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Adviseur bij
beursgang DSM
in opspraak
aat h■ N ~ De adviseur van de
cri teJ de beursgang van DSM
ra _■buisse First Boston is in op-
hnlH g-rraakt. De bank zou zich
utaig hebben gemaakt aan dum-e op de beurs, directeuren voch-nun ruzies voor de rechter uit.

>stn ZOU de Credit Suisse Firston, volgens collega-bankiers,
bho S V°or DSM-aandelen te laag
aat .lnSeschat' waardoor de
L miljoenen guldens is misgelo-

rstbßn °etnen van Credit Suisse
aat 1 jS^on tot adviseur bij de
rbitt e verleden Jaar al tot veel
hels v!ng en v-srbazing in Neder-
*oe_e "ankkringen. De bankiers
ize zien af waarom de Staat
J(j eifrv olle en veel opleverende
in. l aan een buitenlandsemk verstrekte.
;htpn h r'nSen maakt men zich nu
") d

r schermen al op voor het
ïrtü ï?arkt brengen van de tweede
E 'J-DSM-aandelen. Het lijkt ech-
ïra tSesloten dat de in opspraak. kte bank voor de tweede tran-wordt gevraagd.

" _* Zie verder pagina 5

Totaal verlies
bannen bij Encisluiting 1.200
U onze verslaggever

J^STRICHT- Het totale banen-
an d

s a^s gevolg van de sluiting
il 5e Enci-vestiging in Maastricht
>atclI*ca 1.200 tot 1.300 bedragen.

'n een ra PP°rt van het ad-
fDUreau Broers & Partners in

iet T ■' °Pgesteld in opdracht van
college van Gedepu-

Wa "f Staten. Het rapport heeft
orth Meegewogen bij de menings-
an ng door GS over de noodzaak
'a^ jïergelwinning op het plateau

Margraten.
'__
''f6ct

U 0e 's a^een aangegeven wat
astp de gevolgen (verlies van 650
sge Enci-banen) voor de werkge-
**tip d zyn' door het weigeren
*H v

n vergunninë voor het afgra-
lij .an hetplateau van Margraten.
*s e Pr°gnose dat het totale ver-
e y*l arbeidsplaatsen, inclusief
jj gevolgen, het dubbele

*tva cdl*agen is Broers & Partners
Ie j"Uitgegaan dat na het jaar 2000
'^ll/ a**"e 'n Maastricht in zijn ge-
%. rtornt te vervallen. Een visie die
Us 'd 00r GS wordt gekwalificeerde meest waarschijnlijke.

v«^_%Zie verder pagina 19

Het weer
OPWEGEND ZONNIG
**H Vandaag zullen we met
S peei*type te maken hebben
jj^ eerder aan de lente dan

"** v winter aoet denken. InvOor?10*rSe ochtend komt er,
v 'n ne* m'dden en noor-

'iji( ai"> de provincie, plaatse-
"*ür m'st voor. Maar ook
n*»rr,'**a' na het oplossen van

lst dezon overheersen. De
?*"■ J?eratuur loopt vanmiddag
r*var onSeveer 10 graden.

'** i"I*^ is zuidelijk en neemt
"""thjol vrij krachtig. De ko-
|otö- nacht daalt het kwik
V^^bt bij het vriespunt,
[feff eventvele informatie be-
%m e bet weer in Limburg
Vax U «ellen 06-911223466>AAG:
*VhP: 08-0? onder: 17.42
%_-°P: 09.12 onder: 22.29
S„°EN:
Vh

P: °805 onder: 17.44nop: 09.25 onder: 23.59

Toerisme
Santa Maria is het zuidelijkste
eilandje van de Azoren, een groep
van negen eilandjes in de Atlanti-
sche Oceaan op bijna 2.000 kilome-
ter ten westen van Portugal. Toeris-
me is het belangrijkste middel van
bestaan van de circa 250.000 bewo-
ners. Op Terceira ten noorden van

Santa Maria bevindt zich een grote
Amerikaanse luchtmacht- en mari-
nebasis.

Extra rondje
Volgens de zegslieden heeft de pi-
loot geen SOS-signaal uitgezonden,
in tegenstelling tot wat eerder is ge-
zegd. Hij maakte echter een extra
rondje waarna hij de verkeerde kant
opvloog. Het toestel sloeg vervol-
gens te pletter tegen de ruim 500
meter hoge Pico Alto. Er was vol-
doende zicht en het weer was goed.
Drie minuten voor de landing had
de p<x'agvoerder, die niets bijzon-
ders i.e melden had, nog radiocon-
tact met de verkeerstoren.
De omgekomen passagiers waren
toeristen die een vakantie van een
week hadden geboekt in de bad-
plaats Punta Cana in de Domini-
caanse Republiek. Independent Air
voerde een wekelijkse charter-
vlucht uit tussen Bergamo naar het
Caribische eiland.

Ondanks hervatting CAO-onderhandelingen

Acties wegvervoer
gaan gewoon door

Van onze redactie econonie
RIJSWIJK - De werkgevers en
werknemers in het wegvervoer heb-
ben gisteravond de onderhandelin-
gen over de nieuwe CAO hervat.
Geen van beide partijen wilde tij-
dens het verloop van de onderhan-
delingen mededelingen doen over
de inhoud van de voorstellen.

De gesprekken zijn tot stand geko-
men op initiatief van de werkge-
versorganisatie KNVTO. Die bena-
i

derde dinsdag haar drie zusterorga-
nisaties met nieuwe voorstellen die
volgens eigen zeggen de bonden in
verregaande mate tegemoet komen.
De belangrijkste eisen van de bon-
den tot nu toe waren de invoering
van een onregelmatigheidstoeslag
en 3 procent loonsverhoging. De
werkgevers hebben zich met name
tegen die onregelmatigheidstoeslag
tot nu toe altijd verzet, maar duide-
lijk werd gisteravond wel dat dat
onderwerp tijdens de gesprekken
ter discussie kwam.

Kritiek op
leger Israël

JERUZALEM - Rafagl Eitan, de
voormalige stafchef van het Israëli-
scheleger, is het eens met deAmeri-
kaanse bewering dat Israëlische sol-
daten in de bezette gebieden onno-
dig bloedvergieten hebben veroor-
zaakt bij het neerslaan van de intifa-
da. Eitan zei dat gisteren in een in-
terview met de Israëlischeradio.
Het Israëlische ministerie van bui-
tenlandse zaken heeft de Ameri-
kaanse beschuldiging verworpen.

Stakingen
De stakingen en acties bij de grens-
posten zullen overigens doorgaan
zolang de onderhandelingen duren.
Voor de werkgevers is dat een be-
langrijke reden om de gesprekken
zo snelmogelijk af teronden. Er wa-
ren gisteren volgens schattingen
van de bonden zon tweeduizend
chauffeurs betrokken bij acties in
circa 40 bedrijven.

In Limburg brak gisteren een sta-
king uit bij een vestiging van Ned-
lloyd Road Cargo in Venlo. Boven-
dien wordt nog gestaakt bij de be-
drijvenFrans Maas in Venlo en Trio
Transport in Roermond.

Slik hieringe!
MAASTRICHT - Het haringbijten is
inmiddels traditie gewordenals sma-
kelijke afsluiting van het carnavals-
oktaaf. Terwijl in menig Limburgs
café opnieuw vele vaten bier werden
aangeslagen om de nadorst van de
carnavalisten te lessen, gold dit aan-
slaan ook voor devaten van het heer-
lijke zeebanket. In de oude Maas-
trichtse 'Berchmans' aan de Bredes-
traat gebeurde dat onder de klanken
van hetoude carnavalslied'Wélt geer
neet nao de pieringe, et frit, drink
beer, slik hieringe!...'

Foto: WIDDERSHOVEN

Toestel vliegt tegen berg bijAzoren Alle 144 inzittenden omgekomen

Weer Boeing neergestort
LISSABON - Een Boeing-707 van de Amerikaanse charter-
maatschappij Independent Air Corporation is gisteren bij de
Azoren neergestort. Volgens de Portugese autoriteiten zijn alle
137 Italiaanse passagiers en zeven Amerikaanse bemannings-
leden omgekomen. In december vorig jaar en vorige maand
vonden in Groot-Brittannië twee vliegrampen met Boeings
plaats, waarna de veiligheid van de toestellen aan hevige kri-
tiek bloot stond.

Het lAC-toestel verongelukte vlak
voor de landing op het eilandje San-
ta Maria. De ramp is wellicht het ge-
volg van een fout van de piloot, al-
dus de" Portugese televisie gister-
avond op gezag van verkeersleiders
van het vliegveld van Sancta Maria.
De Boeing vloog tegen een berg, de
ruim 500 meter hoge Pico Alto, op
ruim zeven kilometer van het vlieg-
veld en veranderde daarna in een
vuurbal. Het toestel was op weg van
het Italiaanse Bergamo naar Puerto
Plata in de Dominicaanse Repu-
bliek en zou op Santa Maria bijtan-
ken.

Ernstige ontuchtzaak in inrichting
Zeven zwakzinnige
vrouwen misbruikt

Van onze correspondent
MIDDELHARNIS - De rijkspolitie
van Middelharnis heeft een ernstige
ontuchtzaak in de zwakzinnigenin-
richting Hernesseroord aan het licht
gebracht. Daarbij zijn zeven volwas-
sen geestelijk gehandicapte vrou-
wen misbruikt, in leeftijd variërend
van'2o tot 50 jaar. Vier mannen, al-
len werkzaam geweest in de inrich-
ting, hebben een bekentenis afge-
legd.

De slachtoffers werden misbruikt
over perioden, die varieerden van
een tot tien jaar.De vier verdachten
werden afgelopen week aangehou-
den, maar zijn inmiddels weer in
vrijheid gesteld. Alle vier werkten
ze aanvankelijk in de inrichting.
Eén verdachte is al geruimetijd niet
meer in dienst bij de inrichting,
twee anderen zijn onlangs ontsla-
gen. Van de vierde verdachte, een
bezigheidstherapeut, beraadt de di-
rectie zich over het dienstverband.
De vier verdachten lopen in leeftijd
uiteen van 40 tot 67 jaar.

De zaak kwam eind vorig jaar aan
het rollen na geruchten over ver-
meende ontucht. Na een intern on-
derzoek werd de inspecteurvoor de

Geestelijke Gezondheidszorg geïn-
formeerd. Op diens advies deed de
instellingaangifte bij de officiervan
Justitie in Rotterdam. Die bracht de
zaak gisteren naar buiten, hoewel zij
de zaak al meer dan een maand in
onderzoek heeft.

Onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken, dat
de zeven geestelijk gehandicapte
vrouwen over een periode van een
tot tien jaar meer dan eens, en in
wisselende mate, door de vier ver-
dachten zijn misbruikt. Gebleken is
ook, dat de verdachten niet tegelijk
hebben gehandeld en zelfs zonder
het van elkaar te weten. Over de
aard van de handelingen wilde
woordvoerster mevr. H.G. Samson-
Geerlings van justitie zich gister-
avond niet uitlaten.

Tijdens het politieonderzoekzijn tot
dusver veertien getuigen gehoord,
onder wie een aantal slachtoffers.
Niet alle betrokken geestelijk ge-
handicapten konden een verklaring
afleggen. Bij de inrichting verblij-
ven ruim 350 geestelijk gehandicap-
ten en werken 400 mensen.

vandaag
# Kamperen in

de Sovjetunie
pagina 9

# Druglab in
Maasmechelen
opgerold

pagina 17

sport
# Mechelen

te clever
pagina 23

# Timman naar
halve finale

pagina 23

" Berger blij
naar Baandert

pagina 25

Hoogleraar dr D.
Swaab bedreigd

AMSTERDAM - De Amsterdamse
hoogleraar dr D. Swaab wordt sinds
zijn uitlatingen in de media over de
verschillen in hersenstrucuren van
heteroseksuele en homoseksuele
mensen telefonisch en schriftelijk
bedreigd. Sommige schrijvers ver-
gelijken zijn werk met onder meer
de activiteiten van de beruchte nazi-
arts Mengele.

Internationaal
milieucongres
in Den Haag

Van onze Haagseredactie
DEN HAAG - De Nederlandserege-
ring heeft samen met Frankrijk en
Noorwegen het initiatief genomen
tot een internationaal milieucon-
gres in Den Haag. Het congres,
waaraan tientallen regeringsleiders
en staatshoofden deelnemen, Za
gin maart plaats vinden in het Vre-
despaleis. Doel is het opstellen van
een gezamenlijk protocol, waarin
wordt opgeroepen maatregelen te
nemen om de milieuverontreiniging
in de wereld te beperken. Centraal
op de agenda staat het 'broeikas-ef-
fect' (het langzaam stijgen van de
temperatuur op de aarde door de
verontreiniging van de lucht).

De voorbereiding van het congres
vindt in het grootste geheim plaats.
Woordvoerders van minister-presi-
dent Lubbers en minister Nijpels
(VROM) weigerden gisteren details
te verstrekken. Als alles volgens
plan verloopt, wordt de agenda van
het congres op 20 februari gepubli-
ceerd. Dan ook wordt bekend ge-
maakt welke landen en regeringslei-
ders in Den Haag aanwezig zullen
zijn. De namen van bondskanselier
Kohl, de Franse president Mitter-
rand en de Britse premier Thatcher
staan al op de lijst van genodigden.

Celstraf voor
ex-nazi-artsen
KARLSRUHE - Twee 74-jarige
vrouwenartsen in de Bondsrepu-
bliek, die ook actief zijn geweest on-
der het nazi-bewind, gaan voor drie
jaar de cel in wegens medeplichtig-
heid aan de moord op duizenden
geestelijk gestoorden. Dat heeft het
Bundesgerichtshof, de hoogste
Westduitse juridische instantie, gis-
teren bepaald.
Het proces tegen Aquilin UUrich uit
Stuttgart en Heinrich Bunke uit
Celle heeft in totaal meer dan 28 jaar
in beslag genomen. Volgens de
rechter is overtuigend aangetoond
dat het tweetal betrokken is ge-
weest bij de moord op 2.340 respec-
tievelijk 9.200 mensen.
Het hofin Frankfurt had eerder vier
jaar geëist tegen de twee artsen. De
deelstaat-rechter achtte bewezen
dat zij medeplichtig zijn aan de
moord op 4.500 respectievelijk
11.000 patiënten.

Een handjevol mensen is
gisteren in hongerstaking
gegaan tegen het Neder-
landse plan om zestig ge-
bruikte straaljagers te leve-
ren aan het Turkse leger.
Vier zaten er op het Binnen-
hof in Den Haag (foto). Vol-
gens één van hen is de voor-
malige legeraalmoezenier
K.K., die in het huis van be-
waring in Grave zit, ook in
hongerstakiiig gegaan. K.
bewerkte op 1 januari van
dit jaar samen met de arts
C. van M. twee van de aan
Turkije te leveren vliegtui-
gen met mokers. K. en Van
M., die in het huis van bewa-
ring in Roermond verblijft,
moeten zich vandaag ver-
antwoorden voor de recht-
bank in Breda. De honger-
stakers hopen volgende week
een rapport over Turkije
van Amnesty International
aan te bieden aan de minis-
tervan defensie. Uit het rap-
port blijkt dat het Turkse le-
ger op grote schaal de men-
senrechten schendt.

Lezing over
verzet
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Boerderij Naanhof
(tussen Nuth en Hoensbroek)

Aanbiedingen geldig don., vrij. zat.
Schouder- - nokarbonades P kg nu 4.90
Konijnebouten Pkg nu 8.98
Kuikenfilet Pkg nu 11.98

30 st. eieren voor slechts 30 cent
bij elke 3 st. braadhanen voor

slechts 10.00!
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kunst

Barbe Bleue op 17 maart in Maastricht in premiere

Nieuwe grote produktie van
Operastudio Conservatorium

door jos frusch
MAASTRICHT - In april 1987 verraste de operastudio van het
Maastrichts conservatorium vriend en vijand met een ambi-
tieus operaproject: de onbekende opera A Quiet Place van
Leonard Bernstein werd liefst negen keer, verspreid over het
hele land, opgevoerd. Met eigen mensen, wel te verstaan. Stu-
denten van de operaklas aangevuld met enkele zangers, die na
hun opleiding in Maastricht de eerste stappen op weg naar een
succesvolle carrière als operazanger of -zangeres reeds hadden
gezet. In 1989 heeft men wederom gekozen voor deze formule,
die een succesfromule is gebleken. Op 17 maart zal in de stads-
schouwburg van Maastricht de opéra bouffe - de komische
opera dus - Barbe Bleue van operettekoning Jacques Offen-
bach in premiere gaan.
De operastudio van het Maastrichts
Conservatorium vaart momenteel
onder de vlag van de Rijkshoge-
school Maastricht, waaronder het
muziekinstituut sinds de fusie van
de Maastrichtse HBO-opleidingen
resorteert. Door het samengaan van
de kunstinstellingen, die deze fusie
onder meer met zich meebracht,
kan het accent binnen de Rijksho-
geschool heel nadrukkelijk op de-
opera worden gelegd. Het speer-
punt van het beleid, heet dat offi-
cieel; een wapen dat dreigend wijst
naar het noordenvan het land (Am-
sterdam) waar volgens ministeriële
opvattingen de gesubsidieerde Ne-
derlandse operaopleiding gevestigd
moet worden. Maar Maastricht
heeft de strijd nog lang niet opgege-
ven en probeert door een hoogwaar-
dig operaproduct het tij tekeren. En
ridder Barbe Bleue zal daarvoor zor-
gen...
Samenwerking tussen de diverse
kunstinstellingen. Nog meer dan in
1987 is hiernaar gestreefd in deze
komische ridderroman in opera-
vorm. Zo ontwierp Patrick Durwael
van de Jan van Eyckacademie het
dekor en zorgde Loc Limpens, stu-
dent aan de Academie voor Beel-
dendeKunsten, afdeling mode voor
het ontwerp van de kostuums. Alle
grafische ontwerpen werden ge-
maakt door studenten grafische
vormgeving van deze Academie.
Voor de rest zorgt het conservato-
rium zelf: 13 solisten van de opera-
opleiding (waaronder Daphne Bec-
ka, de winnares van het Eerste In-
ternationale Vokalistenconcours
van Valkenburg, en Ruxandra
Voda, laureate van het Koningin
Elisabeth Concours van vorig jaar),
het operakoor van 40 zangstudenten
en het Conservatorium Symfonie
Orkest van 48 studenten. Slechts
twee rollen worden door afgestu-
deerden van het Maastrichts conser-
vatorium gezongen: Roger Smeets,
inmiddels verbonden aan de Deut-
sche Oper in Oost-Berlijn en Wim
Steinbusch. Dirigent is de muzikaal
leider van de Maastrichtse Operas-
tudio, Jean-Philippe Rieu. Voor de
regie tekent Sjeng Verheijden, de
scenisch leider van de operastudio.
De totale kosten, groot, worden ge-
dekt door rijks- provinciale en ge-
meentelijke subsidie en door spon-
soring.

Na de première in Maastricht vol-
gen nog dertien uitvoeringen van
deze operaproductie: Amsterdam
(19/3), Utrecht (7/4), Den Bosch
(12/4), Eindhoven (14/4), Kerkrade
(15/4), Venlo (18/4), Hasselt (21/4),
Tilburg (26/4), Breda (27/4), Sittard
(28/4), Heerlen (29/4) en Maastricht
(5/6).

In de theaters

Onrust bij Luikse opera
LUIK/HEERLEN - Er dreigen
problemen bij de Opera Royal de
Wallonië, het Luiks operagezel-
schap, dat ook in Limburg in-
middels grote faam verworven
heeft. De stad Luik zal voortaan
niet meer als subsidiënt van de
Luikse opera optreden - dit in
het kader van de sanering van de
immense schuldenlast van de
stad - en zijn taken overdragen
aan de Franstalige gemeenschap.
Er zijn signalen dat deze over-
dracht met financiële offers voor
de opera gepaard zal gaan en di-
recteur Raymond Rossius van de
ORW is daarom gestart met het

oprichten van een steuncomité
om politieke druk te kunnen uit-
oefenenen.

In een openbare brief vraagt hij
mensen lid te worden van dit co-
mité en donaties te doen om een
publiciteitscampagne op te star-
ten om zodoende de publieke
opinie te beïnvloeden. Rossius
wacht dus niet af, doet er alles
aan om zijn opera financieel ge-
zond te houden en gaat daarom
tot de aanval over voordat de po-
litici met definitieve besluiten
komen. 'De 400 werknemers van

de ORW betekenen politiek ge-
zien niet veel' schrijft hij in de
brief, 'de 40.000 toeschouwers
van slecht een operaproductie in
het Palais des Sports echter des
te meer.'

Het bijeengebrachte geld wil di-
recteur Rossius gebruiken voor
grote publiciteitscampagnes,
TV- en radiospots, affiches en ad-
vertenties. Wanneer het steun-
fonds achteraf toch niet nodig
blijkt, wil Rossius de bijelkaar-
gebrachte gelden gebruiken voor
een speciaal concert met enkele
operasterren.

SITTARD- Met een compleet nieu-
we show presenteert zich de Frank
Boeijen Groep morgenavond om
20.00 uur in de Stadsschouwburg
van Sittard. De mooiste nummers
van de reeds bestaande elpees wor-
den gecombineerd met de nieuwe
LP 'Dans in slowmotion. Dinsdag
14 februari brengt de London Aca-
demy of Music and Drama de musi-
cal AnimalFarm naar het wereldbe-
roemde boek van George Orwell
over de dieren die de macht op de
boerderij overnemen van de men-
sen. Deze Engelstalige voorstelling
begint om 20.00 uur. Op hetzelfde
tijdstip beginteen dag later de dans-
productie Bruiloftsmaal van de
Dans Compagnie Limburg, een ge-
dramatiseerd dansstuk onder regie
van de Italiaan Anturo Annecchino.

HEERLEN - De koopman van Am-
sterdam is de titel van een theater-
productie die op dinsdag 14 februari
door Theatergroep De Nieuw Am-
sterdam wordt gepresenteerd in de
Heerlense Stadsschouwburg en die
is geënt op De koopman van Vene-
tië van Shakespeare. Muziek, dans
en de rap, de nieuwe, 'rappe' manier

van spreken, zorgen voor een geac-
tualiseerde versie van dit drama, die
door een grote cast van acteurs,
dansers en koorleden op de planken
wordt gebracht. De hoofdrollen
worden o.a. ingevuld doorKenneth
herdigeid, bekend van 'Zeg 'ns
AAA', Alida Neslo en Vera Mann,
die de hoofdrol vertolkte in de mu-
sicalEvita van het Koninklijk Ballet
van Vlaanderen. Woensdag 15 fe-
bruari is Brigitte Kaandorp te gast
in Heerlen. Zij brengt er een reprise
van haar solo-programma Kouwe
Drukte. Beide uitvoeringen begin-
nen om 20.00 uur.

MAASTRICHT - In het Generaals-
huis speelt Gerard Pillen komende
zondag om 14.30 uur Kai, een mime-
voorstellingvoor peuters van 2 tot 3
jaar. Om 14.15 uur delzelfde dag
geeftRubens Poppenkasttheater in
Theater Posjet een optreden. In de
Stadsschouwburg geeft de Mime
Studio Haarlem maandag 13 fe-
bruari een uitvoering van Het Uit-
zicht, waarin het accent ligt op het
theatrale gebruik van het masker in
combinatie met de lichaamstaal
(aanvang 14.00 uur). Dindag om
20.00 uur staat een optreden gepro-

grammeerd van performer. dip
en cabaretier Torn Lanoyfti;
Vlaamse Jules Deelder. In de j(
doute van de stadsschouwburt
ven Arno Bornekamp en Ivo
sen om 12.30 uur een lunchp," Jconcert. De saxofonist en P 11;
voeren werken uitvan Crestoi"*' *demith, Stockhausen en De*1 't
Om 20.00 uur verzorgt Prattic» [fsica in dezelfde lokaliteit cc"1 *eert. Op het programma staan "(

ken van Hotteterre, Bach e*1 jj
meau. "

" Jean Philippe Rieu en Sjeng Verheijden, optimistisch over de nieuwste productie.

#Kenneth Herdigein en 1
Neslo, hoofdrolspelers i*"
koopman van Amsterdam
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Nationale Museumkaart
Komend seizoen

Nationale
Theaterkaart

HEERLEN - In navolging van
de succesvolle Nationale Mu-
seumkaart krijgt Nederland
nu ook een Nationale Theater-
kaart. Deze theaterkaart krijgt
de vorm van een creditcard,
waarmee de kaarthouder niet
alleen kan betalen, maar ook
via één centrale 06-lijn telefo-
nisch kan reserveren. Aan het
systeem'wordt tevens een 06-
-informatielijn gekoppeld en
alle kaarthouders ontvangen
bovendien 5 maal per jaar gra-
tis het nieuwe landelijke 52-
-pagina's tellende full-colour
Theater Magazine.

De voordelen voor de kaarthou-
der zijn devolgende: het eenvou-
dig reserveringssysteem, geen
wachttijden, voorrang bij reserve-
ring, telefonische afhandeling,
voorkeursbehandeling, speciale
aanbiedingen en betaalgemak

De Nationale Theaterkaart gaat
ook dienden als publiekswervend
instrument en geeft inzicht in het
bezoekersgedrag. Bovendien is
door dit systeem een efficiënte,
gerichte en selectieve direct mail
mogelijk. In het Theater Magazine
zal een extra katern van 16 pagi-
na's worden opgenomen met re-
gio-informatie, maandagenda's
e.d. De Nationale Theaterkaart
gaat met ingang van komend
theaterseizoen van start.

" De Nationale Theaterkaart.
zonder contant geld. Ook de thea-
ters en concertzalen zelf kunnen
hun voordeel doen met dit sys-
teem.

Kandidaten gezocht
voor Deutekom Concours

ENSCHEDE - Ook in het theater-
seizoen 1989-1990 zal er voor Neder-
landse operazangers en -zangeres-
sen het Cristina Deutekom Con-
cours worden gehouden. Gezien het
succes van de eerste editie hebben
opzet en werkwijze geen verande-
ringen ondergaan. Tot 30 april 1989
kunnen kandidaten, die een profes-
sionele zangopleiding volgen of
hebben gevolgd en die in het jaar
van de finale niet ouder zijn dan 32
jaar, zich opgeven voor dit con-
cours.

In mei zal de jury tien kandidaten
selecteren die gedurende het sei-
zoen '89-'9O worden gevolgd bij con-
certen, oratoria, opera's en openba-
re lessen.

De jury bestaat uit Han
Lammers, Hans de Roo, August
Haltmayer, David Porcelein, Dick
van der Meer en Cristina Deutekom
zelf. In januari 1990 zal de halve fi-
nale worden gehouden, waarop drie
kandidaten worden geselecteerd
voor de finale op 10 maart 1990.

LOV bezoekt
Luik en Verona

HEERLEN - De Limburgse Opera
Vereniging brengt zaterdag 25 fe-
bruari een bezoek aan de Opera
Royal de Wallonië in Luik. Daar
staat de onbekende opera Griselda
van Antonio Vivaldi op het pro-
gramma, die wordt uitgevoerd door
de opera van Ludwigshafen. Diri-
gent is Hans-Martin Linde. Leden
van de LOV zullen deze in de Ita-
liaanse taal gezongen opera kunnen
bijwonen voor slechts ’ 37,50, niet-
leden voor ’ 42,50, inclusief busver-
voer. De opstapplaatsen en vertrek-
tijden van de bus zijn als volgt:
Heerlen - NS station en Stads-
schouwburg 18.10 uur; Stem - be-
jaardentehuis De Moutheuvel 18.25
uur; Beek - Maastrichterlaan 18.35
uur en Maastricht NS-station 18.55
uur.

Van 16 tot en met 26 juli maakt de
LOV een vakantiereis naar Verona.
In de arena staan dit jaardrie Verdi-
opera's op het programma: Aïda, La
Forza del destinoen Nabucco. Voor
meer informatie en reservering
kunt U contact opnemen met de se-
cretaris van de LOV, André van
Hees, _* 04490-33182.

kunst en cultuur

panda en de roddeltante

redactie: jos frusl

recept
Pikante eieren
met champignons

Benodigdheden voor 4 personen:
175 g kleine champignons, 15 g
dieetmargarine, 4-5 druppels ta-
basco, 4 eieren, paprikapoeder, 1
eetlepel gehakte peterselie.

Wrijf de champignons schoon met
keukenpapier of gewoon een
kwastje en snij ze in dunne plak-
ken.
Doe de champignons met de mar-
garine in een steelpan en fruit ze 3
tot 4 minuten.
Roer er de druppels tabasco door
en schep de champignons over in
een ovenvaste schaal.
Maak vier holletjes in het mengsel

en breek in elk een ei; probeer de
dooiers heel te houden.
Stuif over elke dooier wat paprika-
poeder.
Zet de schaal 10 tot 12 minuten in*
een voorverwarmde oven van
200°C. - stand 4 -, of tot het eiwit
net gestold is.
Strooi de peterselie erover en ser-
veer direct.
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Bevolking
Volgens Grootegoed is het reali-
seren van een anti-conceptiepil
voor mannen van groot belang in
verband met de geweldigebevol-
kingsexplosie die de wereld te
wachten staat. Naar verwachting

zal de wereldbevolking over een
eeuw verdubbeld zijn tot 10 mil-
jard mensen. „Die moeten dan
allemaal anti-conceptiemiddelen
gebruiken, want anders loopt het
helemaal uit de hand", aldus
Grootegoed.

Bij zijn hameren op een mannen-
pil wil Grootegoed overigens
niets afdoen aan de de effectivi-
teit van de anticonceptiepil voor
vrouwen. „Dat is een prachtmid-
del en moet, begeleid door een
goede voorlichting, wereldwijd
gebruikt kunnen worden", aldus
de Rotterdamse wetenschapper.
Hij vindt echter dat de mannen-
pil nodig is omdat een zo belang-
rijke kwestie als beheersing van
de bevolkingsomvang beter lukt
als er meerdere middelen zijn.
Bovendien is in de westerse we-
reld waarneembaar dat de popu-
lariteit van de pil ondervrouwen
afneemt, aldus Grootegoed.

In afwachting van afspraken over conventionele wapens

Bonn ziet voorlopig
af van bouw raketten

"_ *" ®e Westduitse regering ziet voorlopig af van de bouw
J *n.raketten met een reikwijdte tot 500 kilometer. Dit heeft re-
,jj r'hgswoordvoerder Friedhelm Ost gisteren bekendgemaakt
j)Q/jet uitlekken van de plannen in het televisieprogramma Re-
i

ü ielrnir\ S_?st hebben bondskanselier
iie Rut Kohl en ministervan defen-

-3 :tei*luPert Scholz besloten tot uit*
i ifsDr ?ar niet tot afstel zolang geen

in ty n zyn gemaakt tussen Oost
:onv 6S^ over vermindering van de

i >a, ynhonele bewapening in Euro-
Vet. olgende maand beginnen in

« >Veren e onderhandelingen daar-

| ietP<irt berichtte dinsdag dat Bonniles. Ucht- en ruimtevaartconcern
llg^rschmitt-Bölkow-Blohm
toart -1 ei"* het Amerikaanse bedrijf

i'ertr Marietta de order had toe-icL°u"<vd. De sociaal-democrati-
_*l °Ppositie verweet daaropKohl

Ost s rlement buitenspel te zetten.
*?ra't *^at tegen. Volgens hem is

lieu^rlementaire commissie inge-over de plannen.

cjigj^band met de plannen beschul-
jpe,. e de DDR Bonn ervan kernwa-
j°Uh ontwikkelen. Volgens Ost
"""ern- raket echter alleen een con-
*e v^0nelekop krijgen. Na de Twee-fe_^\ei*eldoorlog is besloten dat de
jw SrePubliek geen nucleaire wa-n bezit mag hebben.

Akkoord
'o e„';siewoordvoerderPeter Monte
"^n ue eraan toe dat de raket met
*% rnkop een stuk lichter zou

etl enkele honderden kilome-

ters verder zou kunnen reiken. In
dat geval zou Bonn het INF-ak-
koord uit 1987 schenden. Dit ak-
koord voorziet in vernietiging van
alle raketten met eenreikwijdte van
500 tot 5.500 kilometer.

Destijds besloot Bonn tot het eenzij-
dig ontmantelen van 72 Pershing-
lA-raketten, uitgerust met kern-
koppen die onder Amerikaans ge-
zag stonden, om het INF-akkoord
mogelijk te maken. Volgens Ost
nam bondskanselier Kohl daarna
het initiatief tot het gewraakte pro-
ject, waaraan tot dusver 100 miljoen
mark is gespendeerd.

Overleg Polen
gaat ondanks
staking door

WARSCHAU - Hetronde-tafelover-
leg in Polen is gisteren doorgegaan
ondanks de grote staking om loon-
eisen in een bruinkoolmijn, /die
werd voortgezet in weerwilvan plei-
dooien voor beëindiging door ge-
zanten van Solidariteit. De staking
bedreigt niet alleen de electriciteits-
produktie, maar vormt vooral een
nieuw hoogtepunt in de steeds
groeiendearbeidsonrust in het land.

Om deze in te dammen en brede
steun van de bevolking te verwer-
ven voor straffe maatregelen, die
nodig zijnom de economie op poten
te krijgen, maakte de regering in
augustus een opening naar Solidari-
teit.
Onderwerp van gesprek tussen dit
vakverbond, regering en officiële
vakbonden vormden gisteren de te
volgen economische en sociale poli-
tiek om de economie en de inflatie
de baas te worden.
Vandaag wordt gesproken over de
vraag in welke mate vakbondsvrij-
heid moet worden toegestaan. Mor-
gen wordt overlegd over politieke
hervormingen.
De stakers van de bruinkoolmijn
Belchatow zeiden met hun actie
geenszins het ronde-tafeloverleg te
willen ondermijnen. „Wij roepen
niet op tot stakingen voor Solidari-
teit. Dit is gewoon een plaatselijk
conflict om loonsverbetering te krij-
gen", zo zei hun woordvoerder.

Maaltijd niet
klaar: herder
doodt vrouw
Oi,,SsiNA - Schaapherder«seppe Foti uit het kleine
y; We Cesaro op Sicilië heeft
Ujt Vt*ouw Silvia doodgeslagen
''iet omdat het avondeten
Sc,1 gereed was. De 33-jarige
"ja^aaPherder heeft zichzelf
„-.^Seven bij de politie en de*ad bekend.

bes! *^et geen misverstanden

tHj: haar gedood omdat bij
Wri- '"huiskomst na een harde

g net eten ruet ■§ereec"i
ik, " Toen werd ik werkelijk
"aad", 2ei Foti.

Onderzoek na
reportage

over hoofden
AMSTERDAM- De directie van de
KRO heeft een interne commissie
ingesteld die deexacte toedracht bij
het vervaardigen van de Brand-
puntreportages over de produktie
van de drug XTC en het verdwijnen
van menselijke hoofden uit het Ana-
tomisch Embryologisch Instituut in
Amsterdam moet onderzoeken.

binnen/buitenland

Binnen tien jaar
pil voor mannen

ROTTERDAM - Er is reden voorvoorzichtige hoop dat er tussenvijl en tien jaarvanaf nu een anti-""<:eIPtiepil voor mannen be-
schikbaar zal zijn. Daarbij lijkt
vooral een hormonaal middel datvia een injectie wordt toegediendac beste kansen te hebben, al
oieden ook andere benaderingenvan het probleem mogelijkhedenvoor een oplossing. Dat zei dr A.

verbonden aan de
medische faculteit van de Eras-«?us Universiteit in Rotterdam,
B*steren tijdens een lezing.

Een van de problemen bij het on-derzoek naar de mannenpil is
volgens Grootegoed, die zelf aljarenlang onderzoek doet naaroe werking van de mannelijke
vruchtbaarheid, dat er vooral in
'"jederland niet al te veel belang-
stelling voor bestaat. Als er meer
zn u beschikbaar zou komen,'°u het onderzoek op dit terrein

zeker sneller tot resultaten kun-
nen komen, zo is zijn overtui-
ging.

Overigens realiseert Grootegoed
zich dat het noemen van termij-
nen bij dit onderwerp nogal ha-
chelijk is. In 1979 werd namelijk
aangenomen dat de mannenpil
aanstaande was. Dat optimisme
was vooral gebaseerd op de ont-
dekkingvan het middel gossypol
in China, dat zeer effectief bleek
te zijn als anti-conceptiemiddel
en dat gemakkelijk was toe te
dienen. Na verloop van tijd bleek

echter dat het middel schadelij-
ke bijwerkingen had, tot zelfs
blijvende onvruchtbaarheid toe.
Gossypol is dan ook een doodlo-
pende weg gebleken, zo hield
Grootegoed zijn gehoor voor.

Pesident Bush: 'Alle
vertrouwen in Tower'

Van onze correspondent
WASHINGTON - De Amerikaanse
president Bush heeft gisteren ge-
zegd alle vertrouwen te hebben in

John Tower, de man die door hem is
aangewezen als minister van defen-
sie. Maar het was ook gisteren nog
zeer de vraag of dein opspraak ge-
komen Tower wel ooit minister zal
worden.

De president zei verontwaardigd te
zijn over de „onbevestigde geruch-
ten" over Tower.
De hele gangvan zakenrond Tower
begint inmiddels buitengewoon
pijnlijk te worden, niet alleen voor
Tower zelf, maar ook voor Bush.
Bush wees Tower eind vorig jaar als
zijn minister van defensie aan na
een ongewoon lang onderzoek door
de FBI naar de handel en wandel
van de ex-senator.
Dat onderzoek spitste zich toe op
Towers drankgebruik, zijn naar ver-
luidt wilde liefdesleven en naar het
feit dat hij, sindshij 2,5 jaar geleden
als senator opstapte, bijna een mil-
joen dollar van defensiebedrijven
heeft gekregen voor wie hij als advi-
seur optrad.

Zuidafrikaanse
gevangenen in
hongerstaking

PORT ELIZABETH/DEN HAAG -
Meer dan 100 gedetineerden in de
gevangenis St. Albans in Port Eliza-
beth zijn gisteren in hongerstaking
gegaan. De Zuidafrikaanse gevan-
genen protesteren hiermee tegen
hun gevangenneming zonder vorm
van proces.
Volgens Black Sash, de organisatie
die opkomt voor de rechten van
zwarten, zijn er nu in Zuid-Afrika
meer dan 300 gevangenen om deze
reden in hongerstaking gegaan. De
staking begon in de gevangenis van
Johannesburg, waar 200 gedetineer-
den al 16 dagen voedsel weigeren.
Zij eisen onmiddellijke vrijlating
dan wel een proces.
De advocaten van de gevangenen
hebben de Zuidafrikaanse minister
Adriaan Vlok van Wet en Orde uit-
genodigd naar de gevangenis te ko-
men om de problemen met de gede-
tineerden te bespreken. Vlok zegde
toe zo snel mogelijk op het verzoek
van de advocaten te reageren.

Week vóór definitieve aftocht Russische militairen

Verzet Afghanistan
ook onderling slaags

KABOEIVISLAMABAD - Een
week vóór de definitieve aftocht
van de laatste Sovjetrussische mili-
tairen lijkt de strijd in Afghanistan
steeds meer een diffuus karakter te
krijgen. Behalve gevechten tussen
islamitische guerrillastrijders en re-
geringsmilitairen, worden er ook
hevige schermutselingen gemeld
tussen de Afghaanse verzetsstrij-
ders onderling.

Volgens berichten van aanhangers
van de Afghaanse ex-koning Sahir
Shah is het gisterenin dePakistaan-
se grensstad Peshawar tot een fors
handgemeen gekomen met de Af-
ghaanse fundamentalistische strij-
ders van de groep Hesb-i-Islami van
moedjahedien-leider Gulbuddin
Hekmetyar. Daarbij zijn talrijke ge-
wonden gevallen.
Het Afghaanse verzet houdt morgen
in Pakistan een 'Shura', een beraad,
met meer dan 500 deelnemers om
een overgangsregering voor te be-
reiden. Volgens waarnemers in Isla-
mabad wordt de verdeeldheid tus-

sen de islamitische strijders met de
dag manifester.
Terwijl de regerende Democrati-
sche Volkspartij (PDPA) van presi-
dent Najibullah gisteren wapens*
uitdeelde aan partijleden, hebben
de islamitische verzetsstrijders hun
aanvallen op stellingenvan de rege-
ringseenheden sterk verminderd,
aldus waarnemers.
In Kaboel werden de partijleden op-
geroepen zich voor te bereiden op
een bloedige slag met het verzet na
het vertrek van het Sovjet-leger. Zij
kregen uniformen, automatische
geweren en pistolen om zich te ver-
dedigen.
Ongeveer 300 Sovjetsoldaten zullen
tot maandag in Afghanistan blijven
om het vliegveld van Kaboel te be-
schermen, aldus Afghaanse functio-
narissen.
Een raket van het verzet sloeg giste-
ren op ongeveer anderhalve kilome-
ter van het vliegveld in op een bou-
levard. Minstens vier mensen kwa-
men daarbij om en zeven raakten er
gewond. De aanval kwam na een
verklaring van het verzet dat de
guerrillastrijders hun blokkade
rond Kaboel zouden versterken in
plaats van de stad direct aan te val-
len. Bij rechtstreekse aanvallenzou-
den er te veel burgerslachtoffers
vallen, aldus een guerrillaleider.

Het verstrekken van levensmidde-
len aan de belegerde stad Kaboel
door de Verenigde Naties onder-
vond gisteren de nodige problemen,
aldus VN-functionarissen. Een door
VN gecharterd vliegtuig van Egypt
Air heeft 32 ton hulpgoederen tot in
de Pakistaanse hoofdstad Islama-
bad gebracht. Het eerste in de reeks
van 12 VN-transporten stokte daar
echter omdat de Egyptische beman-
ning uit veiligheidsoverwegingen

weigerde de Boeing-707 naar Ka-
boel te vliegen.

Prikactie bij
Perscombinatie

Van onze correspondent
AMERSFOORT -De grafische dag-
ploeg van de Perscombinatie heeft
gisterochtend enige tijd het werk
neergelegd uit onvrede met de vast-
gelopen CAO-onderhandelingen in
de grafische sector. De honderd
werknemers van de dagploeg lieten
zich in de kantine van het bedrijfs-
pand informeren door Druk en Pa-
pier, de grafische bond van de FNV.
Eerder al waren vertegenwoordi-
gers van debond op bezoek geweest
bij de transportafdeling van de
Perscombinatie. De chauffeurs en
monteurs sturen een briefaan de di-
rectie, waarin wordt aangedrongen
op hervatting van het overleg.
Dinsdag stelde Druk en Papier de
werkgevers reeds een ultimatum.
De afgebroken onderhandelingen
moeten binnen een week worden
hervat, anders komen er acties. De
Grafische Bond CNV 'zit op dezelf-
de lijn.De werkgevers hebben al la-
ten doorschemeren het overleg te
zullen hervatten.
Belangrijkste breekpunten bij het
overleg zijn de door Druk en Papier
gevraagde verkorting van de werk-
week van 36 tot 32 uur en een loon-
eis van twee procent.

Schoonmaakactie
op Antarctica

na zinken schip
SANTIAGO - De Verenigde Staten,
Chili en Argentinië zijn gisteren in
de baai van Antarctica een grote
schoonmaakoperatie gestart. Vori-
ge week zonk daar een Argentijnse
schip met honderdduizenden liters
dieselolie.
Amerikaanse en Chileense functio-
narissen meldden gisteren dat zij
reeds talrijke dode met olie be-
smeurde pinguïns hebben aange-
troffen. De Amerikaanse National
Science Foundation vreest dat on-
geveer 60 procent van de zeemeeu-
wen door de vervuiling zijn doodge-
gaan.
De experts willen drijvers rond het
gezonken schip 'Bahia Paraiso' leg-
gen om uitbreiding van de olievlek
te voorkomen. Volgens Argentinië
valt het met de schade aan het mi-
lieu allemaal wel mee. Een woord-
voerder van de Argentijnse ambas-
sade zei dinsdag dat er geen olie
meer uit het schip stroomt.
Maar in Washington verklaarde
JackRenirie van deNational Scien-
ce Foundation dater nog steeds olie
uit het schip stroomt. „Onze men-
sen schatten dat er dagelijks 11.000
liter olie uit het schip de zee in
stroomt".
Door de olie zijn al duizendenkrills,
een garnaalachtig beestje, doodge-
gaan. De krill is het voornaamste
voedselvoor pinguïnsin het gebied.

punt
uit
Schuldig

De bemanning van de chemica-
liëntanker 'Anna Broere' heeft
de Bepalingen ter voorkoming
van aanvaringen op zee niet na-
geleefd met als gevolg dat de
tanker in mei vorig jaar in bot-
sing kwam met de 'Atlantic
Compass'. Dat is het oordeel
van de Raad voor de Scheep-
vaart na een onderzoek over de
toedracht van het zeeongeluk
waarbij twee bemanningsleden
het leven lieten. Na het ongeluk
moest de lading acrylonitril in
de tanks van de Anna Broere
geborgen worden, een operatie
die de Nederlandse staat ruim
dertien miljoen gulden kostte.

Verdacht
Twee directeuren van het be-
leggingskantoor Van der Zee
en Partners in Groningen wor-
den ervan verdacht een bedrag
van 17 miljoen gulden van hun
cliënten niet naar behoren te
hebben belegd. In opdracht
van justitie in Groningen heeft
de politie gisteren huiszoeking
gedaan bij de twee. Er zijn geen
aanhoudingen verricht. Hon-
derden beleggers in het Noor-
den zouden door de het beleg-
gingskantoor gedupeerd zijn.

Betrekkingen
De Sovjetunie en de EG kun-
nen officiële betrekkingen met
elkaar aangaan. Die mening
heeft de Sovjetrussische minis-
ter van Buitenlandse Zaken,
Edoeard Sjevardnadze, giste-
ren geuit. In feite is er geen
zaak die buiten de gezamenlij-
ke Europese belangstelling
hoeft te liggen, zo meent Sje-
vardnadze.

Gratie
De Japanse regering zal op de
dag dat de onlangs overleden
keizer Hirohito wordt begraven
amnestie verlenen aan 30.000
verdachten, gedaagden en ver-
oordeelden.

Front
Irak trekt eind volgende maand
zijn paramilitaire 'volksgardis-
ten' terug van het front met
Iran. Volgens eerder gepubli-
ceerde officiële cijfers zou Irak
ongeveer 100.000 volksgardis-
ten hebben op een leger van in
totaal 650.000 man.

Vervolging
De leider van de extreem-
rechtse Zuidafrikaanse 'Afrika-
ner Weerstandsbeweging'
(AWB), Eugène Terre Blanche,
moet voor de rechter verschij-
nen wegens het opzettelijk toe-
brengen van schade aan open-
baar bezit. De 47-jarige Terre
Blanche wordt er van beschul-
digd zich in december samen
met een journaliste,met wie hij
een affaire zou hebben, toegang
te hebben verschaft tot het ter-
rein van een monument, door
met zijn auto de poort te ram-
men van het hek daaromheen.
Het incident leidde tot een
breuk binnen de gelederen van
de AWB.

Racisme
Het Vaticaan vindt elke vorm
van racisme een 'godslaste-
ring. Rassendiscriminatie in
Zuid-Afrika, vreemdelingen-
haat, antisemitisme en ook ge-
netische manipulatie druisen
immers in tegen de gelijkheid
van alle kinderen Gods. Dit
blijkt uit een document van de
pauselijke commissie 'Justitia
et Pax', met de titel 'De kerk te-
genover het racisme - naar een
broederlijke samenleving.

Defensie
President Bush zal vandaag het
Amerikaanse Congres voorstel-
len de stijging van de defensie-
uitgaven voor het fiscale jaar
1990 te bevriezen op het per-
centage van de inflatie. In krin-
gen van het Witte Huis werd
woensdag vernomen dat dit
een verschil van zes miljard
dollar (12 miljard gulden) ople-
vert vergeleken met de begro-
tingsvoorstellen van Bush's
voorganger Reagan.

Catechismus
Paus Johannes Paulus II
streeft ernaar de catechismus
voor de Rooms-Katholieke
Kerk tijdens de bisschoppensy-
node over de vorming van
priesters in oktober 1990 te pre-
senteren. De tekst van de nieu-
we catechismus moet de bijbel,
de traditie en het leergezag van
de kerk respecteren, aldus de
paus.

Veroordeeld
De rechtbank in Rotterdam
heeft gisteren de 23-jarige Ne-
derlander J. R.L. veroordeeld
tot vijftien jaar gevangenisstraf
wegens doodslag en een serie
gewapende roofovervallen. L.
schoot in julivan het vorig jaar
op het station in Brussel de 24-
-jarige Belgische rijkswacht S.
Dauginet dood. Het slachtoffer
wilde L. en zijn drie kornuiten
fouilleren nadat het viertal niet
de gevraagde identiteitspapie-
ren kon laten zien.

In Beieren vonden gisteren tal van politieke bijeenkom-
sten plaats. Wijlen Franz-Josef Straufi begon daar 36 jaar
geleden op Aswoensdag mee en andere politieke partijen
volgden in de loop der jarenzijn voorbeeld. Dit jaarwaren
ook de Republikeinen van de partij, de extreem rechtse
groepering die een sensationele verkiezingswinst behaalde
in West-Berlijn. Hun leider, Franz Schönhuber (op defoto
rechts naast zijn secretaris-generaal Harald Naubauer),
zag zich gedwongen op het laatste moment een nog grotere
hal te huren in Cham vanwege de enorme belangstelling
voor zijn 'optreden. Hoewel Schönhuber opnieuw niets
nieuws te vertellen had, was de geestdrift onder zijn aan-
hang zo groot dat de met Beiers tarwebier gevulde pullen
dansten op de tafels.

Politiemensen bekijken twee pijlen die
aangetroffen werden bij de woning van een
37-jarige inwoner van Rossum, die gister-
middag levensgevaarlijk gewond raakte
na een aanslag meteen pijl en boog. De man
ligt inkritieke toestand in een ziekenhuis in
Den Bosch. De politie heeft een 26-jarige in-
woner van Zaltbommel aangehouden die

(ADVERTENTIE)

Met ingang van 9 februari 1989 is de rente
verhoogd naar 5,4% (was 5,2%).

De Leeuwrekening is een girospaarvormvoor
bedragen vanaff 10.000 - die een hoge rente

geeft en toch volop opnamevrijheid biedt.
Wilt u meer weten, bel dan gratis met 06-0400.

* Daalt het tegoed onder de f 10.000,- dan
geldteen lagererentevergoeding.
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ervan wordt verdacht het slachtoffer met
een metalen pijl in de rug te hebben gescho-
ten.
Volgens de politie hadden de mannen ruzie
gekregen om een vrouw. De verdachte staat
bekend als gevaarlijk. Hij is al enkele keren
eerder met de politie in aanraking geweest
in verband met geweldsdelicten.
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Rotstreek
■uf0 'Jl Van Marie alzo in grote
isy orakeldeover de mooie dealyn pas in Nederland gevestigde
ie'lmet de Staat had gesloten,
ri ?e"1 achter de statige gevels van
iw Nederlandse bankgebouwen
Vd ongewoon bittere
■''str "^et *^as een ordinaire
Qor eek", verbijt nu nog een
'n t Nederlands bankier
erv^leurstelling. „Verdomd

* kreunt een volgende.
'h^ 1? verbittering in de branche",mar, "escheid van een derde. Het
">lc*e 'eele Dagblad zei het watfcirigj: maar noemde alles toch
t>a gelijk, gezien de grote
in ~ Ulkheid van de overheid
e fln

e Nederlandse banken bij de
i"o*„ ■^ciering van allerhande""■eten.
'og
at^pnrierkelijker is het evenwel,
vn b et Credit Suisse First Boston
'kat^k werd omarmd, dievoor de
&r>deeen zo hoog mogelijk

'eDenrrient Uli de oPeratie moest9^- maar die zelf in de jaren
«U,. °0r op grote schaal op de
"itibj H3n het dumPen (het
i^'hc van zeer goedkope
rha] n ~ Ted) was geslagen en

'6fkp onder de markt aan hetetl was geweest.

"Jite ""aktijken kwamen naar
Set toen kortgeleden de tweeSto en van Credit Suisse First
l*Tw n elkaar voor de
'lo^^amserechtbank

c. w°nden voor rotte vis gingen
«e eden. Dat gebeurde, omdat
"tri r? (van Marie) de ander (drs Ph.
?!*an °orn> met onmiddellijke. Vrf 0p de keien had laten zetten.
'% d*ag ligt _an voor _e hand: hoe

Nederlandse Staat bij het
''st0r-e .Privatiseringsproject in de
J^rke m zee gaan met een bank,
ftiaa et intern rommelde en die er

""Mh^den 'arglistige en
*SwBllJke praktijken' (de

* h_u at Van directeur Van Doorn)
liiniei_v

We deze vraa S aan
'Wende bankiers voorleggen,

valt direct behoorlijk wat
leedvermaak te bespeuren. „We
volgen deze ontwikkelingen met
genoegen", wordt ons alom
voorgehouden. „Het is allemaal ook
onbegrijpelijk geweest". In de ogen
van onze gesprekspartners blinkt
een lichte triomf. „Dat zal ze leren
om met zoiets meteen maar het
buitenland in te schakelen".
Het was ook niet niks, toen nota
bene de Staat zelve met een
oud-bankier als minister van
Financiën in de hoofdrol naar het
buitenland ging om advies te
krijgen voor een operatie met zoveel
rood, wit en blauw in het vaandel.
En dat terwijl de Nederlandse
banken er in hun ogen 'keihard' aan
hadden getrokken 'om de job te
krijgen.

Negeren
De bank Mees & Hope legde bij
voorbeeld nadrukkelijk het
"visitekaartje bij Financiën op tafel,
zoals dat in deze kringen heet. Maar
dezeRotterdamse bank, dochter
van deABN, hoorde vervolgens
niets meer. „We werden niet eens
uitgenodigd onze ideeën kenbaar te
maken". Pierson, Heldring en
Pierson, die nu wel mag optreden
als adviseur bij de fusie tussen de
Postbank en de NMB, deed
hetzelfde, maar kreeg eveneens nul
op het rekest. Vermoed wordt
overigens dat dat een andere
oorzaak had. Pierson's moeder, de
Amro-bank, wilde namelijk het
bankensyndicaat gaan leiden bij de
uitgifte van de aandelen. Het leek
daarom bij voorbaat duidelijk dat
één van beide een stapje terug zou
moeten doen. Het werd Pierson, dat
zo voor de eerste keer sinds de
overname in 1975 de dupe werd van
het machtswoord van moeder
Amro.

Zwendel
Maar welke andere Nederlandse
combinatie ook voor de hand had
gelegen, het ministerievan
Financiën wendde de steven
vastberaden over de grenzen heen
en kwam terecht bij Credit Suisse
First Boston, dat vanuit het
hoofdkwartier in Londen kort
tevoren een aandelenemissie van
een miljard gulden voor Philips
succesvol had uitgevoerd. CSFB
had ook net een filiaal in Nederland
geopend aan de Herengracht in
Amsterdam. Dat was gebeurd door
eind 1986 de bank Jonas&
Kruseman te kopen, die op zijn
beurt een jaar daarvoor weer de
oude Amsterdamse Crediet- en
Handelsbank (Amst Krediet) had
overgenomen. Drs Tijo van Marie
kwam uit Londen over om de
Nederlandse .vestiging te leiden.

Hij viel daarbij zeker niet met zijn
neus in de boter. Al snel kwam aan
het licht dat voorloper Amst
Krediet in de jaren 1983 en 1984
betrokken was bij een
aandelenschandaal met Credit
Suisse in Zwitserland. Die affaire
kostte de toenmalige directeur A.
Abraham, de zoon van de oprichter,
de kop. Hij werd mede naar
aanleiding van de zwendel
geschorst en door De
Nederlandsche Bank werd hem te
verstaan gegeven dat hij derest van
zijn leven maar beter niet meer in
(top)bankzaken kon gaan.

Het zat Van Marie ook al niet mee,
dat hij ook een andere erfenis op
zijn bord kreeg: drs Philippus

Samuel Berthold van Doorn,
directeur-medeëigenaarvan Jonas
& Kruseman, diebij deverkoop van
zijn bank aan CSFB had bedongen
dat hij tegen een riant salaris en een
deel van de winst directeur kon
blijven. Van Doorn, door een
collega-bankier omschreven als een
„charmante schavuit, opwie je
moeilijkkwaad kan blijven", had
daarvoor al heel wat financiële
instellingen versleten. Vaak moest
hij daar met problemen het veld
ruimen, overigens niet nadat hij
soms een blozende
afvloeiingsregeling had weten te
bedingen.

Het nam allemaal niet weg dat
CSFB op die manier een
operationale basis in Nederland
kreeg, „van waaruit men de
gezapige Nederlandse markt mores
kon leren", zoals de bedoelingen
tijdens de recente rechtszittingen
werden omschreven. Of, zoals de
raadsman van Van Doorn het
uitdrukte: „Op de Nederlandse
markt kwam een van de
allergrootste merchant-banken in
Amerika en Londen binnen, gepokt
en gemazeld in keiharde markten".

Staat had 100
miljoen méér

kunnen verdienen

°e , ■oV Ultgiftekoers voor
Vq aandelen DSM werd
oh 'Se week vastgesteld
*ïcc] gulden per aan-
\Lv. De zogeheten
v «ndbreedte', die de
haru hillende bankenC* en vastgesteld, lag
gu^en de 105 en 118
Uijsen> waardoor de
d'hdelijke koers aan
sto'age kant was. Er on-
tya d vervolgens een
lte 'e run op de banklo-
15q ®j*- Niet minder dan
s*paa °,° grote en kleineaan r̂ s wildenzoveel
d 'aelen DSM kopen,tty' "we de DSM wel
iwe keer hadden kun-
e^ verkopen", aldus
SyriH w°ordvoerder van0J^lcaatleider Amro.
«lechf de Staat nunts een-derde van

de aandelen op de
markt bracht (1,3 mil-
jard gulden) betekende
dat dat de emissie zes
keer werd 'overtekend'.
De belangstelling was
zo enorm, dat er voor af-
gelopen maandag, toen
de introductie op de
beurs officieel een feit
werd, in het zogeheten
grijze- ofspookcircuit al
aandelen DSM voor 115
gulden werden door-
verkocht.

Als de Staat zelf op dat
bedrag had ingezet, wa-
ren we deze week metzn allen in een klap nog
84 miljoen gulden rijker
geweest. Toen afgelo-
pen maandag de handel
in DSM-aandelen be-
gon bleef de slotkoers
steken op 116 gulden.
Als de Staat die koers
binnen de bandbreedte
had gehanteerd, was
onze schatkist er 96 mil-
joen gulden op vooruit

gegaan. Volgens insi-
ders was dat ook een
goed uitgangspunt ge-
weest, wanneer het ge-
heel werd vergeleken
met de koersen van
Akzo, een fonds, dat in
de ogen van beursken-
ners als een deksel op
een potje paste voor
DSM. Is de Nederland-
se Staat - en derhalve
de belastingbetaler- -
voor minstens 100 mil-
joen gulden het schip
ingegaan bij de privati-
sering van de DSM? Op
die suggestie dat de
aandelen te goedkoop
zijn aangeboden wilde
het ministerie van Fi-
nanciën deze week
evenwel niet ingaan.
„Te vroeg," was het be-
scheid.

Dumpen
In het selecte Nederlandse
bankwereldje werd al snel
duidelijk, hoe het mores werd
geleerd. Om het te zeggen met de
woorden van de raadsman: „Alszon onderneming besluit dat zij ten
snelste een bepaald deel van de
markt wenst te hebben, dan kan zij
dat op eenvoudige wijze krijgen,
namelijk door te dumpen. En dat is
het beleid geweest van CSFB: een
arglistige en bedrieglijke
wanprestatie".

Credit Suisse First Boston ging met
deze aanpak duidelijk de mist in. In
plaats dat er, zoals bij de overname
was berekend, blozende winsten
konden worden getoond, werden er
forse verliezen geleden, die
opliepen tot een miljoen gulden per
maand. CSFB had namelijk de
pech, dat veel transacties werden
opgezet ten tijdevan de beurskrach.

„Als je dumpt op de beurs", zo legt
ons een ingewijde uit, „dan biedt je
leningen aan tegen tarieven, die niet

gebruikelijk zijn op de markt. Je
probeert mooie zaken naar je toe te
halen door onder de markt te
werken. Je berekent lage
bemiddelingsfees, je berekent iets
minder rente.
De bedoeling was dat Credit Suisse
First Boston het geld voor die
leningen bij allerhande beleggers
bijeen zou sprokkelen. „Maar dan
blijkt, dat daar geen mensen voor te
vinden zijn en moet Credit Suisse
de spullen zelf houden", aldus onze
gesprekspartner. „Dan zijn ze geen
bemiddelaar meer, maar zelf
geldgever geworden. Dat houdt een
risico in. Als dekoersen dalen ben je
de pineut. En dat gebeurde na de
beurskrach.".

Wild west
Terwijl Credit Suisse First Boston
als het ware met rokende revolvers
op Beursplein 5rondreed, was er in
het pand van de bank zelf aan de
Herengracht helemaal sprake van
een wild west. Al ras konden
president Van Marie en directeur
Van Doorn samen niet meer door
één deur. Van Doorn verweet Van
Marie dat hij slecht op de hoogte
werd gehouden van de gang van
zaken, klaagde dat hij geen eigen
kamer in het nieuwe bankgebouw
had gekregen en was nijdig dat hij
geen deel uitmaakte van het
ontvangstcomité bij een belangrijke
receptie. Toen Van Doorn er met
een beroep op de statuten iets aan
wilde veranderen, schreef Van
Marie hem terug: „Je hebt er
kennehjk niets van begrepen. Ik
maak hier de dienst uit en wanneer

jezo formeel bent je op de statuten
te beroepen, dan laat ik die
veranderen".

In die sfeer werden, zo bleek tijdens
de rechtszitting, notulen vervalst,
mensen gemanipuleerd en
personeelsleden weggepest.
Tenslotte beschuldigde VanDoorne
CSFB ervan De Nederlandsche
Bank voor te liegen en de
voorschriften van de centrale bank
niet op te volgen. Deze
beschuldiging, die in deze kring als
beduidend erger wordt ervaren dan
vloeken in de kerk, werd overigens
prompt ontkend.

Het werd tijdens het proces in ieder
geval ook duidelijk waarom Van
Marie met Van Doorn in zijn maag
zat. Al gauw bleek hem dat Van
Doorn „geen enkele belangstelling
voor de ondernemingtoonde", zoals
de raadsman van de bank het
uitdrukte. „Evenmin ging van hem
ook maar enig initiatief uit of was
hij bereid om tegenover de
aanzienlijke beloning die hij
ontving een daarmee
overeenstemmende prestatie te
leveren. Integendeel, Van Doorn
was er vaak niet en als hij al
aanwezig was hield hij zich in
hoofdzaak bezig met het beheren
van zijn eigen vermogen".

Van die 'passiviteit en
incompetentie' werd een aardig
voorbeeld gegeven. Toen de
beurskrach in de herfst van 1987
uitbrak, zeilde Van Doorn op het
IJsselmeer. Hoewel de twee
adjunct-directeuren van de bank
ver weg in Amerika zaten en Van

Marie zich in Marokko bevond,
zeilde Van Doorn die week rustig
door. Het was tenslotte eind vorig
jaarallemaal reden om Van Doorn
te ontslaan en tegelijk beslag te
leggen op zijn banktegoed. Van
Doorn vocht dat voor de
Amsterdamse rechtbank in felle
bewoordingen aan, maar hij kreeg
de rechter vooralsnog niet aan zijn
zijde voor zijn 'geweeklaag en valse
voorstelling van zaken' (Van Marie).

binnen/buitenland
Leedvermaak over 'gerommel' bij Credit Suisse First Boston

Omstreden bank hield er
dumppraktijken op na

door Rien Robijns en Joan Haan

{.juni vorig jaar liet drs Tijo van Marie, president-directeurac Nederlandse vestiging van Credit Suisse First Boston,
trots interviewen over derol van zijn bank bij de privatise-

f v^,n DSM. Het was ook wat. Kort daarvoor was deze bui-andse bank aangewezen als eerste adviseur van de Staat
l ;7^erlanden om het geheel zo lucratief mogelijk voor onzetkist te laten verlopen. Een syndicaat van Nederlandse
r jn onder leiding van de AMRO-bank zou verbolgens de

van de aandelen van de chemiegigant op de effec-Deurs verzorgen.

'Ik pfrle legde uitvoerig uit
cm i Precisiewerkje het
teiff i ZOU worden. De
n mocht niet te hoog
hatk Was wel aardig voor de
l e lst' ..maar danverliezen de
Wef6rs vertrouwen en die heb
rlhii "?dig> °°k op de langere
'arsk' Sprak hij' stl*eng. Een
iers *^uwing voor een te lage

aa. Wa? uiteraard ook op zijn
Huijh*' i n krijgt de regering
sn'JJJk forse kritiek omdat zesueakoop heeft verkocht."

»ncjpAad: waarom zouden
ndp miljoenen guldens
Unn slag of stoot in de

onnetjesknippers belanden,

lis \y z °veel andere groepen in
fcüi nog kreunden onder de

„Het zou het
_braik Zrjn als de °P de beurs
'ar u

e aandelen DSM na een
!rcenfken tussen de 5 en 10
teift*, meer noteren dan de

stelde hij. Het
iq„ °S te vroeg voor de
gogSt'e dat de DSM-aandelen

'bra . °P op de beurs zijn
in (i

0 . ' maar op de eerste dag
aand intr°ductie, afgelopen
n^ Qag, ging de koers al
u,„ °S naar de door Van Marieseieven marges (zie kader).

" Het hoofdkantoor van
DSM in Heerlen. Veel Lim-
burgers hebben aandelen
gekocht van de chemie-reus.
Daarmee hebben zij al in de
eerste week de koersen van
een DSM-aa7ideel aardig
zien stijgen. Insiders menen
dat de DSM-aandelen te
goedkoop op de markt zijn
gebracht en dat de staat
honderd miljoen meer aan
de emissie had kunnen ver-
dienen.^

Ideale
Edoch: terwijl dit alles zich in de
boezem van de bank afspeelde,
vatte bij het ministerie van
Financiën de gedachte post, dat
Credit Suisse First Boston de ideale
partner van de Staat zou zijn bij de
privatisering van de DSM. In die
opstellingvolhardde men zelfs, toen
het PvdA-Kamerlid Hans
Kombrink argwanende vragen over
de handel en wandel van CSFB en
moeder Credit Suisse stelde.

Een vooraanstaand bankier, die de
affaire nauwlettend heeft gevolgd,
zegt daarover: „Ik denk, dat de
regering niet heeft gewetenwat zich
bij Credit Suisse afspeelde. Dat
kwam pas veel later in de
openbaarheid en toen waren de
contracten al getekend". Maar een
ministerie pluist toch wel na met
wie ze in zee gaat? „Nou, daar moet
u zich ook geen hoge voorstelling
van maken, dat heeft u in de
paspoort-affaire gezien. Maar u
moet het zo bekijken. Credit Suisse
in Nederland speelt wel mooi weer
met de opdracht, maar de

werkelijke zaken zijn natuurlijk
door Financiën geregeld met het
hoofdkantoor in Londen en daar
zitten jongens die het wel kunnen".
Niettemin: is dat dan een ideale
adviseur, wanneer de Nederlandse!-
dochter, die blijkens uitlatingen vatj^;
directeurVan Marietoch ook st.
aan de onderhandelingstafel zii
opmerkelijk opereert?
„Ach, hoe gaat dat", antwoordt onze
gesprekspartner, „in de tijd, dat het
adviseurschap speelde was er net
een onderzoek geweest van
McKinsey naar Amsterdam als
financieel centrum. Aan financiële
directeuren van grote
ondernemingen was gevraagd wat
ze daarvan dachten. Dat was niet .
vleiend voor het Nederlandse
bankwezen. Buitenlandse banken ■

"waren volgens hen agressiever en .
alerter. Er was een idee van: wat uit
het buitenland komt is lekker. Het
was modieuzer een buitenlandse
merchant bank te nemen. Dat heeft
ongetwijfeld bij Financiën ook
meegespeeld. En ja, het is
natuurlijk voor een ambtenaar
leuker in Londen wat te bespreken
en daar als de grote opdrachtgever
te worden ontvangen dan in
Nederland zaken te doen, waar we
niet zo gevoelig zijn. Daar opent
zich dan de Grote Wereld, nietwaar.
Maar het blijft een rotstreek. Van
ons wordt wel gevraagd in allerlei
gemeenschapsvoorzieningen in
grote steden mee te participieren en
risico te dragen, omdat dat zo goed *voor het land en die steden is, maar
voor een echte grote kluif gaan ze
naar een ander".

Onverschillig
Wordt dat de overheid dan niet
voorgehouden?
Hij knikt: „Jawel, maar dat kan de
Nederlandse overheid geen lor
schelen. Het gaat om de scherpe
prijzen, de laagste tarieven. De
Staat heeft zo een goede
DSM-emissie. De redenering is: dan "moeten de Nederlandse banken ook "maar zorgen dat ze goed zijn. En
daar zit inderdaadeen stimulans
voor ons in, dat zal ik niet
ontkennen. Je ziet nu dat veel
Nederlandse banken belangen
verwerven in instituten in Londen
om daar van de enorme knowhow
te profiteren en zo hun Nederlandse "klanten te bedienen. Ach, ik denk
dat de Staat er nu spijt van heeft.
Met wat nu bekend is geworden
denk ik niet dat ze het met de
tweede tranche aandelen van DSM
net zo zullen doen. Ik denk niet dat '.
we Credit Suisse First Boston dan
nog terugzien, het lijkt me zelfs
uitgesloten".

Is dat ook zo? Een woordvoerder
rept nogwel over een toch 'vrij goed ;
gelopen operatie', maar wanneer we "thesaurier-generaal drs Cees Maas
erover aanschieten, mompelt deze
doorgaans uitstekend
geïnformeerde topambtenaar
slechts: „Ik weet hier te weinig van "om te kunnen antwoorden en ik kan '.
mij daarom ook niet herinneren hoe "het allemaal is gegaan". Wanneer '.
we hem twee dagen later vragen, of '_
zijn geheugen wat is opgefrist,
antwoordt hij monter glimlachend: J
„Integendeel, ik herinner me steeds *minder". En dante bedenken dat de 1
hele operatie op een van de
afdelingen van zijn thesaurie, de
directie Financiering, werd
voorbereid.
-

Donderdag 9 februari 1989"5[ limbiirgs dagblad "

Vrolijke gezichten bij de
introductie van DSM op de
Amsterdamse Effectenbeurs.Recht president-directeur
mr H. van Liemt, links naast
hem de beursvoorzitter, ba-
ron Van lttersum. De Amster-
damse vestiging van de Cre-
dit Suisse First Boston, die de
staat adviseerde bij de beurs-
introductie van DSM, blijkt
in bankkringen allesbehalve'\een goede naam te hebben. '"Het lijkt onwaarschijnlijk
dat de buitenlandse bank ook
bij de uitgifte van de tweede
partij DSM-aandelen betrok-
ken zal worden.
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RDM hoopt op
Canadese order
onderzeeboten
)rt3?SRDAM - De Rotterdamsche
."Ogdok Maatschappij (RDM) ziet

|er ekansen om een Canadese or-
ioj VoPr het leveren van onderzee-
on ,n ln de wacht te slepen. In ver-
ent daarmee heeft RDM een over-
:eJoljnst getekend met het Cana-
VsL driJf Energy Conversion
°urï S om et eels nucleaireIfj.itstuwingssysteem van dit be-

geschikt te maken voor het in-
i> yn in onderzeeboten van hetP«Us-type.
ifnn2e wijze hooPlRDM in staat te
'er Lanada een onderzeeboot te le-
n"? die veel langer onder water

Oort ven an een conventioneel[er5t§estuwde boot. Canada wil on-
|er booten bestellen die lang on-

Water kunnen blijven in ver-a niet tochten onder het Poolijs.
■

\ .^ Jaren geleden toonde Canada
*■«. v nSstelling voor onderzeebo-van het type Walrus. Men dacht
W- aan een bestelling van acht tot
js"7lf schepen. RDM gold destijds
ir j eft serieuze gegadigde voor de
|e pr- Omdat in een later stadium

ar*-adese minister van Defensie_y°prkeur bleek te hebben voor
>Ujisair'e onderzeeboten, leek RDM

*""* de boot te vallen.
'a_„
ten i- recente Canadese verkiezin-it^-lkt de nieuweregering wat af-
ie ate nemen van denucleaire op-

beurs-overzicht
topper

- Op de Amster-
**n ue i3eurs bleven gisteren DSM- Hoogovens toppers. Nieuwko-
t6

*r DSM boekte bij hoge omzet-*>énriVoor e derde achtereenvol-
liw e dag nummer 1 op de omzet-Ijl met nu bijna fl4O miljoen of
yJi miljoen stuks) opnieuw eenHa"I***1*** ditmaal van f2,60 op f 123,10toeven f 124,50 te hebben geno-

b

van°f°vens voegde aan de winst
fS '3,80 op dinsdag f2,80 toe op
b u.60 na een hoogtepunt van f 82.
Ij: bezette op de omzet-
te \de derde plaats (f6B miljoen)
De koninklijke Olie (f95 miljoen).
rjj. totale aandelenomzet was met
y* f 1 miljard aan de hoge kant,

'°ta r̂ voor een vakantieweek. De
ijjjp'e beursomzet kwam op f 1,6
ty 'ard. Obligaties noteerden vrij-

onveranderd.

van e aandelenmarkt was
g ' Wat hoger dan dinsdag maar
">Q

r°eg zich in het algemeen niet
fdf^Pvallend als eerdergenoemde
w asen. KLM sloot per saldo on-l^derd op f47,20 nadat het
Vj/^vaartaandeel i n afwachting
kvJ! de donderdag te publiceren
totaalcijfers tot f48,30 uit de

*t was genomen.

Vof?° verliet de markt met een
van f 0,80 op f 153,50

hüi
unüever ging f 0,70 hoger naar

H*s °P f 131,60. Philips deed het
s*'ep,f 0,50 winst op f36,90 evenmin

ooL*"°yd deed in de loop van de
<%, end weer van zich spreken met
C vooruitgang van f 4 op f308,50
f}*ar het slot kwam op f306,50.
st^er Douglas ging na een hoog-
f.4 Punt van f95 naar huis op

waarmee een winst vanu in de wacht werd gesleept.

\t meeste andere hoofdfondsen
''etp vriendelijk gestemd maar
d^ tl afwijkingen zien die binnen
Oc .Srens van fl bleven. Alleen
"■^Raran er Grinten sprong hier in
v
<* f ve z*n u^ 'met een verlies
L op f3Ol. De stemmingsin-
\va* «Wam 0,8 hoger op 166. Eerst
het., die °P 166,5 geweest maar in
<Je /aatste uur van de hanbdel kalf-°et koersniveau wat af.

S(!hipf" Waren er ook een paar uit-
Daaronder behoorde het

loD rie bouwfonds IGB die na een
Slo0

Van f44 f 1,30 hoger op f43,20
Üeu p

en dat betekende in twee da-
*W e_* winst van bijnaf3. Een an-
fsm bouwer, 188-Kondor, werd
°ökxrer waard op f 605. Vast waren
te, Nutricia, Übbink, GTI en Van'-'■essen,
ïijij *-"omputers deed het met
■VSa

u verlies op f55,30 minder flo-
?öri e beurs is niet zo gerust
i^plVolgende week te publiceren
WvJfers. Op de parallelmarkt
fBQ a voor Dico f4meer betaald op
Vs ~>ok Infotheek, Ordina, Get-
*lfSÏ6

e Papier en Simac deden het in
"Hm adeling van het Beursplein
1 ônverdienstelijk.

CNV wil harde intensieverklaring werkgevers

'Helft nieuwe banen in
chemievoor werklozen'

ROTTERDAM - De Industrie-
en Voedingsbond CNV vindt
dat van de nieuwe banen die
beschikbaar komen in de pe-
trochemische industrie de
helft bezet moet worden door
langdurig werklozen. Een der-
gelijke harde intentieverkla-
ring van de zijde van de werk-
gevers zou toegevoegd moeten
worden aan de nieuwe CAO,
waarover binnenkort de on-
derhandelingen beginnen. De
CNV-bond heeft dat woens-
dag bekend gemaakt.

Volgens bestuurder Van Splun-
der van de Industrie- en Voe-
dingsbond CNV zijn er in de che-
mische industrie nog voldoende
banen met eenvoudig werk be-
schikbaar waar werklozen met
een beperkte scholing direct kun-
nen worden ingezet.
In tegenstelling tot de Industrie-
bond FNV is het CNV niet van
planiom het onderwerp milieu na-
drukkelijk aan de orde te stellen
tijdens de CAO-onderhandelin-
gen. Er bestaat dan het gevaar dat
er oneigenlijke discussies ont-
staan tijdens de CAO-onderhan-
delingen en bovendien is het mi-
lieu te belangrijk om dat in een
paar weken onderhandelingen te
regelen, aldus de Industrie- en
Voedingsbond CNV.
Wel wil deze bond tijdens het

CAO-overleg afspreken om in het
komende jaar het onderwerp mi-
lieu nadrukkelijk in de diverse be-
drijven te gaan bespreken.
Voor het overige wijkt het eisen-
pakket van de CNV-bond niet
veel af van dat van de Industrie-
bond FNV: een loonsverhoging
van twee procent, invoering van
een vijfploegendienst, verlaging
van de VUT-leeftijd en een aan-
merkelijke verbetering van de
scholingsprogramma's. In de pe-
trochemie werken ongeveer
20.000 mensen.

Hogere rente
op beleningen

AMSTERDAM - De Nederlandsche
Bank heeft de rente op speciale be-
leningen verhoogd met 0,25 pro-
centpunt tot 6,25 procent. Gisteren
heeft zij f4506,4 miljoen toegewezen
voor de periode van 8 tot 14 februa-
ri. In de geldmarkt acht men de toe-
wijzing voldoende tot ruim voor de
behoeften. Op inschrijvingen tot f
25 miljoen is allestoegewezen en op
inschrijvingen voor hogere bedra-
gen 35 procent.

Enorme order
voor McDonnell

Douglas
NEW VORK - De Amerikaanse
luchtvaartmaatschappij American
Airlines heeft bij vliegtuigbouwer
McDonnell Douglas een order ge-
plaatst, die de op één na grootste is
in de geschiedenis van de burger-
luchtvaart en de grootste bij één fa-
brikant.

De order van American Airlines
heeft naar schatting een waarde van
6,5 miljard dollaren wordt in groot-
te alleen overtroffen door een be-
stelling die deeveneens Amerikaan-
se maatschappij Delta Air"Lines vo-
rig jaar september plaatste. Daarbij
ging het om orders en opties voor
toestellen van McDonnell Douglas
en Boeing met een totale waarde
van 10,5 miljard dollar.

American Airlines heeft vaste or-
ders geplaatst voor acht vliegtuigen
van het type MD-11 en opties geno-
men op nog eens 42 van deze toe-
stellen. De driemotorige MD-11
heeft een catalogusprijs van onge-
veer honderd miljoen dollar, maar
deskundigen schatten dat Ameri-
can Airlines niet meer dan 85 mil-
joen dollar per toestel hoeft te beta-
len. De maatschappij wil daarnaast
honderdvliegtuigen van het kleine-
re type MD-80, dat twee motoren
heeft en twintig miljoen dollarkost.

economie

Chemco ontwikkelt sneller
producktieproces kranten
„Van onze correspondent
OEST - Chemco Europe in■"■"""est werkt aan een revolutio-nair procédé dat de produktie

*an kranten en tijdschriften
aanzienlijk kan versnellen,nernco werkt daarvoor samenj"etTNO in Zeist. Het ministe-

Je van Economische ZakenblJbsidieert.

Het Soester bedrijf, dat acht
vestigingen heeft in Europa,
wil het systeem in de jaren '90
introduceren. Het gaat om een
offsetplaat, die de lichtgevoe-
ligheid van zilverhalogeniden
combineert met de slijtvast-
heid van de polymeerplaat. De
drukplaat wordt rechtstreeks,
zonder het vervaardigen van

een film, belicht.

Chemco werkt op basis van
een vinding van Du Pont,
waarvoor enkele jaren geleden
octrooi werd verworven. Du
Pont heeft het procédé echter
niet uitgewerkt tot een com-
mercieel produkt. Chemco
heeft de licentie gekocht en

gaat het wel toepassen

Het gebruik van de lichtgevoe-
lige drukplaatmaakt het tijdro-
vende samenstellen van kran-
te- en tijdschriftpagina's door
middel van het plakken van
kolommen tekst, koppen, ras-
ter-foto's en advertenties over-
bodig. Bij de nieuwe methode
zijn de tekst en de foto's in een
computer opgeslagen. Op het
beeldscherm worden de pagi-
na's samengesteld. Als de lay-
out gereed is, kan de drukplaat
direct worden geproduceerd
en op de pers worden aange-
bracht.

Geen nadelige gevolgen voor werkgelegenheid

Brits bod verwacht
op aandelen Dentex
KERKRADE - Het ziet er naar uit
dat kantfabrikant Dentex via een
openbaar bod op de aandelen in
handen komt van de Britse Sher-
wood Group. Dentex heeft een fa-
briek in Kerkrade,' waar 140 men-
sen werken. In Kerkrade wordt
kant gemaakt, wat op andere
plaatsen in eindprodukten wordt

verwerkt. In Nieuw Vennep staat
het hoofd- en verkoopkantoor van
Dentex. Verder zijn er fabrieken
in het Duitse Blomberg, het Fran-
se Calais en het Engelse Notting-
ham en verkoopkantoren in
Hongkong en Brussel.

De voorgenomen fusie heeft, zo liet
de directie weten, geen nadelige ge-
volgen voor het personeel. In totaal
werken er bij Dentex 490 mensen.

Geruchten
Er liepen al langer geruchtendat er
een bod op Dentex in aantocht was.
In januariwerd de notering van het
bedrijf op de parallelmarkt van de
Amsterdamse beurs enige tijd ge-
staakt en noteringen die daarvoor
waren opgemaakt door de beurs
doorgehaald. Dentex maakte daar-
op bekend dat er serieuze bespre-
kingen gaande waren. Voor de aan-
delen Dentex werd dinsdag op de
beurs f 37,50 betaald.

Dentex boekte in het op 30 septem-
ber vorig jaar geëindigde boekjaar
een nettowinst van f2,5 miljoen (v.j.
f2,2 miljoen) bij een van f68,5 mil-
joen tot f79,9 miljoen gestegen om-
zet.

Sherwoord heeft haar hoofdkantoor
in Nottingham. De aandelen wor-
den inLonden incotlrant genoteerd.
Het bedrijf is de houdstermaat-
schappij van zes bedrijven die zich
bezighouden met produktie en ver-
koop van BHs, lingerie, nachtkle-
ding, kinderkleding en kant. Bij de
groep werken 2500 mensen. De om-
zet bedroeg in 1987 f28,6 miljoen
pond (f 105 miljoen) en de winst
voor belasting 3,7 miljoen pond
(f 13,6 miljoen).

Expansie
Voor Sherwoord betekent de over-
neming van Dentex een belangrijke
stap in de strategie die is gericht op
verdere Europese expansie. Voor
Dentex betekent het nieuwe moge-
lijkheden voor versterking van de
onderneming en voor uitbreiding
van de activiteiten.

De twee betrokken bedrijven ver-
wachten binnen enkele dagen nade-
re mededelingen te kunnen doen.

Samenwerking NMB
met consultante

AMSTERDAM - Nedeco en Neth-
consult, overkoepelende organisa-
ties van ingenieurs- adviesbureaus
met ongeveer 60 aangesloten bu-
reaus, gaan een samenwerking aan
met de NMB, zo heeft de bank be-
kendgemaakt.

Nethworks Integrated Project Con-
sultancy, zoals de samenwerking
gaat heten, gaat zich specialiseren
in het opsporen van projectontwik-
kelings- en investeringsmogelijkhe-
den in in opkomst zijnde industrie-
landen. Het gaat in eerste instantie
om Zuid-Oost-Azië en de snel
groeiende economieën van Zuid-
Europa. De mogelijkheden worden
vooral gezocht in die sectoren,
waarin Nederlandse bedrijven een
sterke positie hebben zoals de agro-
industrie, de waterbouw en de mi-
lieutechnologie.

beurs vanamsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. .._
AEGON 93,30 94,20
Ahold 91,90 92,60
Akzo 152,70 153,50
A.B.N. 42,90 43.30
Alrenta 161,20 161,20
Amev 54,50 54,30
Amro-Bank 82,10 82,30
Ass. R'dam 150,20 150.00
Bols 139,50 140.80
Borsumij W. 131,50 131.70
Buhrm.Tet. 63,50. 63,80
C.S.M.eert, 64.50 64,50
Dordtsche P. 230,50 231.20
DSM 120,50 123,10
Elsevier 64,30 64,40
Fokker eert. 29,90 30,20
Gist-Broc. c. 37,40 37,80
Heineken 149,70 149,60
Hoogovens 77,80 80.60
Hunter Dougl. 92.50 e 94,80
Int.Müller 80,50 80,50
KLM 47,10 47,20
Kon.Ned.Pap. 51,00 51.70
idem div 89 - 50,00
Kon. Olie 124,90 125,00
Nat. Nederl. 66,50 66,90
N.M.B. 204,00 204.50
Nedlloyd Gr. 304,50 306,50
Nijv.Cate 88,80 88,00
Océ-v.d.Gr. 305,00 301,00
Pakhoed Hold. 119.50 118,70
Philips 36,40 36,90
Philips divB9 35,00 35.50
Robeco 105,60 106,30
Rodamco 160,10 160,20
Rolinco 101,20 101,70
Rorento 61,70 61,70
Stork VMF 29,70 29,50
Unilever 130,90 131.60
Ver.Bezit VNU 92,80 92,00
VOC 38,10 38.30
Wessanen 82,00 82,50
Wolt Kluwer 157,50 158,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 32.50 33.501*
ACF-Holding 63,20 64,00
Ahrend Gr. c 174,00 174,50
Alg.Bank.Ned 43,70 44,10
ABN div*B9 42,00 42,20
Asd Opt. Tr. 25,50 25,00
Asd Rubber 8,60 8,70
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 80,00 80,50
AuUnd.R'dam 63,00 63,00
BAM-Holding 298,00 295,00
Batenburg 78,30 78,00
Beers 126,30 128,50
Begemann 72,30 72,50
Belindo 426,00 426,00
Berkels P. 7.65 7.85
Blyd.-Will. 27,00 e 26.70
Boer De, Kon. 326,50 331,00
de Boer Winkelbedr. 56,90 58,00
Boskalis W. 13,30 13.35
Boskalis pr 10,40 10,45

Braat Bouw 845.00 854,00
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 856,00 865,00
Calvé pref.c 4700,00 4700,00
Center Parcs 67,30 67,80
Centr.Suiker 65,00 65,00
Chamotte Unie .13.80 13.80
Cindu-Key 98,20 100,00
Claimmdo 411,00 413,00
Cred.LßN 76.00 77,80
Crown v.G.c 74.50 75,80
Desseaux 193,50 193,50
Dordtsche pr. 230,00 230,50
Dorp-Groep 42,00 43,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 206,00 210,00
EMBA 118,00 118,00
Enraf-N.c. 47,50 47.50
Eriks hold. 319,00 322,00
Frans Maas c. 67,50 66.20
Furness 102,00 102,40
Gamma Holding " 74,00 75,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 28,30 28,40
Geveke 40.50 40.00
Giessen-deN. 119,00 121,00
Goudsmit Ed. 200,00 202,00
Grasso'sKon. 96,50 97,80
Groïsch 106,80 106,80
GTI-Holding 154,30 156,00
Hagemeyer 82,50 83,00
H.B.G. 188,00 187,00
HCS Techn 15,10 15.10
Hein Hold 128.80 128,70
Hoek's Mach. 167,00 167,00
Holdoh Hout 423.00 424.00
Holec 19,40 19,20
H.A.L.Tr. b 1459,00 1463,00
Holl.Am.Line 1470,00 1467,00
Heineken Hld 128,80 128.70
Holl.Sea S. 1,55 1,58
Holl. Kloos 335,00 335,00
Hoop en Co 14,40 14,60
Hunter D.pr. 2,05
ICA Holding 16,80 16,80
IGB Holding 41,90 43.20
IHCCaland 22,10. 22.20
Industr. My 170.00 169,20
Ing.Bur.Kondor 600,00 605.00

Kas-Ass. 38,00 37,60
Kempen Holding 16,70 16,90
Kiene's Suik. 1240,00 1240.00
KBB 77,10 77.00
KBB (eert.) 76,80 76,50
Kon.Sphinx 79,80 78,40
Koppelpoort H. 276,00 277,00
Krasnapolskv 156,60 157,50
Landre & Gl. 47,30 47,20
Macintosh 45,10 46,00
Maxwell Petr. 592,50 595,00
Medicopharma 75.50 76,00
Melia Int. 7,00 7,30
MHVAmsterdam 20,70 20.70
Moeara Enim 1089,00 1075,00
M.Enim 08-cert 14100,00 14100,00
Moolen en Co 33,00 33,00
Mulder Bosk. 38.50 39,00
Multihouse 8,60 8.70

Mynbouwk. W. 430,00 432,00
Naeff 225.00
NAGRON 48,80 48,90
NIB 514.00 512,00
NBM-Amstelland 16,60 16,50
NEDAP 290,00 292,00
NKF Hold.cert. 239.50 240.30
Ned.Part.Mij 32,60 32,70 i
Ned.Spnngst. 10400,00a10400,00a
Norit 659.00 661,00
Nutricia 264,50 265,00
Omnium Europe 19,20 19,20
Orcoßankc. 80,10 80,00
OTRA 501,00 500,00
Palthe 155.00 155.00
Polynorm 91,50 93,00 I
Porcel. Fles 127,00 127,00 !
Ravast 57,30 57,30 1
Reesink 62,50 62.00 1
Riva 59.50 61.00 1
Riva (eert.) 59,00 60,00 1
Samas Groep 61.80 61.00 <Sanders Beh. 80.00 80.20 <Sarakreek 36.00 36.00 «
Schuitema 1228,00 1240,00 1
Schuttersv. 85,00 86,50 1
Smit Intern. 26,30 26.30 1
St.Bankiers c. 25,80 26,30 !
Telegraaf De 442,00 440,00
Text.Twenthe 244.00 244,00
Tulip Comp. 57,90 56,00
Tw.KabelHold 127,50 127,50 'Übbink 97,00 98,00 aI
Union Fiets. 15.90 15.50 I
Ver.Glasfabr. 245.00 245.00 I
Verto 69,00 69,60 'VolkerStev. 55.00 56,00 'VolmacSoftw. 83,80 83,70 *Vredestein 20,20 20,20 'VRG-Groep 44,70 44,70 'Wegener Tyl 174,50 175,00 a'West Invest 27,00 27,00 .
Wolters Kluwer 157.50 158,70 'idem div 89 153,00 154,50 |
Wyers 63,00 63,00 ;
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,60 36,70
ABN Aand.f. 69,00 69,80
ABN Beleg! 52,20 52,40
ALBEFO 51,70 51,70
AldollarßFs 20,60 20.60
Alg.Fondsenb. 229,00 229,00
AllianceFd 12.40 12.40 a
Amba 44,80 45,00
AmencaFund 282.00 287,00
AmroA.inF. 91,60 91,70
Amro Neth.F. 69,20 70.20
Amro Eur.F. 67,30 68,00
Amvabel 98,80 101,00
AsianTigersFd 56,30 56.50
Bemco Austr. 67,00 66.50
Berendaal 106,00 107.00
Bever Belegg. 28,00 28.00
BOGAMIJ 116,50 116,00
Buizerdlaan 36.70 36.70
Delta Lloyd 40,00 40,00
DPAm. Gr.F. 21,80 22,10

Dp Energv.Res. " 31.00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120.00 1120,00
EMF rentefonds 74.00 74,10
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,60 5,60
EurGrFund 52,90 53,60
Hend.Eur.Gr.F. 168.00 168,20
Henderson Spirit 73,10 73,50
Holland Fund 63,40 64,00
Holl.Obl.Fonds 120,30 120.30
Holl.Pac.F. 112,30 113,40
Interbonds 570,00 570,00
Intereff.soo 35,80 35,90
Intereff.Warr. 254,50 255,80
Japan Fund 49,50 49.60
MX Int.Vent. 60,50 60,00
Nat.Res.Fund 1385,00 1405,00
NMB Dutch Fund 34,20 34.60
NMB Oblig.F. 36,20 36,20
NMB Rente F. 101,80 101,80
NMB Vast Goed 38,90 38,90
Obam. Belegg. 197,00 197,50
OAMF Rentef. 15,25 15,25
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Rentalent Bel. 1354,70 1353.90
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 101,50 102,00
Sci,Tech 18,00 18,10
Technology F. 18,60 18,60
Tokyo Pac. H. 240,50 244.50
Trans Eur.F. 70,40 71,00
Transpac.F. 540.00 545.00
Uni-Invest 120,00 119.50
Unico Inv.F. 84.00 84,00
Unifonds 27.00 26.90
Vast Ned 122,70 122,70
Venture F.N. > 41,00 41.30
VIB NV 86,80 86,70
WBO Int. 79.00 78,90
Wereldhave NV 206,30 206.50
Wereldh.divB9 203,00 203,00
Buitenlandse obligaties
BJ-i8 J-i EEGB4U' 104,30 104,30
3'2EngWarL 37,00 37,30
5*4 EIB 65 99,20 99,20
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,50 35.00
Amer. Brands 64.00 64.50
Amer. Expres 30.30 31,40
Am.Tel.fc Tel. 31,90 32.00
Amentech 51,20 52,20
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230.00 230,00
ASARCO Ine. 28,10 28,50
Atl. Richf. 85,10 86,20
BAT Industr. 5,45 5,45
Bell Atlantic 73,10 75,00
BellCanEnterpr 37,50 38,00
Bell Res.Adlr 1,40 1,38
Bell South 41,80 43,10
BET Public 2.35 2.35
Belhl. Steel 26.80 27,00
Boeing Comp. 63,20 63.60
Chevron Corp. 49.50
Chrysler 27,30 28,50
Citicorp. 26.90 28.00

Colgate-Palm. 46,50 46,50
Comm. Edison 34,00 33,70
Comp.Gen.El. 407,00 409.00
Control Data 21,00 20,75
Dai-IchiYen 3590.00 3630,00
Dow Chemical 98,60 99,50
Du Pont 100,60 100,60
Eastman Kodak 47,50 48.25
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 243,00 243,00
Exxon Corp. 45,20 45,50
First Paclnt 1.30
Fluor Corp. 24,30 24.60
Ford Motor 54,70 55,50
Gen. Electric 47,90 48.40
Gen. Motors 89,60 93,60
Gillette 35.50 35,50
Goodyear 50.00 50,00
Grace & Co. 27,80 28,40
Honeywell 63,70 63.90
Int.Bus.Mach. 126,75 128,00
Intern.Flavor 52,30 51,90
Intern. Paper 50.60 51,00
ITT Corp. 54,40 55.60
Litton lnd. 77,00 77.00
Lockheed 46,80 46,00
Minnesota Mining 67.50 68,00
Mobil Oil 47.60 48,10
News Corp Auss 10,70 10,70
Nynex 69,00 70.00
Occ.Petr.Corp 27,50 28,00
Pac. Telesis 32,00 32.80
P.& O. ® 6.20 6.80
Pepsico 40,40 41,00
Philip Morris C. 108,50 109.80
Phill. Petr. 20,70 20,70
Polaroid 41,70 41.70
Privatb Dkr 293,00 290.00
Quaker Oats 53,00 53.20
RJR Nabisco 99,00 99,50
St.Gobin Ffr 600,00 620,00
Saralee 48,00 48,30
Schlumberger 36,70 35,70
Sears Roebuck 42.60 43.30
Southw. Bell 42,70 43,50
Suzuki (yen) 775.00 799,00
Tandy Corp. 42,60 43,00
Texaco 49.50 49.50
Texas Instr. 43,20 43.30
TIP Eur. 1,90 1,93
ToshibaCorp. 1080,00 1110,00
Union Carbide 28,10 30,60
Union Pacific 69.00 70,50
Unisys 29,50 29,50
USX Corp 31.20 31,20
USWest 61,00 62.00
Warner Lamb. 79,50
Westinghouse 56.00 56,00
Woolworth 54,50 55,30
Xerox Corp. 63,50 62,80
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 55.00 56,00
Am. Home Prod. 177,50
ATT N'edam 64,50 66,00
ASARCO Ine. 56,00
Atl. Richf. 179,00 183.50
Boeing Corp. 132,00 132.00

Can. Pacific 41,20 40,50
Chevron Corp. 103.00
Chrysler 55.00 56,50
Citicorp. 55.80 57.00
Colgate-Palm. 98,00 98,00
Control Data 39,50 39,50
Dow Chemical 204,00 208,50
Eastman Kodak 96.50 98.00
Exxon Corp. 94,00 94.70
Fluor Corp. 48.70 49,00
Gen. Electric 100.00 101,00
Gen. Motors 194.00 196,00
Gillette 74,00 74,00
Goodvear 105,00 105,00
Inco 85.00 85.00
1.8.M. 261.50 264,00
Int. Flavors 107,50
ITT Corp. 114,00 116,00
Kroger 18,50 18,00
Lockheed 98,00 97,00
Merck&Co. 135.00 d 133,30
Minn. Min. 140.00 142,00
Pepsi Co. 82,00 83,50
Phihp Morris C. 225,50 230,00
Phill Petr. 41,50 41,80
Polaroid 79,50 79,50
Procter & G. 188,00
QuakerOats 108,00 d 108,00
Schlumberger 75,50 74.00
Sears Roebuck 87.50 89.50
Shell Canada 81.00 81.00
Tandy Corp. 88,00 89.00
Texas Instr. 87,00 92,00
Union'Pacific 143,00 148,00
Unisys Corp 60.50 60.80
USX Corp 64,50 64,00
Varitv Corp 4,10
Westinghouse 117,00 117.80
Woolworth 113.80 116,00
Xerox Corp. 127.00 126,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 538,00 540.00
Dresdner B. 304,00 303,50
Hitachi(SOO) 1400.00 1400.00
Hoechst 308.00 308.00
Mits.El.(soo) 420.00 430,00
Nestle 7425.00 7500,00
Siemens 528,00
Warrants
Akzo 39,20 40,20
AMRO warr. 2,50 2.50
Asia Pac Gr F. 6,25 6,40
Bogamij 6,60
Falcons Sec. 14,70 14,85
Honda motor co. 2550,00 2520,00
K.L.M. 85-92 146,00 155.00
Philips 85-89 14,00 13,00
St.Bankiers a 2.30 2,30
St.Bankiers b 3.10 3.10
Euro-obligaties & conv.
10UAegon 85 100,00 100,00

Aegon warr 13.00 13.00
10'" ABN 87 98,50 98,50
13Amev 85 98.00 98,00
13Amev 85 94,75 94,75

10Amev85 101,25 101.35
11Amev 86 98,35 98,35
14'..Amr087 97,50 97,40
13Amro-BankB2 101.25 101.25
10.-2Amro 86 97,10 97.10
10Amro 87 99,25 99,00

s;' i Amro 86 101,00 101.00
Amro Bank wr 26.00 26,20
Amro zw 86 68.50 68,50
9 BMH ecu 85-92 101.50 101,50
7 BMH 87 97,00 97,00
HCCRaboB3 101,60 101.60
9CCRabo 85 104.75 105,25
7CCRabo 84 108.00 108.00
10'/«EEG-ecu 84 101,25 101,25
934E18-ecu 85 105,00 105.00
12'ïHlAirl.F 91.75 91.75
12NIB(B) 85-90 102,00 102.00
114 NGU 83 101,50 101,50
10NGU 83 100,50 100.50

"J;.. NMB 86 85,25 84,75
NMB warrants 44,70 48,00
B' 4 Phil. 86 95,30 95.30
63/4 Phil.B3 95,00 95,00
12WUnil. 98,00 98,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,40 5,40
Bredero eert. 1,65 1,75
11 Bredero o,Boe 0.85
Breev. aand. 6,65 6.65
Breev. eert. 5.90 5.90
Leidsche Wol 3.00 e 4,00 b
LTV Corp. 2.20 2,20
Rademakers 29.00
RSV. eert 1.55 1.55
Vi. RSV 69 90.00 89,50

Parallelmarkt
Alanhen 16.80 17.00
Berghuizer 53,00 52,50
Besouw Van c. 41.10 41.20
CB Obhg.F.l 100.60 100,60
CB Oblig.F.2 100.80 102.30
CB Oblig.F.3 102,40 102,30
De Dne Electr. 27,70 27,90
Dentex Groep 37.50 37.90
Dico Intern. 84,50 89.00
DOCdata 33,00 33.50
Geld.Pap.c. 80.10 81.90
Gouda Vuurv c 67,30 67,30
Groenendijk 31.20 32.00
Grontmij c. 104.80 107,00
Hes Beheer 236.00 236.00
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 3,50 f 3.60
Infotheek Gr 20.80 21.90
Interview Eur. * 7,50 7,70
Inv. Mij Ned. 49,00 49,00
KLM Kleding 30,10 30,10
Kuehne+Heitz 26.60 26,50
LCI Comp.Gr. 36.00 36.10
Melle 276,00 271,00
Nedschroef 83.80 84,00
Neways Elec. 10.00 10,00
NOG Bel.fonds 29,90

PieMed. 11.70 11,70
Poolgarant 10,50 10,60
Simac Tech. 17,50 e 18,40
Text Lite 6,30 f 6.20
Verkade Kon. 263.00 264.50
Weweler 77.90 78.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk.

Abn c apr 45,00 592 0,90 1,10
abn c jul 45.00 440 1.50 1.50
abn p jul 40,00 333 1,20 1,00
akzo c apr 150,00 322 7,60 7,90
akzo c apr 160,00 870 3,00 3,30
akzo c 093 150,00 904 32,40 34,50
d/Fl p dcc 200,00 1019 5,20 5,50
eoE c feb 260,00 356 10,00b 13,00 b
eoE c feb 265,00 650 6,50 8,30
eoE c feb 270,00 936 3,20 4,60
eoE c feb 275.00 111 l 1,20 1,90
eoE p feb 265.00 959 1,50 0,70
eoE p feb 270,00 987 2,90 1,80
eoE p feb 275,00 550 5.90 3.80
eoE p mrt 265,00 341 4,00 3,10 a
eoE p mrt 270,00 608 5,90 4,70 b
hoog c apr 70.00 1034 9,00 12,00
hoog c apr 75,00 2231 5,90 7,90
hoog c apr 80,00 1982 3.40 4,70
hoog c apr 85,00 1114 1,70 2,70
hoog c okt 85.00 343 3,50 5,60
hoog p apr 75.00 334 2,40 1,70
hoog p apr 80.00 412 5,00 3,20
kim c apr 40,00 1145 7,30 7,50
kim c apr 50,00 1688 1,10 1,10
kim c jul 45,00 795 4,30 4,60
kim c jul 50,00 1146 1,90 2,00
kim c 091 40,00 1177 11.00 11,40
kim p apr 45,00 706 0.90 1.00
kim p apr 50.00 731 3,40 , 3,50
knP c apr 45,00 326 6,30 7,20
knP c apr 50.00 472 2,70 3,00
knP p apr 50,00 558 2,20 1,70 b
nis p aug 110,00 500 1,00 1,10
nlw c n9l 100,00 350 I.Boa 1,50
nlx c aug 102,50 500 0,70 0,60
nly p mei 100,00 700 2,30 a 2,30
nly p aug 97.50 1150 0,80 0,80
natn p jul 65,00 376 2,50 a 2,20
obl p aug 100,00 400 2,80 2,80
phil c apr 35,00 1529 2,50 b 300
phil c apr 40,00 1103 0,60 0,70
phil c okt 40,00 453 1,80 1,90
phil p apr 35,00 540 1,30 1,10
phil p jul 35,00 531 2,00 1,80
oüe c apr 110,00 500 15,00b 16,00
ohe c apr 120,00 368 6,80 7,00
ohe c apr 125,00 405 3,50 3,40 bunil c okt 130,00 981 9,00 a 9,00

ï=laten g=bieden+ei-div.
b=bieden b=laten-t-ex-div.
c=e«-claira k=gedaan+h
d=e>-dividend I=gedaan+g
e=gedaan+bieden »k=slotkoers vorige dig
I=gedaan-*ateii sk=slotkoers gisteren

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 08-02-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg: - ■
Goud: onbewerkt ’ 26.320-/ 26.820;
vorige ’ 26.400-/ 26.900; bewerkt ver-
koop ’ 28.420; vorige ’ 28.500 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 365-/435 vorige

’ 365-/ 435; bewerkt verkoop ’ 480 la-
ten, vorige ’ 480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapiér van gisteren:
Amer.dollar 2.05 2,17
Brits pond 3,54 3,79
Can. dollar 1.73 1,85
Duitse mark(lOO) 111.00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,82 1,94
Jap. yen (10.000) 160,00 165,00
Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. fr(lOO) 130,50 135,00
Zweedse kr. (100) 51,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.schill.UOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.UOO) 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 d<
Amsterdamse wisselmarkt per gister
middag:
Amer. dollar 2,11725-11525
Brits pond 3,6805-6855
Duitse mark 112,895-945
Franse franc 33,145-33,195
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 132,750-800
Japanse yen 163,25-163,35
Ital. lire 15,455-505
Zweedse kroon 33,240-33,290
Deense kroon " 29,005-29,055
Noorse kroon 31,205-31,255
Canad. dollar 1.78325-78575
Oost. schill 16,0510-0610
lers pond 3,0100-0200
Spaanse pes 1,8100-8200
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8775-8875
Hongk.dollar 27,05-27,30
Nieuwz.dollar 1,2925-3025
Antill.gulden 1,1700-2000
Surin. gulden 1,1700-2100
Saudische nal 56,15-56,40
Ecu gulden 2.3530-3580

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP,-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 307,7 310,7
alg.-lokaal 299,5 301,6
internationals 316,6 320,5
industrie 270,9 272,7
scheep/luchtv. 283,7 288,2
banken 359,0 362,8
verzekering 601,0 603,2
handel 491,2 493,3
cbs obl.index 110,9 110,8
rend. staatsl. 6,79 6,81
waarvan 3-5 jr 6,76 6,78
waarvan 5-8 jr 6,79 6,82waarv.s langst 6,84 6,85
rend. bng-len. 6,81 6,81
rend. banklen. 6,83 6,85

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 153,50(153,50)
Kon. Olie 124,90-125,50 (125,00)
Philips 36,90-37,00 (36,90)
Unilever 131.60-132,20(131,60)
KLM 47,20-47.50 (47,20)

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

Begin 2355.71 1089.59 190.79 898.36
Hoogst 2369.29 1094.44 191.62 903.02
Laagst 2332.86 1071.64 189.31 888.12
Slot 2343.21 1076.16 19008 891.96
Wi"st' -3.93 -H.Bl -0.77. -4.19verlies

Donderdag 9 februari 1989 "7

Dit 'zakhorloge', gisteren in Genève gepresenteerd door
Philippe Stern, vice-president-generaal van de Patek Phi-
lippe-onderneming, is met een waarde van tussen vijf en
tien miljoen Zwitserse francs het kostbaarste ter wereld.
Aan de 1728 onderdelen van de 'Calibre 89' is negen jaar
gewerkt. Deklok weegt ruim een kilo en heeft 33 verschillen-
defuncties 'in de kast. Daarmee is het volgens de makers
tegelijk het meest gecompliceerde uurwerk ter wereld.

Limburgs dagblad



Wordt RIJINSTRUC-
TEURTRICE! Of rijschool-
houder (m/v). Kan met ka-
derschooldiploma zonder
middenstandsdiploma.
Dag-, avond- en zaterdag-
opleiding starten binnen-
kort. In Best en Utrecht.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures metdagopleiding al
na drie maanden aan de
slag. Wilt u een goede toe-
komst en een fiine baan?
Vraag dan (ook s avonds)
gratis studiegids kader-
school: 04998-99425.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TIMM., mets. en ijzervlech-
ters. Ook col. Ned. verz. Tel.
045-229529 of 229548.
Wij zoeken voor nieuwepri-
véclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor
dag en nacht, woongele-
genheid. Tel. 09-49-2456-
-1053.
Gevr. v. in het buitenland
met spoed electr. LASSER,
arg. are, CO2, goed loon +
verz. Zonder erv. onn. te
soll. Tel. 045-726234.
INSPECTEUR gevr. voor
het bezoeken van assuran-
tiekantoren en agenten in
Nederland. International
Investment Office Steen-
weg 98. 3668 As (België).
Tel. voor afspraak 09-
-3211658980.
Aerobic LERAARLERA-
RES gevr. Tel. 04490-25918.
Bloemenboetiek 'T BE-
KETSJE zoekt enthousias-
te binder/ster, moet zelf-
standig kunnen werken.
Soll. schriftelijk aan: G.
Scharnigg Wijcker Brugstr.
3 Maastricht.
Dames en echtparen gevr.
Contactburo MAAS-
TRICHT. Tel. 043-635264.
De Volkskrant en Trouw
vr. voor Zeswegen, Gras-
broek, Bekkerveld en Aar-
veld BEZORGER(STER).
Inl. tel. 045-724496.
MEISJE gevr. voor privé-
werk voor de zaterdag. Tel.
04490-45814.
Gevr. ECHTPAAR als huis-
bewaarder. Denken aan:
vroeg gepensioneerde of
WAO'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.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding, vakbekwa-
me WONINGSTOFFEER-
DER met rijbewijs. Bellen
na 19.00 uur tel. 045-725284.
Top-40-band, klaar voor de
start! Zoekt met spoed erv.
SAXOFONIST(E). Tel. do.
en vr. na 14.00 u. 045-
-724060. Zat. 045-417042.
Hotel Hemnens in Valken-
burg vraagt voor a.s. sei-
zoen (mrt. Tm okt.) 3LEERL.SERVEERSTERS
(voor ochtend-, dag- en
avonddienst) werkster en
afwashulp. Min. leeft. 16 jr.
Soll. na tel. afspr. 04406-
-15217.
Wegens drukte VROU-WEN gevr. v. escort-buro
043-617810. Elke dag na
18.00 uur M'str. e/o.

WERKSTER gevr. voor 2
morgens in de week,
's maandags en vrijdags bij
alleenstaand persoon, 50 jr.
met eigen huis ’ 10,- p. uur.
Br.o.nr. BR 345 L.D. Rum-
penerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.

J.man zkt. jongere alleenst.'nette vrouw (liefst wed.) v.
hulp in de huishouding.
Br.o.nr. VA 569 L.D., Rel-
naldstr. 40. 6301 EC Valken-
burg^

"Uk I,
j<^^ GELEENSTRAAT 9 HEERLEN |

8$THEATERS IN 1
X=9 E Pond. 9 febr. t/m woe. 15 febr.

hEIE cocktail AL
1 Met Torn Cruise. Achter de bar is hij de

__?__ ! baas

HE^H __Y_\W__ tf

■ ____! _■ ___l \w ▲

___\\\\___wL_w_\w_\

________m^__\_ \wF

Ui __***"_ *** l^__ *H
GedtBtr,bu««rddoor wam«7*""fwP"'**l»fc'_ X_W**^

Dag. 2.30-6 30-8.30 uur.
JS Dond. t/m zon. óók 4.30 uur.

m_m Steven Spielberg en Walt Disney studio'sFV!_B^^_I presenteren een flitsende vertoning waarin
r*_E=_!ï[_r' 1 tekenfilm briljant verweven is met "normaleBI |J1film".t»p] DE JACHT OPfcöPH ROGER RABBIT AL_K_^|»_j J Regie: Robert Zemeckis (Back to the future)
■=__|ÏB1Dag. 2.15-7 15-9 15 uur. __. .■jijjl Dond t/m zon. 'óók 415 uur [JDL_______l

ES]__K>S3 Michael Jackson in een film als geen an-
P-nsS—P- derE MOONWALKER AL. met o.a. Scan Lennon, Dag. 2.00-7.00 uur.E Dond t/m zon. óók 4.00 uur. _OL_______J

\_U KJ 40 Verdiepingen spanning en avontuur met

t^Ê Bruce Willis in:

4 K DIE HARD 16, Dag. 9.00 uur.

\_U Zolang er mensen zijn, bestaat er een kleinjB verschil tussen man en vrouw.

' ME AND HIM AL. De nieuwe voltreffer van Doris Dörrie.. Dag. 4.00-7.00-9.00 uur.
i Ma. en di. 2.00-7.00-9.00 uur.

jjS Eddie Murphy zoekt een vrouw in:E COMING TOAMERICA AL
Dag. 4.00-6.45-9.00 uur., Ma. en di. 2.00-6.45-9.00 uur.

E FRANKEN FREY AL
Geheel Nederlands gesproken en gezongen

WM K Walt Oisney-film KINDERVRIENDELIJK
ÏB Dond. t/m zon. + woe. 2.00 uur. 6e WEEK

t^Ê De nieuwe avonturen van:M E PIPPI LANGKOUS AL
i Geheel Nederlands gesproken.

_M K KINDERVRIENDELIJK. 6e WEEK
i^| Dond. t/m zon. + woe 200 uur.

■■■■■■■■lIIIIHIII'fTTTTTTTTn

>Blil_3l£ffirfD

___ "*C^t_2S I W Eenfilm overmoord, f**\ _£&*__ I miniic ntfCD Br^__l
/ _s____T I wraak en verse vis. f' jj> Jtf I "FREDDY"

_Tj_*^^^^_^^_^__^__^__^__ _F^__ _F^__ _P^__ _f^__ __^W _r^ï _r^ï _T _L J _L J K*_____ ____« ______ï""PW*^ "** ■FM -^M *^"^ 3KDH_ ÜB'
M»^^M_M_^^^^^MMB__H__^^^Wl

—®—Il
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

W*WTT**UWBtÊËÊmwy*jm_ paspoorten ’ 21.-; JTP-Tip
|!___|____| B____i ’12.50.
De Nieuw Amsterdam „DE ai_N_________PMM_i
KOOPMAN VAN
AMSTERDAM", Kleine Zaa
,

muziektheaterstuk. ’ 27^-- „In de piste",

’ mlfjTP-T^ ’ 12T0 cabaret* f 18*50* Paspoorten

BRIGITTE KAANDORP _________\ ________
„Kouwe drukte", ’ 18,50; Foyer kleine zaal
paspoorten ’ 14,-; JTP-Tip JAZZSESSION, toegang
’12.50 gratis.

„ER VALT EEN TRAAN OP "'."'.'"
DE TOMPOES ". tragi-kome !^mc_^^ t ? U?°LF
die van Annie M.G. Schmidt. tMl_" No9 enkelePlaatsen
*27__ ’O4 f*2l -'

beschikbaar.
paspoorten ’ 19.-. __19fT^____________W__Tf*__U

i_L____ __'IVITI KOFFIECONCERT
BALLET ROYAL DE MUZIEKENSEMBLE
WALLONIË „Excalibur ". De CHIMAERA
ridders van de Ronde Tafel. „Theaterconcert", ’ 8,50;

’ 30- - ’ 27- - ’ 24,-; paspoorten ’ 6,-; mcl. koffie
| I

**_■_■_■_■■■■______ :_____ ___]_[_h I-■■■■■■■■■■EAIMI
STUCADOOR kan nog !
werk aannemen. Tel. 045- :
462428. Na 18.00 uur.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak- j
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings 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.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
vraag. 045-326574.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver- .
huur. Tel. 045-312154/- ,
312709. ,
Voor alle dak- en ZINK- ]
WERK. P.H. Boumans, ;
dakdekkersbedrijf. Tel. ■045-321252.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV-ANTËNNES ’ 395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koenen, 045-441693.

Alleen bij VRIESKO: v.a.

’ 95,- bijbetalen voor een
z.g.a.n. gebr. diepvries-,
koelkast, was- of droogau-
tomaat, ook kooktoesteuen,
allesmet volle garantie. Sit-
tarderweg 136 Heerlen. Tel.
045-727342.
TAEKWONDOPAKKEN
vanaf ’55,-; karatepakken
vanaf /'42,75; bokszak 95 ,
cm ’ ÜO,- (gevuld); verder ,
beschermers, tassen, sport- 'kleding, sportvoeding etc. :
Topsport Sportshop Berg- 'str 25 Sittard 04490-25918 ;
(ingang Fitnesscentrum). ]

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

’ 12,50// 10,75 __
Vr. 17 febr. Purper
20.00 uur Dit verhaal. Entree ’ 19,50// 15,75
Za. 18 febr. Rigoletto
20.00 uur Opera van G. Verdi door het Limburgs

Symphonie Orkest. Entree

’ 29,50*/ 23,50
Di. 21 febr. De voorstelling Mathilde Santing is

wegens ziekte afgelast.
Wo. 22 febr. Randy Newman
20.00 uur Entree / 35-
Do. 23 febr. Het Uitzicht
14.00 en In het donker zijn de dingen ...
19.00 uur Familievoorstelling over maskertheater.

Entree ’ 15,50// 11,75. Kinderen t/m 15
jaar’ 5,00.

Expositie: Ton van de Werf,
11 febr. t/m olieverfschilderijen.
13 maart
Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag
10.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag
gesloten. 136205

tv

(nJr_ORLDOPF^ lL/V/v/l 11"TJ__i__» '-«"« (,^rwwl___—F^ " 1 f

|15,000, *£_ 0.87% 10* 66 8

I _*K_x I 125.000.- jaB7%_J__]2f__J —*M jj!

n ir p^***»-"*1I—^—^^ =g,,
l " CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 2*l

TELEFOON 045-251043. @J}\ r~^rV~lS\/l __» A Kll_r*<
Vanl7.oo-21.00uurenzaterdaesvan Ti/llCn k i \V/ KXaiMiVi900-i3oouuro6-0227272(gratis) I Ë —/U_AJ \_/ Ur_ ~* J
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK / /’ Mia. l<rpHjpt W__irdl^
VOORAL UW VERZEKERINGSZAKEN, /g^y MCUI^ Vvq«'*",lf

Voor Sittard vragen wij enkele

| bezorgers m/v
1 die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's ochtends onze
7 krant te bezorgen.

Melden; Limburgs Dagblad, Baandert 16, Sittard.
: Tel. 04490-15577

i Limburgs Dagblad

Te k. ± 200 gebruikte TE- 1
GELS, 15 m 2 gebruikte Jklinkers, wit-zwart. 045- :326574. J
i

Zoekt u een i
complete \
keuken?

Wat dacht u \
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens die tijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Te k. geloogd eiken DRES-
SOIR ’ 300,-; bedbank

’ 175,-. Tel. 04490-20889.
Te k. DRUMSTEL i.z.g.st. 3
jr. oud, meerdelig. Te Devr.
045-219607.

WASDROGER 3-4 kg voor

’ 150,-; Ignis diepvneskist
± 3 mnd. oud, 210 Itr. van
’598,- voor ’298,-. Na 17
uur 045-224225.
IJSKAST 95,-; gasplaat 75,-;
gasforn. 125,-; diepvries
190,-; wasaut. 195,-. Tel. 045-
-725595.
Ant. boeren EETH., eik., 6
sdtoelen 550,-; ant. eik.
slaapk. compl. 750,-. 045-
-725595.

Satisfaction zoekt VER- fKOOPSTER, 10 u. per w.
Kennis popm. vereist. Soll.
schrift, m. foto naar postb.
111,6411 AC Hrl. \

Gevraagd:

; 2 grondwerkers
voor werk in het rayon Landgraaf. Inlichtingen tel. tijdens
kantooruren ma. t'm vrij. 9 tot 17 uur. Tel. 04490-11657. '■

Hedenavond groot

kasteleinsbal
in café

„Spoorzicht"
Spoorstraat 124

Geleen.
Orkest: Formule 3.
Aanvang 20.00 uur.

Entree vrij.

'4A
DANCING BEL AIR

Zondags ■ I ■ ____,
HAPPY -VéM
MOUR L

***"**"" -^-Jf* _______
Heden groot
HOTA-BAL

Gezellig dancing
" SUI-Jkr

HOOFDSTRAAT 30 KERKRADE
Dagelijks geopend v.a. 11 00 uur
Dinsdag rustdag

Asito Schoonmaaak en Onderhoud
vraagt voor direkte Indiensttreding voor een objekt in
Valkenburg, diverse

schoonmaakmedewerk(st)ers
De werkzaamheden worden verricht in de nacht- en
ochtenduren. Tel. reakties van ma. t/m vr. aan Asito b.v.
Bilserbaan 19A Maastricht. 043-472047.

DE GOUDEN GIDS I /_*#_ff"l_V^*'__fc_^
lop kaki tv ly_^g^^_l''/_T-_r_>wp^______r__*r^m _^__ÉP ____/_ __V.

lÉP_N_||©^ Muziek uit de^^B^ftkW-h§Êtir ïaren '60-'7O-'BO door^^|^
/^l_________fl&f^\t3 Alsje er echt uit wiltzijn...

/T*C^V BAR-DANCING
/_%«^! PARTYCENTER
/iV^vV KEGELCENTER

}ffiêckaèö-
\—( Spaubeek - Bongerd 5 - 04493-4193

T A DTÏ TGENCE Vanavondla uili«_.trN<_n GROOT HOTABAL
?*^ii^iw met het TRI° KWATSCH
CtS S^Srt_HSSSi/__ Vrijdagavond 10 februariWxpWWZWW SPRINGeen begrip in Limburg ■ lll^V^

Nashua
Telefax

vanaf ’ 69,- per maand

Kopieermachine
vanaf ’ 62,50 per maand

Autronic B.V. Oirsbeek
04492-3888

KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prk met
garantie. R7J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

Handyman de bovenste beste
in AEG-onderdelen

voor electrische huishoudelijke apparaten
en gatis reparatie-advies

U zoekt 't, Handyman heeft 't
Heerlen, Saroleastraat 1, 045-710100

's-maandags vanaf 13.00 uur geopend.
Kleurentelevisies

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Irote voorraad en voordeli-

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

Eik. BANKSTEL ’375,-;
eik. eethoek ’ 250,-; eik. sa-
lonkast ’ 375,-. Alles g.i.or-
de. Tel. 045-222084.
SCHILDERSEZEL, ate-
liermodel. Tel. 0415-412636.
Te k. eiken KAST 2.5 m
lang, eiken eethoek + 4
stoelen, bankstel 3 + 2-zits,
stoffen bekled. Pr. n.o.t.k.
Tel. 045-717684. Alleen van-
daag tussen 19.00 + 20.00
uur.

Zaterdag 11 februari a.s.
hobby/huisvlijtmarkt

in Makado-Beek (toegang gratis)
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.

Aanbiedingen VLOERTE-
GELS Nederlands fabri-
caat, le keus ’ 29,50per m2,
lijm + voegsel en btw inbe-
grepen. Tegelhandel Jans-
sen, De Hut 7, Gulpen. Tel.
04450-1970.

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

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

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

I DIE FANTASTISCHE j
METRO M# \

STAAT VOOFNJ KLAAR!
BIJ DE AUSTIN ROVER;
DEALER _^T\!

_h_HH_H __"

een onverwacht HVP-'^___f!i__^^|fi3
royaal iiiterieur. LT-ffl L|krV-_MI_9
TJ bent Welkom bij: mmmmmmmmwmmMÊmmmlmmmmm^mmmmmmw-mmmmmmmmtW^
BEEK. BV AutobedrijfSpronken-Beckers, Pr. Mauritslaan 97, Tel. 04490-7 59 45.
HEERLEN:AutobedrijfBalt BV, Kasteellaan 1, Tel. 045-7215 41. SITTARD: Have Auto-
mobielbedrijf Industriestraat 31, Tel. 04490-15195. SUSTEREN: Firma Moorthaemer,
Rijksweg Noord 16, Tel. 04499 -15 49.

GUNSTIGE LENINGEN
m huisbezitters: -MOF PERSOONLIJKE "Wm DOORLOPEND 1g extralage[lasten LENINGEN W KREDIET Tn„hvmtS_k_n I I____lEl_!E_S_2Sa ______________?_^ntrUinCPVC Persoonlijke Leningen, zonder 5.000.- 100.- 0.97* "'krediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal '__ ' ___ _'__ _. 6»bedrag inmaanoen kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87 ** -

10.000,- 69,- 97, 107,- | 5000 . 111, 147, 30.000, 600, 0,83* "
15.000, 103, 145, 161, I 10.000 199,- 238, 290,- 40000, Boo^J3lJ^^
SSS" -175' ae,'" 43?" iSiSS -St SK 57 1::|^TI!!SSSS40.000, 275, 388, 431, I 583 7141.|l nn_^^r^nrprV■ 75.000, 514, 727, 809, JA 30.000 564.-700, 857.-1 |_Vi _l_TV__k N HlOm _■___ 50.000 934,1161, 1423,- ■ ft'fl ■ I■■ X" r V~"k Alhankeliik vande waarde van uw __\ ""'"""' - I 1II \mm mW \ I—lU~^ woning kunnen de larieven variëren E „ rente vanal 0.61% Der maand LI U U ,^^^'^,^ ,̂^ U VII—-"* -h

H| ■■ Scharnerweg 108 MaastrC
Bijkantoor:

WJmm\K\"lm r JL*_** I*7 \*_L* J_ Hoofdstraat 9, Hoensbroe"
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Reisroute
De nu voorgenomen reis (waarin
nog plaats is voor enkele auto's)
gaat via Kopenhagen, Stock-

holm, Helsinki naar Leningrad
(verblijf hier en in Moskou vijf
dagen), Moskou, Kiev en terug
naar de Poolse of Tsjechische
grens. De verplichte reisroute
geldt uiteraard alleen voor de
Sovjetunie, de deelnemers kun-
nen zich melden in Lappeenran-
ta aan de Fins-Russische grens

en kunnen in Polen of Tsjecho-
slowakije weer hun eigen gang
gaan. Bij rechtstreekse terugkeer
via Polen bedraagt het aantal ki-lometers tegen de zesduizend.
Kolonnerijden is nergens ver-
plicht, ook al omdat een ver-scheidenheid aan voertuigen
deelneemt. Men moet zich alleen

elke dag op de vooraf vastgeleg-
de plaats melden en afwijkende
rondritjes langs zijwegen (voor
zover voorhanden) zijn niet toe-
gestaan. De voordelen van een
Nederlandse gids die de taal
spreekt en ter plaatse bekend is
liggen voor de hand. Engelen
kent het land en zijn kunst en li-
teratuur zeer goed, en beschikt
over een zeer uitgebreide docu-
mentatie die eventueel ook voor
deelnemers beschikbaar

Kosten
Het programma van diverse da-
gen wordt ter plaatse en in over-
leg vastgesteld en deelname aan
excursies en dergelijke is niet
verplicht. Als voorbereiding op
de reis worden enkele bijeen-
komsten van de deelnemers ge-
houden; daar hoort men wat men
aan levensmiddelen en dergelij-
ke moet meenemen. De totale
kosten van de reis, inclusief
brandstof, veerboten, admini-
stratiekosten, voedsel, entree-
prijzen, campingkosten, visum
cd. bedragen tussen de 2600 en
3000 gulden. Een deel van het be-
drag - bijna duizend gulden -
dient vooraf te worden betaald.
Het is uiteraard de beste manier
om intiem kennis te maken met
een deel van dat reusachtige
land, men krijgt een heel andere
kijk dan tijdens een georgani-
seerde reis met een Intourist-
gids," is de mening van Wim En-
gelen (telefonisch bereikbaar:
045-716423).

Zwitserland stelt dit jaar in het toerisme steden centraal

Basel niet vrolijk maar
interessant

<_a steeds komt het vooreen bezoeker van het(JJstmuseum in Basel zijn
e °ering niet kan verber-
-st) als hij het dode lichaam
0q Christus, geschilderd

Holbein, ziet. Het is
6 gedaan, in sobe-

jfleuren. Christus ligt
1 y terneer. Zijn ogen zijn
i ij, °ken, zijn haar waaiert

' %Her het witte Jaken, zijn
ccl is opgedroogd.

'HgL^olbein (in 1497 of 1498 in
Om Urg geboren en in 1543 in
"'t iaen gestorven) schilderde
(Awerpige doek in 1521 en
\ de eerste dag dat het werd
it^lgesteld, reageerden de
■fy^ijontzet, verbijsterd of ge-
%-j ' Dostojewski reisde er in
% voor naar Basel en
'et j'J kwam onder de indruk.
'"Jftjfde lichaam van Christus
Jt^* beschreven in zijn be-
Orj roman 'De idioot' die hh*
"'t kaarna in Genève schreef.
<ig s 'Jzondere van de verzame-
"N * in het Kunstmu-
it^Q in Basel is dat zij zonder
ld gering zijn gekocht in de

zij werden geschil-
Sk taal- en rechtsgeleerde
\ acius Amerbach had een
jtJltj 'tstrevende geest en verza-
ij e Werk van tijdgenoten dat

i V'v?" vond- Het gemeentebe-
* bi* ieef niet achter en bestel-

' SpK. o^bein al een doek toen
'*"*. p'lder nog een teenager
'Jti bewijs dat het bewust-

°or kunst in de twintigste
** ih °ok nog bestaat, leverden
'i^oners van Basel in 1967., ten door stemming twee- Ntv^""* werken van Picasso teh ( * 'De zittende harlekijn' en
■tiVj, gebroeders. De mees-
*% Aer zo door geroerd dat hij

en, I*er schilderijen als ge-o.y aan de stad gaf. Holbein
Sr erde vanzelfsprekend ook

I u^i-n n van van Rot-i )>_)' de humanist die naar Ba-
r) St ai*n omdat de boekdruk-!firieer in het begin van de zes-
\ J\e!aw al °P een hoog peil
Jhu j publiceerde er zijn ge-

'' in over het theologisch ge-

' r
n die dagen: de reformatie

t'*srneVolutionnaire beweging.
\ stierf er ook, in 1536 in
'ii i 8 steeds bestaande huis
■"■lotp " D e groene luiken zijn

(Je JJ- Erasmus ligt begraven
"W unster, een van de be-
«rj aardigheden van deze,an deRyn.

Zwitserland heeft nog steeds een
wintersport-imago. Het Nationaal
Zwitsers Verkeersbureau wil dat

veranderen en Zwitserland juist als een
aantrekkelijke vakantiebestemming in

voorjaar, zomer en herfst naar voren
schuiven. Als thema voor 1989 is dan ook
gekozen voor grotendeels 'onbekende'
Zwitserse steden. Een impressie van

Basel.

" Vlakvoor het stadhuis van Basel is er elke ochtend markt

Kerkdiensten
"%a"s met zijn zevenentwintig
\? ?oral aan te raden voor
s. **** bezoekers. Het is niet de

vrolijkste stad die zij ooit zullen
bezoeken. De plaatselijke kran-
ten vermelden kerkdiensten van
tientallen 'Evangelisch-Refor-
mierte Kirchen, Evangelische
Freikirchen, Evangelisch-me-
thodistische Kirchen, Evange-
lisch-Lutherische Kirchen, Neu
Apostolische Kirche, Christka-
tholische en Römisch Katholi-
sche Kirchen', nog afgezien van
kerkelijke organisaties als de 'Er-
ste Kirche Christi' en 'Universel-
les Leben'. Zelfs het beroemde
carnaval (Fastnacht) is voor een
buitenstaander op het eerste ge-
zicht niet om te lachen. Schrille
fluitmuziek wordt begeleid door
indringend tromgeroffel. De ge-
zichten van de muzikanten, die
samen een 'kliek' vormen, wor-
den bedekt door afzichtelijke
maskers. De Vogel Gryff, de Wil-
de Man en de Leeuw, die samen
de winter uitdansen, zijn carna-
valsfiguren die men liever niet in
het donker tegenkomt. Ik heb
zon 'kliek' aan het werk gezien.

Als men goed op de handen let,
kan men misschien zien of ach-
ter het demonisch masker van
fluitspeler of trommelaar een
man of een vrouw, een jongenof
een meisje schuilgaat. Vlak voor'
me stond een fluitspeelster met
een soort Blondie-masker op die
met haar snelle vingergebaartjes
achter de fluit vandaan de in-
druk gaf me vertrouwelijke te-
kens te geven. Een groet mis-
schien? Maar ze zette nooit het
maskeraf en nooit zal ik weten of
er een schoonheid of een heks
achter verborgen was. Overigens
staan de'klieks' in hoog aanzien.
Een trommelaar voegde me in
een café vertrouwelijk toe dat
een oud-lid aan zijn 'kliek' een
huis had nagelaten. „Wat moeten
we daar nu mee?", vroeg hij zich
peinzend af.

Reveille
Om duidelijk te laten weten dat
in Basel geen sprake is van een
katholiek carnaval, vieren de in-
woners het later dan overal el-
ders op de wereld. Op de maan-
dag na aswoensdag wordt nog
een keer de reveille geblazen om
vier uur 's morgens. Dan zet
iedereen zijn fantasierijke mas-
ker weer op en trommelt en fluit.
Wee de inwoner van Basel die
niet alle lichten in huis heeft uit-
gedaan, wee de winkelier die een
neonreclame heeft laten bran-
den. Want alles in Basel moet
dan duister zijn. Die ernstige en
soms zelfs wat grimmige sfeer in
de op een na grootste stad van
Zwitserland heeft alles te maken
met de historie. In 1348 sloeg de
pest er toe, in 1356 deed zich een

ernstige aardbeving voor. Later
werden in de stad van de huma-
nisten wereldhervormingen

doorgevoerd. Tegenwoordig is
de stad het benzinevat van Zwit-
serland metbovendien het groot-
ste chemische laboratorium van
het land. De gevolgen van zure
neerslag voor de bossen zijn in
de Alpen ernstiger dan in een
vlak en winderig land als Neder-
land, doordat de lucht in de dal-
bossen blijft hangen. Dit alles
heeft de mentaliteitvan de inwo-
ners van Basel gevormd. „Engel-
se bescheidenheid is vergeleken
met die van Basel hoogmoeds-
waanzin", oordeelde de schrijver
RolfHochhuth die zelf overigens
niet uit de stad afkomstig is.

Maar liefhebbers van steden-
schoon kunnen er hun hart opha-
len. De oude bisschopsstad is op
zeven heuvels gebouwd. De oud-
ste Rijnbrug dateertvan 1226, de
universiteitwerd er al in 1460 ge-
sticht. Voorbij de fonteinen en
het in rode steen opgetrokken
stadhuis op het marktplein komt
men bij de mooiste stadspoort
van Zwitserland, het Spalentor,
vermoedelijk al voor 1398 ge-
bouwd maar gerestaureerd in
1933. De 27 musea zijn niet alleen
voor culturele bezoekers. De ont-
hoofde schurk uit de anatomi-
sche verzameling, de vierper-
soons fiets in het brandweermu-
seum, de bokaal van Luther in de
Barfüsser-kerk, het skelet van de

sauriër (reusachtige, uitgestor-
ven hagedis) in het natuur-histo-
rische museum, de 30.000 plak-
katen in het filmmuseum en de
papiermolen in het papiermu-
seum: zij vormen voor elk wat
wils.

" De 'Holbeinbrunnen' (zes-
tiende eeuw) in de wijk Spa-
len in Basel.

Verzamelpunt
Volgens Helmut Klee, plaatsver-
vangend hoofddirecteur van de
'Schweizerische Verkehrszentra-
le' in Zürich zijn de Zwitserse
steden een verzamelpunt van
culturele uitingen. De meeste
zijn kleiner dan de steden in Ne-
derland: gemakkelijk te voet te
verkennen, bijna altijd gelegen
aan een meer of een rivier. Van-
daar het thema 'Te gast in de
Zwitserse stad. Dat moet letter-
lijk worden genomen. De Zwit-
sers zijn van plan de 'table d'hö-
te' in ere te herstellen. In Neder-
land was dat vroeger in zwang:
een open tafel in hotel of restau-
rant, maaltijden op vaste tijd, te-
gen vastgestelde prijs, volgens
het vaste menu van de dag. In
een Zwitserse stad betekent het
deze zomer dat men op het
marktplein aanschuift aan een
wel vijftig meter lange overdekte
tafel om samen met Zwitsers en
gastenvan andere nationaliteitte
eten en te feesten. „Ga uit je va-
kantiechalet in de bergen naar
Luzern, Bern ofInterlaken", stelt
HelmutKlee. „Zoek contact met
de lokale bevolking". Het wordt
toeristen gemakkelijk gemaakt
door de zogenaamde 'Swiss
Pass', een nieuw abonnement
voor trein, bus en boot in heel
Zwitserland. Dit kost 160 Zwit-
serse francs voor vier dagen, 195
francs voor acht dagen, 235
francs voor 15 dagen en 325
francs voor een hele maand. De
'Swiss Pas' is ook geldig op het
stadsvervoer in Zwitserland.

Steden
In het kader van het jaarthema
1989 wordt een 'Schweizer Stad-
tepass' uitgegeven: een bonnen-
boekje van drieëntwintig Zwit-
serse steden met vouchers ter
waardevan ongeveer 150 gulden.
Het juist verbouwde Nationaal
Zwitsers Verkeersbureau, Ko-
ningsplein 11 in Amsterdam,
houdt deze maand gedurende

"een week Open Huis voor alle
vrienden van toeristisch Zwit-
serland in Nederland. De eerste
duizend bezoekers krijgen de
'Schweizer Stadtepass' gratis. De
promotionele activiteiten zijn er
vooral op gericht in de zomer
meer Nederlanders naar Zwit-
serland te krijgen. In 1988 boekte
Zwitserland 2.972.000 Neder-
landse overnachtingen in alle ac-
commodatievormen samen. Met
dat resultaat is het Zwitsers Ver-
keersbureau niet ontevreden.
Als Nederlanders nu ook maar
eens leren inzien dat Zwitserland
behalve bergen interessante ste-
den bevat.

tijdje vrij

Groepsgewijs kamperen in de Sovjetunie
■!"> kampeerreis in de Sovjet-« is lang niet ieders 'meug'.-genen echter die het een keer
rs m

Wlllen vervolgens niet an-meer. Een mooie manier om
nak

nnis te maken wordt
geboden door Scope reizen, " t,en vierweekse reis per
tot

1 90tO in groePsverband, van*9 juli. Veel kampeerders
_nt ♦

end °P het laatste mo-
11a besluiten waarheen ze
J*n gaan. Wie naar de Sovjet-
iont moet breken met die ge-"te en zich bliksemsnel mel-
tiiH

e formaliteiten nemen lan-isi Jn beslag> zelfs wanneer de«ding in ervaren handen is.

.|aJ"en mogen we de handen
ïèeTemen van Wim Engelen
L rlen), die zich onlangs bij
itk.Vl j,*Jmaanvraag realiseerde~ J dit jaarvoor dezeventien-
in C\w de Sovjetunie zal bezoe-
kt' "eliswaar kampeerde hij
B

ai die zeventien keer; de eer-
-81 n*^ in Rusland was dat inrj^.^danks alle 'glasnost' zijn
ize "^Ueel en/of per eigen auto
Üe toeristen in de Sovjet-
">ora?n stl*ikte regels gebonden,
isni dient een gedetailleerd
is_| Worden ingediend. HetPlan is geen 'richtlijn' maar,n strikt gehandhaafd wor-
m individuele kampeerder
If ei. "n theorie wel in slagen
*or h

reis op te zetten, maar
"-"e eerste keer is het een

■eldr°kleem. Zo wordt bijvoor-Q geen visum afgegeven als

hetreisplan niet via eenreisorga
nisatie wordt ingediend.

" Nederlandsekampeerders opeen camping in de omgeving van Leningrad, juli 1988.Ka-
rakteristieke trekjes van het land zijn elders te zien...

##hapje her slokje der
door nino tomadesso

door nino tomadesso
In de marge van het carnaval
trok wijnschrijver ROBERT
LEENAERS afgelopen weekein-
de door Limburg. Zijn geboorte-
land. Hij wortelde in Maastricht,
schoot op in Heerlen en vertrok
op zeer jeugdige leeftijd naar de
Randstad. Samen met zijn LOUI-
SE ervoer Robert dat hij nog
steeds doorprikkelingenvan zijn
'pays natal' beroerd wordt. Die
gewaarwordingen bleken nog zo
fris, zo fruitig als jongewijn. Af-
gewisseld met gretige slokken
schuimend bier —van gerstenat
weet Robert eveneens van wan-
ten, hij verloochent dan ook zijn
afkomst van brouwers niet—, ver-
haalde deze scribent enthousiast
zijn jongste ervaring met Lim-
burgse wijn. Apostelhoeve name-
lijk. Hij vond kort geleden in een
vergeten hoekjevan zijn wijnkel-
der een fles Apostelhoeve Ries-
ling'79 en besloot haar maar te
ontkurken. Met in het achter-
hoofd de gedachte dat het tienja-
rige vocht zijn beste tijd wel ge-
had zou hebben. Dat bleek een vi-
nologische dwaling. Robert jui-
chend: „De wijn was in alle op-
zichten nog perfect en uitstekend
te drinken. Werkelijk een verras-
sing!". Een compliment dat ik bij
deze gaarne overdraag aan
HUGO HULST, de Limburgse
wijnboer op de flanken van de
Louwberg in het mooie Jekerdal.
Leenaerts' bewondering voor
Apostelhoeve gaat zo ver dat hij
vast van plan is binnenkort deze
Limburgse wijn op de kaart te
brengen van het Jil's Trianon
Restaurant in SanFrancisco (242
O'Farrel Street). Daar in Califor-
nië drijft onder andere ILONA
DE WIJS een eethuis waarin, ten
faveure van Yanks, Nederlandse
produkten een bepaalde rol spe-

len. ,Apostelhoeve moet daar op
de kaart komen", zei Robert be-
slist. Even in.gedachten rakend
liet hij zich vervolgens ontvallen:
feitelijk hoort Apostelhoeve in
elk Limburgs restaurant thuis".
Dus ook in Wong Dynasty (Eras-
musdomein, Maastricht). Onder
de rook van het MECC heeft defa-milieWONG er zopas een Chinees
specialiteitenrestaurant (met het
accent op de Szechuan en de
Kantonese keuken) geopend.
Hoewel er thans al op niveau ge-
kookt wordt, ligt het in de bedoe-
ling dit spijshuis in de naaste
toekomst uit te laten groeien tot
een oosters culinair paradijsje.
De Wong's zijn langzaam maar
zeker op weg. Weloverwogen, be-
rekend, zonder bla-bla. Samen
met Louise en Robert ging ik er,
vlak vóór De Drie Dolle Dagen,
aan tafel. Hoi Sm Sek Lau Kwo
ofwel zeebanket in de vorm van
kleine granaatappeltjes, Ming
Loo Siew Aab ofwel vers geroos-
terde eend met Chinese-pruimen-
saus (37,50 gulden) en Kon Bin
Ngau Lau Si, gebakken bief-stuksneetjes van de haas met pi-
kante kruiden (32,50 gulden),
verrijkten de borden. Eerst dacht
ik nog dat Louise en Robert, die
veel affiniteit hebben met de Chi-
nese keuken, mij plezierden
maar achteraf bleek duidelijk
dat hun geestdrift stoelde op
puur gastronomisch genoegen.
„Gelóóf me, er zijn in Nederland
Fine Eastern Restaurants (eredi-
visionisten onder Chinese spijs-
huizen) die niet aan het niveau
van Wong Dynasty kunnen tip-
pen", riepen zij meermalen in
koor uit. Hun bewondering was
gemeend. En opnieuw droeg ik
het compliment over. Aan de
Wong's ditmaal.

I De druiven van de Louwberg

korte toer
ZATERDAG 11 FEBRUARI:

MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00-16.00 uur.
WV-stadswandeling om 14.00
uur in combinatie met een kaze-
mattentocht met kleurwedstrijd
[kinderen 0-7 jaar) en puzzelwed-
strijd(kinderen 7-12 jaar). Entree
[inclusief kazematten en wed-
strijd) 6 gulden; kinderen t/m 12
jaar 3,50 gulden. Reserveren:
043-252121.
WV-stadswandeling 0.1.v. een
gids. Vertrek 14.00 uur vanaf Het
Dinghuis (Kleine Staat). Volwas-
senen 4 gulden, kinderen 2,25
gulden.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel)
om 14.00 en 15.30 uur. Entree 4
gulden, kinderen 2,25 gulden.
Vertrek vanaf Chalet Bergrust,
Luikerweg 71.
Ikonen-expositie in Winkelcen-
trum Brusselse Poort vanaf 16.30
00 uur.
BORN: Expositie werken van
Rotteveel-Verstraate in restau-
rant De Coopere Kethel van Ho-
tel Bom.

ZONDAG 12 FEBRUARI:

EIJSDEN: IVN (afd. Eijsden) -dagwandeling omgeving Robert-
ville (B). Vertrek 9.00 uur achter-

zijde gemeentehuis Eijsden.
MARGRATEN: IVN (afd. Mar-
graten) - middagwandeling rond
Alden Biesen (B). Vertrek 13.30
uur achter Rabo-bank Margra-
ten.
KANNE (B): IVN (afd. Meerssen)- middagwandeling omgeving
Eben-Eijmael (B). Vertrek 14 uur
bij de brug in Kanne (B).
GULPEN: IVN (afd. Vaals) - dag-
wandeling door het Gulpdal.
Vertrek 10.00 uur vanaf parkeer-
plaats bij voormalige forellen-
kwekerij Gulpen.
Winterwandeling WSV De Veld-
lopers. Afstanden: 5, 10, 15 en 25
km. Start 25km tussen 8.00-11.00
uur; 15 km tussen 8.00-12.00 uur;
overige afstanden tussen 8.00 en
14.00 uur. Startplaats Timpaan,
Rosstraat 2 in Gulpen. Inlichtin-
gen: 04450-1752.
BORN: Expositie werken van
Rotteveel-Verstraate in restau-
rant De Coopere Kethel van Ho-
tel Bom.
MAASTRICHT: Bezichtiging
museumkelder (Romeinse vond-
sten) van Hotel Derion (ingang
Plankstraat 21) van 11.00-15.00
uur. Toegang gratis.
THORN: Optreden koperquintet
Koninklijk Conservatorium
Maastricht (Hub Nickel en Frank
Steeghs, trompet; Guido Hen-
driks, hoorn; Bert Dirks, trombo-
ne en Jos Paffen, tuba) in tuin-
zaal hostellerie La Ville Blanche
vanaf 11.30 uur. Werken van o.m.
Bach, Scheidt, Horowitz. Toe-
gangsprijs 5 gulden, inclusief
koffie. Reserveren: 04756-2341.

Spanje: ruim twee miljoen
Nederlandse toeristen

Het aantal Nederlandse toeristen naar Spanje is vorig jaar sterk ge-
groeid. In 1988 hebben meer dan twee miljoen (2.004.449) Nederlan-
ders een vakantie in dat land doorgebracht. Een stijging van negen-
tien procent ten opzichte van 1987. Nederland is het vijfde aanvoer-
land van toeristen naar Spanje.
De meesten (1.173.346) gingen over de weg. Een groep van 751.625
reisde per vliegtuig en 79.478 gingen met overige Arervoermiddelen,
waaronder detrein. Spanje is vorig jaar door meer dan 54 miljoen toe-
risten bezocht. Die leverden het land in totaal zestien miljard dollar
(meer dan 32 miljard gulden).

Vervuiling Londen
doorn in het oog:

Vuil en afval ontsie-
ren niet alleen ste-
den in Groot-Brit-
tannië, maar bedrei-
gen tevens het toe-
risme. „Afval jaagt
de toeristen die
Groot-Brittannië be-
zoeken het land uit.
Wij hebben al een
slechte reputatie.
Londen behoort tot
de meest vervuilde

steden in Groot-Bril
tannië", waarschuw
Michel Medlicott, di
recteur-generaal vai
het Britse bureai
voor vreemdelingen
verkeer.
Het probleem va;
het afval, dat voor-
de Britse hoofdsta
ontsiert, word
steeds meer een pol
tiek thema. De Bri

se premier, Margaret
Thatcher, kondigde
onlangs nieuwe
wetsvoorstellen aan
als vrijwillige acties
geen effect hebben.
De chef van het Lon-
dense toerismebu-
reau, Christopher
Leaver, noemde
Londen recentelijk
„de afvalhoofdstad
van Europa. Ik ben
verontwaardigd over
het feit dat inwoners
van Londen bereid
zijn in zon smerige
stad te wonen....".
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Weg. omstandigh. modern
leren BANKSTEL, kuip-
model, 3-2-zits, grijs, vr.pr.

’ 1250,-; witte eethoek, als
nieuw, iets moois, vr.pr.

’ 675.-. Tel. 045-323830.

Witte Hal |
Wij zijn nu
verhuisd

naar
Bergerweg in
Sittard. Kom
nu profiteren

van onze
massale

magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen - wassen -
hifi - stereo - kleureh-TV -

video's etc.

Witte Hal
Sittard
waar nieuwe, licht

beschadigde of overjarige
apparaten uit de

Hom-winkels worden
verzameld en verkocht tot

liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes;
Yoko CD-speler

FB2,
programmeer-

baar geen 248-
-maar 198-

Maar ook: 4 Pioneer music
centers SllOO per stuk

geen 1079-of 699- maar
499-

Maar ook: 5 Technics
cassettedecks RST2O
per stuk geen 743- of

588- maar 398-
Maar ook; 4 Philips

videorecorders VR6468
per stuk geen 1398- of

1198- maar 998-
Maar ook: 4 Ultravox

kleuren-TV's met
afstandsbediening en

teletekst, per stuk geen
1798-of 1295,- maar

1098-
-en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein
Bergerweg) Tel.
04490-18209

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
GeuUe. Tel. 043-64104 C
AARDAPPELS kleibintjes
vanaf 30 et. p.k. Fritesaard-
appels 100 kg ’35,-; uien 5
kg ’2,50; wortels 5 kg
’2,50. Veendrick, ingangkasteel Amstenrade.
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.
KLEURENTELEVISIE, 12
tiptoetsen, mooi toestel.
Tel. 045-270083.
STEREO VIDEO VHS met
afstbed. en stereotoren te
koop. Tel. 045-727669.
Mooi grenen BANKSTEL
3-2-1 als nw. 675,-, grenen
salontafel m. plavuiz. vr.pr.
225.-, 045-323830.
COMMUNIEJURKEN te
koop, coll. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045-
-272516.

Deze week
nieuw; wasautomaat. Ne-
derl. merk. Echt koopje:

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

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

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

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

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

na wett. aanbetaling)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

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

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100.-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

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 Oce.
Centr. Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen. Tel. 045-
-724760.

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.
KLEURENTV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS vi-
deo's en stereotorens.
04406--42875.
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.
Te k. gevr. FLEISCH-
MANN, Marklin of Trix Ex-
press, schaal HO 04746-
-2635.

ZIT/SLAAPK., tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 uur 045-229654.
Te h. KOELCEL met berg-
ruimte, gunstige lokatie na-
bij winkelcentr. Heerler-
baan, tel. 045-212002 tussen
18 en 20 uur.
Pens. De Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
KAMER + kl. slpk. mcl. cv-
antenne, gebr. keuk., badk.,
eig. ing. Schelsberg 126
Heerlen.
Te h. WINKELPAND of
kantoorruimte Treebeek.
Tel. 045-251769.
Te huur aang. vrijstaand
WOONHUIS met zwembad
bij centrum Hoensbroek, 3
slaapk., 2 badk.. luxe keu-
ken 60 m2woonkamer, gro-
te aang. tuin. Huurpr.
f 1500,-. Tel. inf. 045-
-215969/210942.
KAMER te h. v. nette alL-
staande, centr. Heerlen,
Kruisstr. 22. Tel. na 17 u.
045-244038.
KAMER te huur tot 1 juli.
Tel. 714383.
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Duitsland 1
09.50-12.00 ARD Sport extra: WK

biathlon, 20 km voor de herenteams.
Commentaar: Lambert Dinzinger en
Waldemar Hartmann.

12.10 Studiosi. Herh.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Heute.
14.40 "" Teletekstoverzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Smha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie
naar de roman van Maria Dezonne
Pacheco Fernandes. Met: Lucelia
Santos, Rubens de Falco, Marcos
Paulo e.a.

15.30 Traume, die keine blieben.
Portret van de schrijfster en pacifiste
Bertha vn Suttner.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Der Feind. Engelse jeugdserie

naar het boek van Robert Westall.
Met: Chas McGill, Audrey Parton,
Nicky Nicol e.a. Afl.6 (slot).

16.40 Mission Terra. Expedition zum
blauen Planeten. Kinderserie. Afl.: lm
Netz der Spinne.'

17.15 Tagesschau.
17.25 Kort programma.
17.55 Sport extra. Alipe-Ski-WM: reu-

zenslalom heren.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 ARD Sport extra: WK Skiën te

Vail, reuzenslalom voor heren. Com-
mentaar: Gerd Rubenbauer.

21.00 Der 7. Sinn.
21.03 "" ARD Wunschkonsert. Mu-

ziekprogramma m.m.v. Angelo Bran-
duardi, Grace Bumbry, Petuia Clark
e.a. Presentatie: Dagmar Berghoff en
Max Schautzer.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Das weisse Geheimnis. Tv-film

van Roger Gouze, Claude Veillot en
Peter Kassovitz. Met: Jean Roche-

fort, Bulle Ogier, Claude Rich e.a.
Herh. De rijke industrieel Henri gaat
met zijn vrouw en drie vrienden op
wintersport. Tot zijn ontzetting ont-
dekt hij dat zijn vrouw een verhouding
heeft met een van de vrienden, maar
niet van hem wil scheiden. Kort daar-
op verongelukt een van de mannen
tijdens een lawine. Zijn dood zorgt
voor enige raadsels.

00.25 Tagesschau.
00.30-00.35 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

" Gerhard Freidrich, Anja Schüte, Stephan Orlac, Mady
Rahl, Sophie Birkner, Maria Sebaldt en Oliver Lausberg in
'Die Wicherts von nebenan'. (Duitsland 2 - 17.45 uur)

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

■ = zwart wit programma

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

TELEVISIE
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/Télë 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/TV1

15.00 Home, Sweet Home. 13-delige
Australische komische serie van Mi-
chael Milis over de belevenissen van
de familie Pacelli. Met: John Bluthal,
Arianthe Galani, Christopher Bell e.a.
Afl.7: De picnic. Herh.

15.25 60-plus. Seniorenmagazine.
Vandaag: Renaat Braem. Presenta-
tie: Denise Maes. Herh.

16.05 De drie wijzen. Herh.
16.55-17.20 Kameleon. Vandaag:

Poppenhuizen (1). Herh.
17.30 Johan en Pirrewiet. 16-delige

tekenfilmserie naar de verhalen van
de Belgische striptekenaar Peyo.
Afl. 10: De ring van Castillac.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl.: 75.

Herh.
18.05 Plons. Afl.: Plons trekt eruit.Herh.
18.10 Kung Fu. Amerikaanse serie

met David Carradine,Keye Luke, Phi-
lip Arm e.a. Afl.: De Indiaanse.

19.00 Uitzending door derden: Pro-
gramma van Televisie en Onderne-
ming.

19-25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Felice. Quiz waarin twee duo's

spelen op vierentwintig televisie-
schermen. Presentatie: Felice Da-
miano.

20.30 Panorama.

21.25 Medisch Centrum West. 13-
-delige Nederlandse serie over het wel
en wee van artsen en verpleegkundi-
gen in het ziekenhuis Medisch Cen-
trum West. Afl. 10: Een schaduw. Op
de afdeling Interne wordt het hoofd,
Paul van der Voort, onverwacht ge-
confronteerd met zijn onstuimig verle-
den. Bovendien groeien de perikelen
rond zijn opvolging Van der Voort bij-
na boven het hoofd. Met: Eric van In-
gen, Margreet Blanken, Gerda Cronie
e.a.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Notities uit Marokko. 3-delige

Canadese documentaire serie waarin
defilmmaker terugkeert naar het land

van zijn voorouders. Afl.3 (slot): La
volonté et la Foi.

23.35-23.40 Coda. Intermezzo uit Fa-
schingsschwank aus Wien, van
Schumann.

# Erna Sassen in 'Medisch
Centrum West.
(Belgiè/TV 1 - 21.25 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.45 Kokkerellen. Wekelijks culinair

programma, door Ria van Eijndho-
ven. Vandaag: Crème fraiche.

16.05 "" Service Salon. Familiema-
gazine. Presentatie: Tineke de Groot.

17.25 "" Donderslag. Jeugdmagazi-
ne voor en door acht tot dertienjari-
gen. Presentatie: Nada van Nie en
Mare Postelmans.

18.35 "" David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op het boek De
kabouters van Rien Poortvliet en Wil
Huygen. Af1.19: De steen zonder
schaduw.

19.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het af-
scheid nadert.

19.05 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Where have all the children
gone? In een Canadees dorpje aan-
gekomen om de broer van John Far-
go een eremedaille te bezorgen, con-
stateert Stringfellow Hawke dat de
bevolking nog helemaal in de 'sixties'
leeft. Onder deze dekmantel blijkt
echter veel meer te zitten.

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

Afl.: Billies Valentine. Ondanks alle
Valentijnsattenties moet er ook nog
gewerktworden en éénvan deeerste
aangeklaagden blijkt Billies vriednje
David te zijn.

20.55 (TT) De wandelaar. Misdaadse-
rie. Afl.s: Een overdosis. In de kelder
van een café wordt een jongen ge-
vonden die aan een overdosis drugs

is overleden, terwijl bekend was dat
hij niet meer gebruikte.

21.58 Kampioenen op vier benen.
Feestelijke bijeenkomst in Paleis 't
Loo in Aperldoorn waarbij Z.K.H.
Prins Bernard onderscheidingen uit-
reikt aan de Nederlandse kampioe-
nen in military, dressuur, springen en
vierspannen. Presentatie: Jack van
der Voorn.

22.50 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Hand roll express. Victor Sifuen-

tes moet de culinair recensente Lorna
Landsberg verdedigen die is aange-
klaagd vanwege een vernietigende
kritiek op een restaurant.

23.35 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Brugge. Herh.

23.50-23.55 Journaal.

" Robert ten Brink presen-
teert 'Lingo'.
(Nederland 1 - 19.55 uur)

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
10.00 Heute.
10.03 Kontext: Schenken macht rein.

Herh.
11.05 Na siehste! Herh.
11.50 Urnschau.
12.10 Studio 1.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. Herh.

15.25 "" Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overicht.
15.55 Heute.
15.58 Indian River - Bei den Forest

Rangers in Kanada. Serie met Gray-
don Gould, Michael Zenon, Ralph En-
dersby e.a. Afl.: Der Wendigo.

16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Indian River - Bei den Forest

Rangers in Kanada. Serie met Gray-
don Gould, Michael Zenon, Ralph En-
dersby e.a. Afl.: Der Buschpilot.

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

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

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie met Maria Sebaldt, Stepan Or-
lac, Hendrik Martz e.a. Afl.: Einko-
chen und Einbrechen.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma in samenwerking met Aktion
Sorgenkind. Presentatie: Wim Thoel-
ke.

20.50 Die grosse Hilfe. Balans van de
Aktion Sorgenkind.

21.00 Vorfahrt. Motor-magazine. Pre-
sentatie: Karl Senne.

21.45 Heute-journal.
22.10 Vom Krieg ms Chaos? Afgha-

nistan na de terugtrekking van de
Russische troepen.

22.55 Tadellöser & Wolff. Tv-film van
Eberhard Fechner. Met: Edda Seipel,
Karl Lieffen, Martin Semmelrogge
e.a. Herh. De familie Kempowski be-
hoort in het Duitsland van de jaren
dertig tot de gegoede burgerij. De op-
komst van de nazi's bekijkt men wel-
iswaar met enige kritiek, maar in het
algemeen schaart men zich achter de
nieuwe vooruitgang. De loop der ge-
beurtenissen zal echter een inbreuk
maken op de familie-idylle.

00.35-00.40 heute.
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)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.

19.23 Tweemaal zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Rainy Day Woman. Brits tv-

spel van Ben Bolt. Met: Charles Dan-
ce, Susanna Bertisch en Lindsay
Duncan. 1940. Engeland is in de
greep van de angst voor een invasie.
Kapitein John Truman wordt naar een
boerendorp gestuurd om er het mo-
reel van de burgers te onderzoeken.
Het blijkt dat de bedreiging van de
plaatselijke vrede van binnenuit komt.

21.25 Pianosonate. Sonate nr.32,
opus 111, van Beethoven, uitgevoerd
door Daniel Barenboim.

22.10-22.30 Sprechen Sic Deutsch?
Afl. 14: Een paar Briefmarken für ein
Eis.

België/RTBF1

16.00 L'écran des vacances. Kinder-
programma. 18.00 Nouba, nouba. Kin-

derprogramma. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
seir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Autant savoir, informatieve
serie. Vandaag: Eurosuper. 20.20 L'au-
be rouge. Amerikaanse speelfilm uit
1984 van John Milius. Met: Patrick
Swayze, O Thomas Howell, Ron O'N-
eal e.a. 22.15 Cinescope. Aansl.: Na-
tionale Loterij. 23.15 Laatste nieuws.
23.45-23.55 La pensee socialiste, poli-
tieke uitzending.

TVS
16.05 Brèves. 16.10L'Homme au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Brèves. 18.00 Ciné-Club.
19.30 Papier Glacé. 20.00 La Marche
du Siècle. 22.00 Journal Télévisé.
22.35 Apostrophes. 23.30 La Chance
Aux Chansons. 00.00-01.00Du cóté de
chex Fred.

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1
13.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
VARA
16.01 Neighbours. Australische serie.

Max is het huis uit en Shane voelt zich
ongemakkelijk. Danny en Scott wten
niet dat hun probleem is opgelost.

16.24 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedy-se-
rie. Afl.: Adio... herh. Jopie en John
hebben huwelijksideeën die niet
iedereen aanstaan. Paola is jaloers
als Canci wordt opgebeld door een
ex-vriend.

16.49 TV-Werkjournaal. Presentatie:
Paula Patricio en Pieter Jan Hagens.
Herh.

17.14 Zoals het klokje thuis tikt...
Tekenfilm.

17.30 Journaal.
17.44 Achter het nieuws. Actualitei-

tenrubriek.
18.00 Ovide en zijn vriendjes. Bel-

gisch-Canadese tekenfilmserie. .Afl.:
De jager gejaagd.

18.13 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Ja, ik wil (1).

18.26 De Snorkels. Tekenfilmserie.
Afl.: Mummie-toet.

18.39 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Ge-
buitel in de buidel.

19.00 Journaal.
19.20 Een klas apart. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: De buitenstaander.
Arvid en Janice doen verslag van een
onderzoek. Janice kan echter haar
mond niet houden.

19.50 Natuurmoment. Presentatie:
Hanneke Kappen. Herh.

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

20.20 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl.: Verrassing. Annie lucht haar
hart bij Mien en Jopie doe dat bij
Koos. Intussen is Wiep thuisgeko-
men.

20.45 Sonja op donderdag. Sonja
Barend met gasten rechtstreeks van-
uit de Stopera in Amsterdam.

21.35 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Dood in de

z schijnwerper. Een actrice komt om bij

de repetities. Cagney en Lacey moe-
ten de zaak, waar veel belangheb-
benden bij zijn,. onderzoeken.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Impact. Informatief pro-

gramma. Thema: Vergrijzing. Pre-
sentatie: Paul Witteman.

" Andrea Domburg, Ingeborg Ansing en Kees Brusse in 'De
Wandelaar. (Nederland 2 - 20.55 uur)

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-11.05 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 6.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Sudan. Amerikaanse speelfilm

uit 1945 van John Rawlings. Met: Ma-
ria Montez, John Hall, Turhan Bey
e.a. Herh. De Soudanese prinses
Naila wil de moord op haar vader wre-
ken, maar belandt in handen van sla-
venhandelaren.

21.15 Filmtip: 'Die Unzertrennlichen'
van David Cronenberg.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Weltmacht Rom. 8-delige se-

rie. Afl.s: Kaisertum und Reich - Ha-
drian.

22.30 Agatha Christie: Miss Marple.
Misdaadserie. Afl.: Das Schicksal in
Person (2). Met: Joan Hickson, Peter
Tilbury, John Horsley e.a. Bij haar po-
gingen om het verleden van Michael
Rafiel op te klaren stuit miss Marple
op drie oudere zusters, die Verity, Mi-
chaels vermoorde verloofde, hebben
opgevoed. Een bezoek aan hun huis
brengt miss Marple dichter bij de op-
lossing.

23.25 Nachgespielt: Titania im Extra-
zug. Documentaire over het leven
van Sisi, keizerin Elisabeth van Oos-
tenrijk.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

België/Télé 21
17.50 WK skiën: 1e manche reuze-
slalom voor heren in Vail, USA. 19.30
La pensee socialiste, politieke uitzen-
ding. 19.55 Concert 21: Toots Thiele-
mans - Your precious love. 20.30 WK
skiën: 2e manche reuzeslalom voor he-
ren in Vail, USA. 22.00-22.45 Top 21,
hitparade.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 AVRO's
radiojournaal (om 7.33 en 8.30
Nieuwsoverz.) 7.50 Tijd voor eco-
nomie. 8.25 Financ. nws. (7.30
Nws). 9.06 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak.
11.06Arbeidsvitaminen. 11.50Ken
je dat gevoel! 12.06 De Burge-
meester is jarig! 12.56Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 AVRO's
Radiojournaal. 14.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 16.06Echo-ma-
gazine. 18.35Man en paard. 19.03
Onder tafel 19.55 Column 20.03
Voor wie niet kijken wil. 23.05 Met
het oog op morgen. VPROs nacht-
leven: Midnight Hour. 1.00 nacht
van de Info. Over Charta 77. Terug-
blik Praagse Lente en de situatie
nu Concert: Plastic People of The
Universe. 6.02-7.00 Q, Q le Q.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag... don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10 04 Plein pu-
bliek. Thema: Doven worden mon-
diger. 11 30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzediens. 13.04
Hier en nu. 13.20 Skip Voogd pre-
senteert. 14.04 De tafel van vier.
15.04 NCRV Coupe soleil. 16.04
De Familieshow. 17.04 Hollandse
hits. 19.03 NOS Jazz platform.
19.50 Hobbyscoop. 20.02-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.0450 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.04 Driespoor. 19.03TROS
Dance Trax. 21.03 De CD show.

23.03-0.00 Sesjun

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30-10.55 Fryslan yn de trittiger

jierren.Deel1.
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 Paspoort. Programma in het

Servokratisch en het Nederlands.
18.15 Regaib. Programma voor Turk-

se Moslims.
18.30 £a va? Cursus Frans. Les 19.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3, gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Meneer Vandalen wacht op

antwoord. 4-delige serie over vanda-
lisme. Afl.4.

20.55 Brugman. Maandelijks discus-
sieprogramma gepresenteerd door
Jetske Mijs. Vandaag: Gaat Neder-
land op slot?

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

22.06 Niet kunnen zwijgen. Portret
van Juan Pablo Cardenas, hoofdre-
dacteur van het Chileense oppositie-
weekblad Analisis

22.30 Journaal.
22.40 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
22.45-00.10 Studio Sport met ABN

Tennistoernooi en WK skiën te Vail.

Duitsland 3 SWF
08.30-09.00 Telekolleg 11. Cursus

scheikunde. Les 6.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Die Wombles. Tekenfilmserie.

Afl.: Madame Paris kehrt zurück.
Herh.

18.32 Disneys Gummibarenbande.
Tekenfilmserie. Afl.s: Das Orakel/Der
Zauberstein.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 ■ Die Tote in den Dünen.

Amerikaanse speelfilm uit 1950 van
John Sturges. Met: Ricardo Montal-
ban, Sally Forrest, Bruce Bennett e.a.
Enkele wetenschappers helpen een
moord op te lossen door het lichaam
van de vermoorde te onderzoeken.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
neun.

21.15 Bliek zum Nachbarn. Portret
van de Franse advocate Corinne Le-
page.

21.45 Sport unter der Lupe. Sport-
magazine.

22.30 Magnum. Amerikaanse serie.
Afl.: Die Rückkehr von Luther Gillis.
Met: Torn Selleck, John Hillerman,
Roger E. Mosley e.a.

23.15 The Golden Gate Quartet.
Fragmenten van hun tourneepro-
gramma.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

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

key.
13.20 Two by Two.
13.35 Chain Letters. Woordenspel.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Wildlife Showcase. Documen-

taire. Afl.: The Elk of the Northern
Herd.

15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Pie in the

sky.
15.55 Dogtanian and the Three Mus-

kehounds. Serie.
16.20 The Snorks. Afl.: A Snork on

the wildside.
16.35 Gilbert's Fridge. Serie.
17.05 Grange Hill. Serie.
17.30 Blockbusters.
17.55 The Secret Life of the Sewing

Machine. Tim Hunkin legt uit waarom
en hoe iets werkt.

18.20 Emmerdale Farm. Serie.
18.45 News and Weather.
19.00 Scène Heren. Magazine.
19.20 Wyatt's Watchdogs. Serie.
19.50 Town Portraits.
20.00 Top of the Pops. Muziek.
20.30 Eastenders. Serie.
21.00» Christabel. Deel 4.
22.00 News and Weather.
22.30 Reaching for the Skies. Afl.:

Bombers.
23.25-23.50 Whose Line is it Any-

way? Comedy.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws ) 9.08 Veronica's mees-
terwerken: Concertgebouworkest
0.1.v. Bernard Haitink m.m.v. sol.
10.30 Muziek voor miljoenen.
12.00 Veronica's meesterwerken.
13.00 Nws. 13.02 Nederland Mu-
ziekland Klassiek met oa. Rode-
riek Sahw, dirigent en klavecinist.
14 00 Metrononium in 'konsert'.
15.30 Zeggen en schrijven. 16 00-
-20.00 De beweging: Muziekactuali-
leii. 16 15 Het Concert: Mark Lu-
botsky. 17.00 Het portret: Pioniers
van de oude muziek: Jan Ingenho-
ven (11). 18.02 Muziek actualitei-
ten. 18.40 De leestafel. 19.10 Nieu-
we plaatuitgaven en CD's. 19.30
Het feuilleton: Wagner op de vlucht
(15). 20.00 Nws. 20.02 Het podium:
De wandelende tak: Radio Amazo-
ne. 21.00 Voorland: Gyórgy Ligeti
22.00 Down beat: Jazz act. 23.00-
-0.00 Audio art: Such is life in China.

Radio 5
630-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden 9.30 De juiste
school 10.00 De zonnebloem
11.00 De 50+ Seniorenshow.
12.00 Nws. 12.05Kruispunt. 12.20
Tussen de regels 12 30 Trouwen
voor de kerk; teken of traditie?
12.53 In gesprek met de bisschop
13.00 Nws. 13 10 De Derde We-
reld. 1340 Da Capo. 14 00 Klasse.
15.00 Damokles. 16.00 NOS Cul-

tuur. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. 17.35 Postbus 51.
17.56 Meded. en schippersbench-
ten. 18.00 Nws. 18 10KRO-literair:
Lezen voor de lijst. 18.40 Turks
progr 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers 20.30 You're welco-
me. 21.00 De jaren '30 21.30 Zelf
mode maken. 22 00-22.30 Grafi-
sche technieken.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-
gramma.

09.30 The Lucy Show. Serie.
10.00 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11 .30 Sky By Day. Magazine.
12.30 The Sullivans. Serie.
13.00 Another World. Serie.
14.00 General Hospital. Serie.
15.00 As The World Turns. Serie.
16.00 Loving. Serie.
16.30 Family Affair. Serie.
17.00 "" Countdown.
18.00 Family Affair. Serie.
18.30 Three's Company. Serie
19.00 Eurosport Sports Program-

mes On Sky (tot 01.30uur). Of:
19.00 Sky Star Search.
20.00 Sale of the Century. Spelpro-

gramma.
20.30 Documentaire.
21.30 Mini-serie.
23.30 Mart Helm. Serie.
00.30 The Insiders. Serie.
01.30 The Arts Channel. Foliowed by

Music.
04.30-06.30 Landscape Channel.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Afl.:
In Antwerpen. 10.00SAT 1 Bliek. 10.05
General Hospital. Afl.: Lesleys Rettung.
10.50Teletip Gesundheit. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05King Kong - Frankensteins
Sohn. Japanse speelfilm uit 1969 van
Inoshiro Honda met Rhodes Reason,
Akira Takarada, Linda G. Miller e.a.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
Aansl.: Programma-overzicht. 14.05
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Der
Geburtstag. 14.30 Die Monkees. Nieu-
we serie. Afl.: Und die Prinzessin.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Lauras Zwiespalt.
15.50 Teletip Koehen. 16.00 SAT 1 -Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Eine Flut von Verbrechen. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Bezaubernde Jean-
nie. Afl.: Tony bleib bei deinenLeisten.
18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. Program-
ma-overzicht. 19.10 Adderly. Afl.: Wer
ist Porchenko? 20.00 SAT 1 Bliek.!
20.10 Cagney & Lacey. Afl.: Das darti
nicht sein. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10
Kalte Hand des Schicksals. Ameri-
kaanse tv-film uit 1978 van Earl Bella-
my met Susan James, Ronee Blakley,
Arm Dussenberry e.a. 22.55 SAT 1
Bliek. 23.05 Topics. Berichten over cul-
tuur en economie. 23.35 The Bobo.
Amerikaanse komedie uit 1967 van Ro-
bert Parrish met Peter Seilers, Brirt Ek-
land, Rossano Brazzi e.a. 01.15-01.25
Programma-overzicht.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30 Der
Barbier von Sevilla. Opera in twee ak-
ten van Gioachino Rossini. 17.06 Ar-
leenAuger singt Lieder von Mozart und
Schumann. 17.15 Heute abend in 3sat.
17.20 Mini Ziss. Jeugdprogramma.
17.30 Rappelkiste. Afl.: Ich bin klein
und du bist gross. 18.00 Sport-Zeit.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30
■Der Kommissar. Afl.: Tod eines Land-
streichers. 20.30 Rundschau. 21.15
'Naturgesund'. Afl.: Bluthochdruck.
21.45 Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit
Nachrichten. 22.00 ORF-aktuell. 22.05
Sternenregen. Russische speelfilm uit
1981 van Igor Talankin metPjotr Fjodo-
row, Pjotr Jurtschenkow, Darja Michai-
lowa e.a. 23.25 3sat-Schlagzeilen.

Omroep Limburg
7 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
Kort Nws 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, consu-
ment, agenda en muz. 1305,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Reg. weerbericht. 17.05Lim-

burg aktueel, agenda en muz.
17.25 Anno toen: geschiedenissen
uit Limburg. 17.55 Kort nieuws
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
5.30 Goede morgen, Morgen
(6 00-6.30-7 00 Nws. 7.30 Nws en
RVA -ber.) 8.00 Nws. 8.12 Bistro
Gerard. 10.00Nws. 10.03 Parkeer-
schijf (10.30 In het spionnetje).
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989 13 00 Nws. 13 10 Het schu-

rend scharniertje. 13.15Roddelra-
dio. 14.00 Hitbox 17.00 Focus
17.10 Amazone 18.00 Nieuws
18.10 Over stuur. 19.00 Funky
Town. 22.00 Nws. 22.05 Boem

boem 23.30-2 00 Twee tot twee
(0.00 Nws.)

WDR 4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut Aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa. Gevarieerd och-
tendprogramma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse kinderserie. Herh.

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie. Herh.

11.00 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie. Herh.

11.40 Sketchhotel. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Hotel International (30).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber Onkel Bill. Serie. Herh.
12.30 Klassik zu Mittag met hetRTL-

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

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Pa-
ris in Gefahr.

13.20 California" Clan. Amerikaanse
serie. Afl.11.

14.10 Der Mann aus Atlantis. Serie.
Herh.

15.00 Heut' geh'n wir auf die Messe.
Overzicht van de speelgoedbeurs '89
te Neurenberg. Presentatie: Willy
Knupp.: 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

| 15.55 RTL Aktuell.
| 16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
i 16.55 RTL aktuell.; 17.00 Lieber Onkel Bill. Serie. Afl.: A

matter of privacy.; 17.25 ■ Flash Gordon. Serie. Afl.:
Das Bombengeschwader.

; 17.55 RTL-Aktuell.
; 18.00 Delvecchio. Misdaadserie. Afl.:

Wer sich in Gefahr begibt.i 18.45 RTL - aktuell.: 19.02 Karlchen.
| 19.10 Der Unsichtbare. 11-delige se-

rie. Afl.: Sic macht's nur mit den
Augen.

i 20.00 Ihr Wetter.
| 20.10 Der-Sechs-Millionen-Dollar-M
I an. Serie. Afl.: Kamp der Ausserirdi-I sehen (2).
| 21.05 Der Schutzengel von New
! Vork. Serie. Afl.: Ziel der Rache.
I 22.00 RTK aktuell.
I 22.20 'Explosiv' - Vor Ort. Magazine
I met Olaf Kracht.
j23.00 Sartana kommt. Italiaans-

Spaanse western uit 1970 van Anto-
ny Ascott. Met: Gianni Garko, Susan

j Scott, Massimo Serato e.a. Poker-
! speler en revolverheid 'Grande Full'

zou zijn partner Johnson vermoord
hebben. Maar hij beweert onschuldig
te zijn. Niemand gelooft hem. Uitgere-
kend de weduwe van Johnson wil
Grande Full helpen de moord op te

ï lossen.: 00.40-00.45 Betthupferl.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Tracking. Muziekprogramma.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 ■ Wanted Dead or Alive. Se-

rie.
19.00 Salvage one. Serie.
20.00 ■ The Rachet. Film.
21.45 World News.
22.00 Harry's Game. Tv-film.
00.00 The Mix. Entertainment.
03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse

amusementsprogramma's.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7 15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin.
7.45 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte 9 00Regionalmagazin 9.05
Musikexpress. 10 00-12.30 Nar-
risch aufgelegt 1200 Veranstal-
tungskalender: Brussel. 1230
Presseschau. 13 00 Fnschauf.
14.00Musikzeit heute: Country and
Western. 15.00 Nachtmittagsstu-
dio 1605 Spotlight 17.05 Oldie-
kiste. 18.00 Regionalnachnchten:
BRF-Aktuell. 1840-20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 'Tretf nach
elf. 12.00 is ja 'n Ding 14.00 Viva.
16.00Entenjagd 17.00 Musikduell.
17.50 Sport-Shop 18.00 Musik-
duell 1900 Prima. 20.00-1.00 Ein
junges Musikprogramm.
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\V/\^ _^__r__» _i i lli-éM-—' Br __WW_w_____\W ■ _____■ "d__fl \W_____W^. \ «i\ ■■ M w_w____ -,-r.r
__ *****_ ■u-.vaiiu.'s■ :: S_*""^*"_ W_r^ _^^^""T_**'"&yy^**^^

3' il Maxell diskettes Select fantasie Hoofdkussen. Elastische B.H. Damesrok. Cocosmat Heerlijke tompoucen.

m^^WÊ_W^_Wm 3'/2"MF2DD diskettes kinderpanty. Veren hoofdkussen. Naadloos. In wit en ivoor. jg PolVkatoen. Gevoerd. ln 5 kleuren. oa. rum/rozijnen ot

A^M_______É 10 Stuks ma35.- Mf_ 20Denier. In div.kleuren. #cQ 1750Gram 3B? 25.- *ft A7O-80, B 70-85 en „f.. In div.kleuren. mm* M x 85cm JM*2O- m* \ advokaat. 4 Stuks ijjTS_ ïjm
5-/4-M2D -,-r 10» Maten: 6-8 jaar,8-10jaar, KW Synthetisch. 640 Gram "lll__ C 75-85 Q95 IK- 38-48 CQ9S t_\*_f~ WX7ocmW^ UT _S_*__^ ■__ i diskettes. 10Stuks_éZ_

l_#si : 1012 jaar005 2 Paar Vt dacron fiber Fill Jfy IW« y- 2 Stuks Ik*f« -*"" *-f> ' **** ">-<*<* "■*"■■■■■■■"" "** "*3|S = — — Vi rT.T.I _\ m »*] _■ *-**! =H.'. r-TTTTh-*■■■U_______i VRIJDAG - ZATERDAG - VOORDEEL ___ 11\ _k _U __ 1 _11 ~l ~_ .lif ■■ 1 I ■"" ■,»«__

Nu een Panda of Uno rijden
maar pas betalen in 1990.

\_WyjÊ__WË££Ê//iïfö9Ël_"*"_Ra_PM*«^'^BP^^^_____*_*_?*-___ vxfëw&ffi3lWwËkEr \ *^_^/*: „"""B""""**"-^*___? _ES_ f/_r:'i__MB : \ __ü^^_ N.

WLI WÈÊÊË'm mmm \\mmmmmmmmWÊo>^^^

__? :** «H

HEBT uuwoog laten vallen opzó'n temperamentvolle nieuwe Panda of Uno? Nükopen afgebeelde Uno Lido. Die kost f 17.850,-en is uitgerust met FLgOQ,-AAN EXTRA'S, waar u

j is ot^een/aarbetalen, slechts f4OO,- voor betaalt. UWVOORDEEL: F 1.500,_

Tot 1990*kunt u zonderrente, zonder aflossing de Panda of Uno van uw keuze rijden: Maaksnel een afspraak met de dealer. Ofrij één dezer dagen even langs. Want de voor-

in Europa de méést verkochte auto's in hun klasse! Dit tijdelijke aanbod geldt ook voor de waarden zijn bijzondergunstig. BUHB

Fiat Panda en Uno. Eén brok temperament.

.een nieuwe Panda of Unokunt u tot tn,anuar, 1990een renteloze lenmg kr.jgen meteen m.n.mum te fmanaeren bedragvan fS.OOO.- en een maximum van flO.OOO,- Het maximum te finanaeren bedrag magniet hoger z.jn dan 75%van de <af°f""fev<[ndeZlëTuZenn^
huurkoopovereenkomst,afte stutten bij hat CreditNederland,gelden de gebrmkeltjke voorwaarden. Pr,,zen zt,n inclusiefBTW, exclustefaflevermgskosten. W.ztgmgen voorbehouden.

BRUNSSUM- AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRMT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR

ROCOURSTRAAT 1 TEL 04409 -14 33 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 -431 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 -7241 40 KERKRADE:
' AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 -41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -47 02 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V.,PRES.

KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44

T\£jL _***«**\rj& _.y _**■** y
c*"*4 bfi^ - "cO^-*

\m<^^y^^
Coriovallum '^^^S^^^-'^O^^^S^

een goede keus! :* '^^,C_^^y^^^

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36x

6000 - 118,- 132,- 143- 198,-
-12000 186- 229- 257,- 279- 389,-
-18000 278,- 337,- 386- 418,- 584-
-24000 370,- 448- 515- 559,- 779,-
-28000 432,- 526- 601- 653,- 909-
-42000 644- 784,- 898- 973,- 1364,-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd_ (gediplomeerd) kredietintermediair _

**e huur of te koop cc-
Taagd vrijst WOONHUIS
>f bungalow voor nieuw te
ipenen privéclub. Huur-
>njs tot f2000.-. Tel. 04492-
-261.
Middelgroot WOONH. of
ipartem. rustig gelegen in
iXimburg, voor ouder
;chtp. 045-456481. Na 18.00
mr.

.OENSBROEK, Slak-
censtr. 97, hoekhuis met 2
;rote slaapk., garage en
;rote tuin met vijvers,
ïuurpr.’ 253,-.te ruil tegen
>udere woning in Treebeek
)f Passart-Noord met 3
;laapk. en inrit voor auto.

! .. WOONHUIS in een rij
net achterom schuur, kei-
ler, woonkamer, open keu-
een, 3 slaapkamers, dou-
che. Vrij te aanv. ’ 88.000-
-t.k. Tel. 045-221090.
re k. gevr. WOONHUIS in
Simpelveld, Bocholtz of
Eys. Br.o.nr. HK 680 LD,
oostbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

DAMOISEAUX Heerlen
/erkoopt en verhuurt meer
lan u denkt! (Verhuur zon-
ier borg). Tel. 045-411930.
Vteer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf
1 9,50 per m2; stenen vanafr 0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. .Frepa
staringstr. 123-125, Heer-
en-Molenberg (achter Phi-
ipsfabriek) Tel. 045-423641.
.ENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
■ad., ketel en alle aansluit-
■nat. / 2850,-. Tel. 045-
-113239.
CANTELDEUREN en rol-
uiken bestellen? Straten
/oerendaal bellen (ook
;oor industrie) Tenelenweg
1-10, tel. 045-750187.
re k. 550 DAKPANNEN,
uiles du nord. Tel. 04490-
-!5019.

TOURCARAVAN
[*abbert Royal 6 mtr. type
B 3met aparte slpk. + rond-
:it, kachel, ijskast en voor-
ent. nieuwpr. f 42.000,- nu
'oor f 9750,- met registra-
iebewijs. Tel. 045-323178.

_________^

Op zoek naar een goede computer mag u Dixons niet overslaan. Kom dezePhilips Computers maar eenskritisch keuren.
En wat het prijskaartje betreft: bij aankoop van een van deze computers is deze printer gratis!

Nü gratisPhilips printer bij Dixons!
. tl - , IflSflë& y""" \<v\\ \^ ____ \ _——*_______3 ___P**____r*^ _H = mïm^m mmm^M

u gratis krijgen. Want bij aankoop «llli«M \. PhiÜDS NMS 911
NMS 9116 geeftDixons u een sublie- wlllllßftfft \ " Geheugen 768 Kb RAM.

Gr_ltlS Drinter » ißlik V^^Jfc disk drive (720 Kb) en een 5.25

dieu gratis* krijgt is stil en print /J_& lil^A __^-\^__üü 7^99 ■ -fBO.-per maand

" DynamicDesk*»MSDos3.3 \ __—____**^*^ PhiÜDS NMS 9116

__^_^____ 23_(NPl_Tvfin m_| I I I rtC P^****W " Een hard diskmet een ■ÜÜLiJiJ'
\mWo^V^_____\__mmmW^^^^^^ --^^^^^ _T ■■ I LI WT m% VjP capaciteit JIQO- of 130.-per maand

■^"-^^De aanbieding geldt zolang de I Zm>* I^AMA"*I _o^#V_^_._M
ïïr bTOtt,°,ui,eri*he'nd J®koiïiv ogen
Effectievejaarrente na wettelijke aanbetaling: ■ _\\ __^__^__-____L_J___________fl _r%_A _o%l49_____M **■___!l_F_r^l^B U Vindt DiXOnS Hl:
21,%viaComfon R nanc,enr,e, |1| o|"{f| LclVVltl Heerlen Promenade4l,o4s-713826
"off349.socontant. ___i____^___^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" m m __ „

Amburgs Dagblad
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VANAF HEDEN WEER GEOPEND!!!
/-"" ~-**\y "^ n \______ *^a een korte periode van afwezigheid staan

y ~\^~-^ directie en medewerkers weer uitgerust en

«^^
yy^~ '~^ \y -s. wel weer tot uw dienst.

/ -^^y \. y *\ Wij hopen u weer te mogen begroeten op onze schitterende en
y i -i „A,„rii„Dnl \/^" "N. .^—"""" ~~"~"~"\ "- unieke MEUBELBOULEVARD, waar uop een oppervlakte van

1-"""^ —I x^ 10.000 m2een collectie meubels vindt, zowel KLASSIEK als
""y rr n fi (ï Jl fi MODERN, in diverse PRIJSKLASSEN, STIJLEN en

v>\) I n k__ M F / fi\ \f l Tevens vindt u bij ons alle bekende merken, zoals AUPING.
nX Wj nij I I W fSSf -t\m\~h 1 I^K O 3—u ü ii t J jf BENDERS BENCH. CASTELUN. GELDERLAND. HENNIE DE

F ji J_J^[_Jl_irL-_r--__-= -----^J^_JLh{_Z:JL__ ______J____||j *-»■■»■ I I 1 Tl I (f??? JONG* YOUNG INTERNATIONAL. METAFORM en LEOLUX.
j^—**7~%J|W|*|||-~ lf^^i€^*Hr''A^~77~7"l!^ F' ' Xtëfc'' '* T^* '*v * "-F'— __l ttm9__9__l__W~^-_i- -3- i± _- 7 ~J___w' — Bovendien beschikken wij over 100 gratis parkeerplaatsen (voor

Z^k^^^^'^W^j^^^^^M '^^^*4:<<^£Jé wU_|*r^ kkkf^'^gil W^^Am\\r^r^'ffifi^^xzxtÊS*1 de zaak). COFFEESHOP. KINDERCRÈCHE en LIFT.

~- " ""'■'' "— —■ """ Kom vrij en blij meubels kijken, kiezen en kopen op de
■ MEUBELBOULEVARD!!!

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. IïSJJüZZr'-'
«bergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585 Meubelboulevard
at beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht, Topform f"^^^

'n rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. dealer '"' *■

!mqmmmmm mamtmtmmm De 205 en 309 Comfort zijn auto's
die hun naam eer aan doen. Dat komt
door zuinige, stille motoren, standaard-

■p>H_M___M_____J uitrusting die al heel compleet is en het
I interieur dat in één woord af is. Tel daar-

\\_ bij de vele extra's en u begrijpt uit het
_M '^m fl________# rekenvoorbeeld dat het hier om een aan-

Wfl"^^ fl|P^^ ___^_^_______mt 1 " 1 " 1*" 1

„^^ bieding gaat die z n weerga niet kent.
Wij nodigen u dan ook graag uit______ _________ .. _^^^^_^ .._ __ _ I _^^^^_ ___^____. voor een proefrit. De vraag is nu alleen,

w____\r _^_r A__f _^Ê van welke aanbieding gaat u profiteren?
mm. M M flfl I I I ■■■_«-■_■---■■■ I Uw voordeel

flfl 111 lflfl I I MM. WW. 205 XL Comfort (3-deurs, 1.1 benzine) 1.500,-
-j\W _^_W _^_W fl.1'- __l __4 I 205 GL Comfort (5-deurs, 1.1 benzine) 1.500,--mmm* mmm»^^mKm^^ 309 KR Comfort (3-deurs, 1.3 benzine) 2.255 -

309 GR Comfort (5-deurs, 1.3 benzine) 2.255-
-309 XRD Comfort (3-deurs, 1.9 diesel) 2.415-
-309 GRD Comfort (5-deurs, 1.9 diesel) 2.415-

-*MM| Mflfl MMMUp j^^ B_____g ._______________! ________ _________________________■__■ ' - -
#-T V Peugeot 205 XE 1.1 18.05(>7

m_f _^ "1 I extra;

fl vijf-versnellingsbak
W^ ______________ halogeen koplampen

____^*«il^^__l __" _____ i StootStriPS
. ,___r^^fl sportieve wielplaten

_^^ fl ▼ dagteller
fl H ■ kwartsklok
fl _fl_r^^^_____""■■B JL_éo^f, ____ a4^^^ ____. *4|"^^^^^a^| ______ _P"" sigaretteaansteker

AmWf. fl_\ mg fl| i ___T Wf^ ~* armsteun portieren
1 | fl | flfl fl ■ I bergvak linker voorportier

_#H fl I flik Hl hoofdsteunen vóór

Mt ____ JIl WW. [Totale waarde 1.945-- m^m^m^^mm mmmmmmmmm» __________^_^_______« *^m -^j^m .. _ « a _r_k_r_^Catalogusprijs+Extra's I*#._l*ls~

f« _____$ ZmmJ %»*» I ►_■_.» Ra». __■_? —mJm W inclusief:
fJÊÈ \ JÈ m 2- delen neerklapbare achterbank

ruitewisser/sproeier achter
ruitewisser met intervalschakeling

HTi!k_3 Bmi__l __TtP__\\ HlE__ ___ ___frl___] __Rrlll_ Hm^Ü __Rll_« electronischetoerenteller
9 plafond- en middenconsole— 'm'''_M__ili______W_. __m___B_____m__ 1 regelbare instrumentenbordverlichtingWUr^ '■■■:..'.: __a _Wr '* * *&______. ffinpi"" _§____&»____ —B^^r ._■ \\r^___\\ bÊ—. Wr _____ _____ opbergvakken achterpanelen (3-deurs)

flflr _fl J| *-^^«_\ >/^ ___■ \^^ Jrm "P^v sierstrip in de bumpers__________ _^^ _S_l *^^^^m _____ P^^ __■ *\ X. sportieve wielplaten
9£__fll __^ ____aE____nM_ tl <_fiafiSß&si-~'*___«Sl <s^_ _J_fl -JWWIfi I\\ \ verlichting bagageruimte

§___-"*^3SS_S _B?_3pK ____RH____________9B_n «: _ //" . l^f!__-s!£_Myc_ffl MMM________'l-l|J|-11-11-11-ll'MI-l|.'w'llllfl^___i ________S__^ i \ t_3__ = o o

~___*BW-I_u""' pP _ I*-— "°" "♦'**"" ~~^t__t*__; i_jMiiillT'.''^: h n 'endenen stelbare bestuurdersstoel
>p**mmm wÊËrn. ïïlfSmm ■ - ■; ,_-_______________^_______l rm\ handgrepen achter*uL_ ______f^____H__HlV^^^^^ mm^^^^h ___pw > 1

'# *!sH^___Ü-[ y _i uitklapbare achterzijruiten (3-deurs)
_____________r ■■' £__9&-rI oHtt ____■ - / 1 i ft » ___________ i J

__**»_-, _!r HP/ __ÉfH ___k ________i *.. *;' f J . fciL______________________________________B. _______l verlichting dashboardkastje
SmEjPÈhI &| digitaal klokje, extra plafonnier

w P f^PV* Bf' " '^1 Mf 165/70 SR 13 banden (benzineversie)"
Wf . *. *\ -__i Efl 0 «sflfl ■ ■ achterspoiler (dieselversie)Hf * i It £fl fl F^ vmmwJmrnmmmmmmmWWmmmmmWmwm^W^rT-mKi^ w? _■ ■B,8( ■, '■ nnnmi i^_9i Wm_m mr* _l. i-j—m«_l _Kv£ & J9_?_9 ___S__jß__-Hii__t—.—Bß M H rïT"Fl [._ 11\t'M_l r* l ïTj^B _Fi ■ Hr 4w ■_» _. n_i

vÊ _^^^^^^^^^^^^^^wi _K__ __r^^ai __\V wAm _|^^^________
_

______fl __■___■________!

PRIJZEN INCL. BTW,EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN.WIJZIGINGEN VOORBE-
|"*I ■ Pfly. l_."^l _fil I -M lili ■__ f'T'l - __Tê . -Jf-Ttl If'lk^rffl Ij w___ _T9 _T§ _ ï ! *^* T* 1 | _^.>i I_i SI fll PflJ HOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS 8.V., SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF SEEGERS BV ST. JOSEPHSTRAAT44,. TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPERBV, WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944. SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE B.V, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.

Mil _ KIN

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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sH^^_Bi sH_^ \vk 2 pakken a n_.^ \ w'>*!g**,'''ll ■jyjr''^

JÊfö' i-ëS? 9-78 ,^JÏLJ|^ JÊ-i i -Si I "^.. | J&.Y J&rJ UIT EIGEN GRILL: ' UIT ONZE NOTENBAR: 1 CQ:--t--Xrir^-^i^yfrri hm H***l È "X^i 'iïdd %># ir^m ROSBIEF O /IQ MIRO MlX2sogrami79' ±.+JZ/ i
VENZ CHOCOLADE HAGEL |Hf 1| f 100 gram Nü ___.*f^

YOGHO-YOGHO
Amoram i^ff ___ o__l -^ ctdr. n dia/a cc i c Aardbeien, frambozen of 1 /^A, 400gram^_C_U^ :; * CHANTYTOP »FI :39!58 «■ fókSstute 0/\ft perziken, 3x0.2 liter I.OU
CALVÉ PINDAKAAS Jfc . Sanii^Voc^de, 1 I I 1 I (^0^)^3.98 3 halen,2 beta.en.
\\H35°gram ' fiQ jl mokka of aardbeien. » » m 3 halen, 2 betalen. wudcx/am-tmi-c15/oextra. X.ÜZ7 j * 2x120m. lyQ VOLNIJ HALFVOLLE MELK 1 C Q/\ NIBB.TOLÉ IOQ ✓<* mTöES

t
KOLLUMER I L % L''^ Dooslsxlllter Nu IO.^U Zak7sgram-W9 I.ZV _^^^CHAMPS

i/ a a c Juf* -»^,s»'' 100 gram É^B_
Vers van 't mes "MT T # # ’Siaso^ VirlTl 711iKPriF117Pri L" f(Met^kaasböekje.) fCJJ J Êl JJJJ-UU' J-W- JlJ-iV^JJ CORB.ÈREsJLI,

3 _■*-»_ A.C. #1
HERSCHI ## ■ ■ 9 ■ f___ 3 flessen a f

i krngt u toch nooit genoeg? ®H
0-89 -FC «^iffl^^ KRmDEN-

HONIG ERWTEN-OF UIT ONZE EIGEN BAKKERIJ: _^^^^ I°/T?^ EN
p 2ll^R Ss£ "£r> i^^lriBRUINEBONENSOEP P.STOLETS *^ lp t^tl 8°g_fm 2x2oo_^sO 98 ]S298Pak 4^Tl AA Witofbruin, /% £Q ,

; -^^ *k^^ ', "** 2. QQ 2x2oogJrr2B\/.,_/<_» _3vs_r__-.,_/<_*

UNCLEBEN'S k «^H__H__H^^ W^.. - _^___000^% fjo^ BOKKEPOOTJES 500 gram I.ZD WIP

Pnt ■fi'ïO ml I "'*' '^>-_j-*-fl R I B KAR BO NAD E Qk OCI c -i _r 1 Wmm*^

J-"^*' HAASKARBONADEI /*> QQ I" POFFERTJESMIX 1 **7Q POFFERTJESPAN NU "T Cf)
.-.,_.,_■ _-.^t!^^ Ki'° *M*l\J.W COTEAUXDULANGUEDOCIA Pak4oogram 4^l_/^ VOOR HALVE PRIJS!! 15?I .3U
DOUWE EGBERTS -~ «-,,-_ II) -DÉCAFÉ * KIPKARBONADE 3flessena 0.7 liter J-V/- VERNIEUWD: DUBRO EDET KEUKENROL MET

f— 1 1 Snelfiltermaling QA Q 12stuks 1/> I I —I # AFWAS CITROEN-| WINTERDECOR _> QQ p<
Q Pak2sogram*73'O-'H,Z/ (±2ooogram) .JA/." # 500ml4_9Sr±_/ 2stuks Nü __.._--3/ /

L_J ll__. —^ &ÊÈk/
Lage prijzen enwinkelgeniakonder één dak.

UITSLAG P-trekking 5eklasse 84e loterij
_fj .en servicevoor onze DM 500.000," Op lOtlir. 896281 ■MVtniW^MlBiJ^Ell Nederlandse Klanten. 0M sö,oooi._p lotnr 009J55 DM 40.000.- op lotnr 091794 491881 I fiBMB Hiß bTiI

" OM-S.OOO,- Op 10tnr079065 174698 558588 | I fli V* ■ __» V V I
tOMendingvarulevolledige M110.000.-OP lotnr. 198150 226890 389626 420056 4551-4 462972 510053 535475 540294 556484 564075
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Van onze verslaggever
HEERLEN — Het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
(CAD) is niet gelukkig met het onlangs in Heerlen afgekondig-
de snelrecht voor 'hinderlijke' junks.

Via dit experiment kan de politie
junks, diezich 'hinderlijk'en 'verve-
lend' gedragen, veel eenvoudiger
aanhouden. Sinds de regeling zes
dagen geleden werd ingevoerd zijn
vijf aanhoudingen verricht, alle-
maal in de binnenstad van Heerlen.

Opgejaagd

en zich over de hele stad gaan ver-
spreiden. Het overzicht raakt daar-
door weg.
Bovendien wordt volgens het CAD
het probleem niet bij de wortels
aangepakt. Het drugsprobleem
wordt zo niet opgelost, want de han-
del blijft buiten schot, meent het
consultatiebureau.

Groep
Politiewoordvoerder Ramaekers
ontkentniet dat de junks zichzullen
verspreiden over de stad. „Maar de
middenstand en het winkelende pu-
bliek hebben recht op rust. Een
groep verslaafden gedraagt zich
veel hinderlijker tegenover het pu-
bliek dari'een of twee individuen."

Daarnaast wijst Ramaekers op het
feit dat de verslaafden nu binnen
zes weken voor de rechter verschij-
nen. „Erkan nu daadwerkelijk wor-
den opgetreden tegen lastige junks.

Vroeger konden ze alleen bekeurd
worden. Tegen detijd dat ze voor de
kantonrechter verschenen waren er
vele maanden voorbij."
Het experiment zal overigens niet
langer dan drie maanden duren.

Het bezwaar van het CAD is dat de
verslaafden nu worden opgejaagd

Buizen gestolen
BRUNSSUM- In een loods van de
firma Europomp in Brunssum is tij-
dens het carnavalsweekend voor
twintigduizend gulden aan stalen'
buizen gestolen. De buizen hadden
een lengte van twee meteren wogen
enkele honderden kilo's. Omdat de
politie nog geen enkelaanknopings-
punt heeft in deze zaak, wil men
graag in contact komen met even-
tuele getuigen: S 252555,

Van onze verslaggever

KERKRADE - Door tijdig in te grij-
pen wist de politie van Kerkrade af-
gelopen carnavalsdihsdagmiddag
te voorkomen dat een 27-jarige Val-
kenburger zijn cel in brand kon ste-
ken. De schade bleef beporkt tot
wat verbrand beddegoed.

Al bij zijn aanhouding bezorgde de
onder invloedvan alcoholverkeren-
de mande politie handen vol werk.
Omdat hij bij het wegrijden een ge-
parkeerde auto licht had bescha-
digd, achtte de politie een ademtest-
analyse noodzakelijk. Vanaf dat mo-
ment verzette de Valkenburger zich
tegen elk verzoek om medewerking.
Na een nacht in de politiecel is hij
vrijgelaten.

Inbrekers
teisteren

sportwinkel
Van onze verslaggever

GELEEN - Rob van Steen, de
eigenaar van sportshop Glaner-
brook in Geleen, lijkthard op weg
het betreurenswaardige record
van zijn plaatselijke collega Her-
man Keulards te evenaren. De
modezaak van laatstgenoemde
aan de Gravenhof werd onlangs
voor de vijfentwintigste keer door
inbrekers of vandalen belaagd.

Driemaal
De afgelopen vijf weken werd Van
Steens winkel in het Geleehse
sportcomplex driemaal door inbre-
kers bezocht. De eerste keren ge-
beurde dat direct na Nieuwjaar,
toen twee nachten achter elkaar
voor in totaal 20 milleaan sportarti-
kelen werd ontvreemd, vermoede-
lijk door dezelfde daders. Van Steen
breidde de beveiliging van zijn zaak
uit en verhaalde de strop op de ver-
zekering.

Ditmaal piekert hij er echter niet
over de schade op te geven. „Dan
kiepen ze me er nog uit en ben ik
nog veel verder van huis. Het is jam-
mer dat dit tegelijk valt met de me-
dedeling van de fabrikant dat ik dit
seizoen de grootste afnemer van
schaatsen in Nederland ben. Een
deel van de winst is nu weer foet-
sie", verzucht de ex-spelers van
Smoke Eaters.

Bijl
Hij vervolgt: „Inbrekers hebben
hier zo verschrikkelijk veel tijd om
hun gang te gaan. Het is donker, af-
gelegen en onbewoond. Na de eer-
ste inbraak heb ik overwogen hier te
blijven slapen. Maar goed dat ik dat
niet heb gedaan, want na de tweede
inbraak een dag later vonden ze hier
in het groen een grote bijl."

Volgens Van Steen is de alarmin-
stallatie wel steeds afgegaan, maar
hebben de daders toch steeds tijd
genoeg gehad om hun zakken te
vullen.

PLEM-kabel
al klaar

vóór WMC
Van onze verslaggever

KERKRADE - De PLEM is met
de aanleg van de 150.000 volt ka-
belverbinding van Terwinselen
naar Herzogenrath in elk geval
klaar vóór de start van het WMC.
Het tracé, met een lengte van 6,7
kilometer, loopt gedeeltelijk
door de bebouwde kom. De

PLEM wil door snel te werken
een 'aanvaring' met het WMC
voorkomen. Medio deze maand
wordt daarom met het etappege-
wijze ingraven van de kabels be-
gonnen. '
Zoals bekend sloot de PLEM in
november een zeer opvallend
stroomleveringscontract met het
Duitse bedrijf VEGLA in Herzo-
genrath. Men gaat jaarlijks 200
miljoen kilowatt-uur leveren.
Het is voor het eerst dat een
spanning van 150.000 volt over
grotere afstand ondergronds
wordt aangeleverd. De totale
kosten van het project bedragen
tien miljoen gulden.

Weer hond
vergiftigd

BRUNSSUM — Na Hoensbroek
en Schinveld is gistermiddag
ook in Brunssum een hond ver-
giftigd. De hond, die was wegge-
lopen, bleek bij thuiskomst iets
giftigs gegeten te hebben. Welk
middel de hond heeft binnenge-
kregen is onbekend. Een dieren-
arts heeft het dier overigenskun-
nen redden. De politie van
Brunssum adviseert honden
voortaan aan de lijn te houden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Zonnebloem af-
deling Heerlen belt volgende
week maar liefst 27.580 adressen
in Heerlen op. Daaraan vooraf
gaan vandaag en morgen het lie-
ve aantal van 33.540 brieven de
deur uit, die eveneens aan de in-
woners van Heerlen gericht zijn.
Doel van deze actie is om zoge-
naamde ondersteunende leden
te werven.

De Zonnebloem bestaat 40 jaar.
Het doel van de vereniging is om
vereenzaming van patiënten te
voorkomen. Daarom zorgt men
met behulp van tienduizenden

'Zonnebloem'
belt 27.580

Heerlenaren
vrijwilligers voor geregeld zie-
kenbezoek. Verder wordt bevor-
derd dat zieke mensen aan activi-
teiten als boot- en bustochten,
paas- en kerstbijeenkomsten,
welfare-middagen etcetera kun-
nen meedoen. Grote projecten
zijn verder de Nationale Zieken-
dag en de Sinterklaasactie 'Zon

in de schoorsteen.
Door de vergrijzing van de sa-
menleving én de bezuinigingen
in de welzijns- en gezondheids-
zorg wordt er steeds vaker een
beroep op de vrijwilligers van
Zonnebloem gedaan. In het jubi-
leumjaar 1989 hoopt de afdeling
Heerlen (waaronder ook Klim-
men, Voerendaal en Übachsberg
vallen) dan ook extra ondersteu-
nende leden te kunnen begroe-
ten. Het lidmaatschap kost jaar-
lijks 12,50 gulden.
Voor informatie: H. Beulen
S 045-416920 of A. Brussen 045-
-722856.

De 10l
is eraf

Bijna brand in
cel KerkradeCAD is niet blij met

snelrecht voor junks

Hartpatiënt
kreeg terecht

geen vergoeding

Groep overvalt carnavalisten
BRUNSSUM — Acht jongens, allen tussen de zestien en twintig jaar,
hebben gistermiddag en dinsdag drie carnavalsvierders beroofd van
hun portemonnee en sleutels. Beide overvallen gebeurden in de
Rumpenerstraat in Brunssum.
Een verkleed stel was dinsdag het eerste slachtoffer van de groep
straatrovers. De twee slachtoffers werden vastgehouden en gedwon-
gen de inhoud van hun zakken te legen.Gistermiddag trof een meisje
hetzelfde lot. Ook zij werd gedwongen haar portemonee af te geven.

"Op het station in
Heerlen werd carnaval
gisteren letterlijk
weggepoetst. De 10l is
eraf. De bezem ging door
straten en over pleinen,
de katers zijn
uitgeslapen en de
maskers opgeborgen.
Vanaf vandaag doet
iedereen weer 'gewoon.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - Het ge-
meentebestuur van Heerlen hoeft
een man met een hartkwaal, die
naar zijn zeggen vanwege zijn han-
dicap is moeten verhuizen, daar-
voor geen vergoeding te geven. De
Verordening Geldelijke Steun Ge-
handicapten kent een uitzondering
voor handicaps die overwegend van
psycho-sociale aard zijn.

Dit heeft de rechtspraakafdeling
van deRaad van State bepaald in de
beroepszaak die een inwoner van
Heerlen tegen de gemeente heeft
aangespannen. De gemeente bleek
alleen bereid een vergoeding in de
verhuiskosten te geven als de han-
dicap verhuizing noodzakelijk
maakt.

Akkerbouw op
steile helling

voortaan taboe
WIJNANDSRADE - Op hellingen
die steiler zijn dan 20 procent mag
geen akkerbouw meer worden ge-
pleegd. Dat blijkt uit de concept-
verordening 'Erosiebestrijding
landbouwgronden' van het Land-
bouwschap. Het algemene uit-
gangspunt van de verordening, die
nog voor het oogstjaar 1990 van
kracht moet worden, is: hoe steiler
de helling, hoe meer beperkingen.

De verordening kan boeren bepaal-
de maatregelen dwingend opleg-
gen. De Algemene Inspectiedienst
zal op nalevingtoezien.

De boeren hebbenzich inmiddels in
grote lijnen akkoord verklaard met
de conceptverordening. Het Land-
bouwschap legt ze nu voor aan de
provincie en bestudeert tot in détail
de haalbaarheid ervan.

Volgens de gemeente is de handi-
cap van de man niet zodanig dat hij
in zijn vorige woning fysieke belem-
meringen ondervond. Daar komt
bij, aldus de gemeente, dat de rede-
nen waarom de man is verhuisd
psycho-sociaal waren. De Heerle-
naar gaf als reden voor verhuizing
naar een flatwoning op dat zijn oude
buurt te onveilig was geworden. De
staatssecretaris van VROM verstaat
onder 'psycho-sociale factoren' pro-
blemen die voortkomen uit onder
meer echtscheiding en geluidshin-
der.

De rechtspraakafdeling stelde vast
dat de man niet aannemelijk heeft
gemaakt dat zijn oude woning onge-
schikt was om met zijn handicap in
te wonen.

Onveilig

'Vrachtverkeer te gevaarlijk'
Wijkbewoner Schimmert daagt gemeente Nuth" Inkijk op de nieuwbouwwijk, waar vrachtverkeer overlast zorgt. Foto: CHRISTA HALBESMA
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*I_S <2e thermometer gistermid-
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Vasten
ka"^ei, de Vasten is begon-
lu,' En het lijkt er aardig op
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leasten eigenlijk het verleng-
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' optimisten heb je overal.

Egge
I. insdag werd in Brunssum
S^T-ge-kameel, zeg maar de

versie van de be-
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ViT1' Het dierheefl
\ "Uiten. Maar goed, gisteren
\ al bericht binnen van
I^,. Mevrouw Kaufmann uit
\l yhn in Duitsland. Ze heeft
\.°eest gevonden en zich su-

Oemeld. Dat is snel.'
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Weg (2)
V$* 1.steevaste antwoord: 'het
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\\^°e zit dat nou? Welnu, al-
% <*ls de gemeentelijke plan-
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*j e mogelij/c verhuisd wor-
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Lotto
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L *ei hij: „Pakje spullen in,
TW loc vertrekken". De echt-
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Ambulance

Oude vrouw
hulpeloos

aangetroffen
VIAASTRICHT - Een trouwe
ivijkverpleegster constateerde
gistermorgen om kwart voor ne-
gen dat de bejaarde vrouw, diezij
moest verzorgen, naast het bed
lag. Nadat zij de Maastrichtse po-
litie had gewaarschuwd, kon
ieze toegang tot de woning aan
ie St.Antoniuslaan verschaffen
ioor hetraampje uit de deur in te
slaan. De vrouw was 's nachts uit
bed gevallen en "jon door de val
niet meer overeind komen.

NUTH/SCHIMMERT - De Koster
Jacobsstraat tussen de Remigius-
straat en Knolwei in Schimmert, ge-
meente Nuth, moet opnieuw voor
vrachtauto's gesloten worden. Dat
vindt de heer J. Simons, diezelf aan
de Koster Jacobstraat woont. Om-
dat de gemeente Nuth het vierkant
oneens is met het weren van vracht-
verkeer, is Simons naar deRaad van
State gestapt.

Wat Simons vooral dwars zit, is het
niet nakomen door de gemeente
Nuth van een zogeheten gesloten-
verklaring. Juist vanwege de klach-
ten over het vrachtverkeer in deze
nieuwbouwwijk had de gemeente
toegezegd dat vrachtwagens tot 1 ja-
nuari 1990 taboe zouden zijn. Inmid-
dels is de gemeente op deze toezeg-
ging teruggekomen en rijden er
weer vrachtauto's met bouwmate-
rialen door de wijk.

Van onze verslaggevers

(ADVERTENTIE)

Limburas Daablad
' presenteert C/ C/

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

* Sharon en Haines M
* Eric Flandres | W
* The Peanuts . M m
* John Spencer ■ k M^^M
* Tony Dauven ,

__r
* mu^^x^^*±^w
* Gastgemeente Valkenburg
Entree vrij, zaal open 11.00 uur.

Tegenover de voorzitter van de ge-
schillen-afdeling van de Raad van
State, dr. G. Veringa, verklaarde Si-
mons dat er volgens hem nu sprake
is van een levensgevaarlijke situa-
tie. De vrachtwagens met bouwma-
terialenrijden het trottoir in de wijk
kapot en nemen stukkenvan de heg
mee. Simons meent dat de weg met
een breedte van 4.75 meter veel te
smal is voor vrachtwagens.

ren in de straten in de Knolwei, die*
zes meter breed zijn.
Gisteren lichtte voorlichter Berger
de situatie als volgt toe: „Inderdaad
hebben wij toegezegd tot 1 januari
1990 vrachtverkeer uit de wijk te
weren. Gebleken was dat de vracht-
wagens toch een eigen route zoe-
ken. Dat leidde, tot chaos op de
twee, smalle ontsluitingswegen in
en uit dewijk. Vandaar datwij twee
portaalconstructies hebben aange-
bracht, die alleen verkeer dat lager
is dan 2.20 meter doorlaten. Helaas
bleek het middel erger dan de
kwaal. Want nu ging het vrachtver-
keer op de smalle weg draaien of
achteruitrijden. Ook dit is levensge-
vaarlijk. Dat hebben we ons nooit
voldoende gerealiseerd. Dus trok-
ken we de toezegging om de wijk
vrij te houden van vrachtverkeer
weer in."
De voorzitter doet spoedig uit-
spraak.

Emile Berger, woordvoerder van de
gemeente, verklaarde dat de Koster
Jacobsstraat in een richting is open-
gesteld in het belang van de bewo-
ners. Dit vanwege ontstane onrust
over de slechte bereikbaarheid .van
de buurt voor ambulances.
Tevens zou het voor de vrachtwa-
gens met bouwmaterialen onmoge-
lijk zijn achteruit te rijden ofte ke-
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Heden overleedna een langdurige ziekte in deLüc-
kerheidekliniek te Kerkrade, onze dierbare vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Leo Linssen
Hij overleed op 72-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

- Heerlen: Marianne Linssen
Tjeu Esser
Rosetta en Tonny
Deborah

Bleijerheide: Willy Linssen
Regina Linssen-Kase
Sabine, Sandra, Gabriele
en Chantal
Familie Linssen

Kerkrade, 7 februari 1989
Corr.adres: 6417 VP Heerlen
Julianusstraat 70
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 11 februari a.s. om 10.00uur in dekapel
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvre-
mont, St. Pieterstraat 145, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kapel.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kapel - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
,Als leven lijdenwordt, is sterven een verlossing"

Met grote droefheid geven wij u kennis, dat na een
leven van goedheid en bezorgdheid van ons is
heengegaan, mijn lieve man, mijn zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Cees van der Aalst
echtgenoot van

D.W. v.d. Aalst-Basten
Hij overleed op de leeftijd van 70 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Nieuwdorp-Stem: D.W. v.d. Aalst-Basten
Geleen: Nelly Oversier-v.d. Aalst

Jan Oversier
Jeroen en Sandra
Nicole
Tim
Familie van derAalst
Familie Basten

6171 NK Stein-Nieuwdorp, 7 februari 1989
Heisteeg 125
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 11 februari om
10.30 uur in de kerk van O.L.Vr. Hulp der Christe-
nen te Nieuwdorp-Stem.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het. Uitvaartcen-
trum Daemen & Zn., Heirstraat 41, 6181 HL Elsloo.
Bezoek dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.

t
Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van
mijn dierbare moeder en onze lieve oma

Maria Sibilla Dohmen
weduwe van

Servatius Hubertus
Matthijsen

Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 86-jarige leeftijd.

Geleen: Fer Matthijsen
Mia Matthijsen-Philippen t
Katja en Gijs
Marleen en Peter
Familie Dohmen
Familie Matthijsen

6166 EB Geleen, 7 februari 1989
Corr.adres: Meijsstraat 14
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 11 februari a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 10 fe-
bruari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuiste Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn lie-
ve man, onze goede, vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Sjang van Loo
echtgenoot van

Jeanne Lindelauf
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

De diepbedroefde familie:
Voerendaal: J. van Loo-Lindelauf

Geleen: W. D'Elfant-van Loo
W. DElfant
Perry, Marjelle

Voerendaal: M. Welters-van Loo
M. Welters
Marjon en Léon

Hilden (Dld.): T. Baldus-van Loo
H. Baldus
Kirstin, Ingo, Birgit
Familie Van Loo
Familie Lindelauf

6367 AG Voerendaal, 7 februari 1989
Heerlerweg 130
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 11 februari as. om 11.00 uur in de kerk van
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunra-
de, waarna begrafenis op de begraafplaats te Voe-
rendaal. Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00tot 19.00 uur in het mortuarium,Kerkplein 43
te Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

I t
Dankbaar voor alleswat hij voor ons geweest is, ge-
ven wij u kennis, dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, mijn zorgzame vader,
mijn schoonzoon, onze broer, schoonbroer, oom en
neef

Jo Glaser
opperwachtmeester Koninklijke Marechaussee

echtgenoot van

Annie Paulissen
op de leeftijd van 44 jaar.

Heerlen: Annie Glaser-Paulissen
Erwin
Familie Glaser
Familie Paulissen

6414 HA Heerlen, 7 februari 1989
Nederlandlaan 23
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 11 februari om 11.00 uur in de parochiekerk
Christus Koning te Vrieheide-Heerlen, waarna de
begrafenis is op de algemene begraafplaats Heer-
lerheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Jo is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, Gras-
broekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks bezoek-
gelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met verslagenheid geven wij kennis van het plotse-
linge overlijden van onze 44-jarige collega

Jo Glaser
opperwachtmeester derKoninklijke

Marechaussee
Wij wensen zijn vrouw Annie en zoon Erwin veel
sterkte in deze voor hen moeilijke tijd.

Commandant en personeel der
brigadeKoninklijke Marechaussee
Heerlen

I t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, geheel onverwacht, van ons
is heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Johanna Extra
weduwe van

Theodore Marie Jean Meens
Zij overleed op 77-jarige leedtijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Lieske Meens
Jan van der Zee

Nieuwenhagen: JeannieRood-Meens
Jan Rood
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Extra
Familie Meens

Hoensbroek, 7 februari 1989
Heerlerweg 82
Corr.adres: 6373 CT Landgraaf, Rinkenslaan 30
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 13 februari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Montfort te Hoensbroek, waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
begraafplaats te Nieuw-Lotbroek, Hoensbroek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt herdacht in de h.h. missen van het
weekend, bijzonder in de avondmis van zaterdag 11
februari om 19.00 uur, in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen/dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Nog midden in haar leven, nog vol plannen voor
haar gezin, werd heden door haar schepper terug-
geroepen, voorzien van de h.h. sacramenten, mijn
lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, dochter, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Mia
Moonen-de Zeeuw

echtgenotevan

Wielie Moonen
op de leeftijd van 56 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Wielie Moonen
Hoensbroek: Piet en Hanny

Moonen-Mertens
Merkelbeek: Bernadet en Jo

Cox-Moonen
Johnny

Hoensbroek: Sjef Moonen
Ine Reinartz

Hoensbroek: M. de Zeeuw-Sturmans
Familie De Zeeuw
Familie Moonen

8 februari 1989
Edisonstraat 18, 6431 CR Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 11 februari om 10.30uur in deH. Hartkerk te
Mariarade-Hoensbroek, gevolgd door de crematie
te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in de crypte
van voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze oud-medewerker, de heer

A. J. Tielen
De heer Tielen was tot aan zijn pensionering in
1969 ruim 7 jaarwerkzaam bij onze afdeling Distri-
butie.

Directie en personeel
N.V. ProvincialeLimburgse
Electriciteits-Maatschapij

Maastricht, 6 februari 1989

I t
Heden overleed geheel onverwacht onze vader, schoonvader, grootvader,
broer, zwager, oom en neef

Renier Leo Eugène
Delahaije

geboren 16 juli 1914
overleden 6 februari 1989

Nieuwenhagen: B.L.M.E. Schnackers-Delahaije
N.H.H.M. Schnackers

Schimmert: H.L.F.M. Vrancken-Delahaije
P.J. Vrancken
Mariëlle en Christianne

Hulsberg: L.F.C.M. Roebroek-Delahaije
F.J.H. Roebroek

Hoensbroek: J.B.L.M. Delahaije
E.J.M.G. Delahaije-Starmans
Roy

Nuth: M.L.J.M. Delahaije
F.J.L. Delahaije-Boesten
Björn en Sabrina

Schimmert: E.J.L.M. Delahaije
A.H.M. Delahaije-Hendrikx
Leonne

6 februari 1989
Grijzegrubben 62, 6361 GN Nuth
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op zaterdag 11 februari 1989 om 11.00 uur in de parochiekek van de H.
Bavo te Nuth.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
De avondmis zal worden gehouden op vrijdag 10 februari om 18.30 uur in
voornoemde kerk.
Pa is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30 Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

I t
Je handen hebben voor ons gewerkt. "Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, gevenwij met droef-
heid kennis, dat heden van ons is heengegaan, in de leeftijd van 71 jaar,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Jacob Willem (Men)
Martens

weduwnaar van

Enny Kuckelkorn
Kinderen en kleinkinderen
Familie Martens

Kerkrade, 7 februari 1989
P__rkstrast IT
Corr.adres: De Baan 46, 6351 BL Bocholtz
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op zaterdag 11 fe-
bruari om 9.30 uur in de parochiekerk St. Joseph in Kerkrade-Kaalheide,
waarna om 10.30 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het cre-
matorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, vrijdag om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in Heer-
len, Grasbroekerweg 20. Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, ondervonden bij de
ziekte, het overlijden en debegrafenis van mijn dierbare echtgenoot, onze
lieve vader, schoonvader en opa

Adam Hubert Kremer
danken wij u hartelijk.

J Mevrouw F.H. Kremer-Lemmens
_■ kinderen en kleinkinderen

Vaals, februari 1989
Lemierserberg 9
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op zondag 12 februari
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Jozefte Vaals.

I_________________________________________————————————————————■————————————————^■————■■

Vervolg

familieberichten
zie pagina 18

t
Dankbaarvoor het vele goededat zij ons tijdens haar leven heeft gegevety
delenwij u mede dat, op 81-jarige leeftijd, toch nog onverwacht, van ons>*|.
heengegaan, voorzien van het h. oliesel, onze lieve moeder, schoonmc*"
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Wilhelmina
Dupuis-Aretz

weduwe van

Harry Dupuis
Brunssum: Mieke en Ton Rijnders-Dupuis |

Mare, Joost, Harro
Brunssum: Jessy en Paul Janssen-Dupuis

Irene 'Brunssum: Peter en CarlaDupuis-Bontemps *■Lieke, Pim
Familie Aretz
Familie Dupuis

Brunssum, 8 februari 1989
Kerkstraat 154 ,
Corr.adres: Ridder Thibaldstraat 12, 6444 EC Brunssum, tGelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen dagelijks in h****
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake vrijdag 10februari om 19.00uur in de hierna te noemen kerk-
In de St.-Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum, Prins Hendriklaan 37»:
zal de plechtige uitvaartdienst worden gehouden op zaterdag 11 februa*1
om 11.00 uur.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren-
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k. kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce a»
zodanig te beschouwen.

Winand is plotseling van ons weggenomen.
zijn plaats in huis is nu leeg._____ Hij geeft ons niet meer zijn hemd.
De dood verstoorde de mooiste band. jNa een werkzaam en liefdevol leven, dat werd geteken"

door oprechte levensvreugde, goedheid, eenvoud e<t
hulpvaardigheid, is, toch nog onverwacht, van ons heel*'
gegaan, mijn lieve man, onze dierbare broer, zwager, o***"**1
en neef

Winand Lambert
Jozef Schetgens |
echtgenoot van

Martha Maria Helena
van der Schrier
Voorzien van het h. oliesel, overleed hij in de leeftijd va"
61 jaar.
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.
Kerkrade: Leny Schetgens-van der Schrier

Familie Schetgens
Familie Van der Schrier

6462KT Kerkrade, 8 februari 1989
Maria Gorettistraat 114
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden ot
zaterdag 11 februari om 11.30 uur in de parochiekerk V
Maria Goretti in Kerkrade-Nulland, waarna de begrafen 1'
zal plaatsvinden op de centrale begraafplaats Schifferh"***'
de.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schru
telijk condoleren.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk-
De dierbare overledene is opgebaard in derouwkapel va*1
het streekmortuarium, gelegen op het terrein van de Lü<*l
kerheidekliniek, St.-Pieterstraat 145 in Chevremont.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 t°
19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te ze* 1'
den, deze aankondiging als zodanig beschouwen.

f
Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen dat heden na een moed»
gedragen ziekte van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramente*1'
in de leeftijd van 78 jaar, mijn lieve vrouw, onze zuster, schoonzuster, ta* 1'
te en nicht

Juliana van den Hoff
echtgenote van

Jan Rutten
In dankbare herinnering:

Sittard: JanRutten
Familie Van den Hoff
Familie Rutten

■ 7 februari 1989
Rijksweg Zuid 121, 6134 AA Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 11 februari 1-f*om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te OP^ven-Sittard. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatshebben °p

■ 12.30 uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof Ite Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleï*

| ' vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avon
mis van vrijdag 10 februari a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk-
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhui-"Sittard, heden donderdagavond van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce a*
zodanig te beschouwen.

■ ■_________________________i_■_■_____i________________________________ t^^lt

I t
Geen mens is onmisbaar,
want het leven gaat voort.
Maar nu je niet meer bent,
is dat leven verstoord.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, vrij on-
verwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 51 jaar,mijn dierbare echtge-
noot, onze goede en zorgzame vader, broer, be-
huwdzoon, behuwdbroer, oom en neef

Heinrich Schutten
echtgenoot van

Helena Bemelen
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Lenie Schütten-Bemelen
Karin, Rob
Diny, Paul
Frank
Ton
Corien
Familie Schutten
Familie Bemelen

6462 CM Kerkrade, 7 februari 1989
Franciscanerstraat 79
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 11 februari
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Anto-
nius van Padua te Bleijerheide, waarna begrafenis
op de algemene begraafplaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd. Bijeenkomst in voor-
noemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt de
overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont;

-* bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

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

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

HCC Oude Passart „de Volkswoning"
Ton de Bruin - Martin van Eekeren

_______————_-_■______——_— I—————-——I---——————————l-_— —i

t
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
de liefde en zorg waarmede zij ons steeds heeft om-
ringd, geven wij ukennis van het overlijden, naeen
kortstondige ziekte, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, op de leeftijd van 85 jaar, van onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoe-
der, zuster, schoonzusteren tante

Mimie Klug
weduwe van

Rudolf Brinkman
In dankbare herinnering:

Venlo: A. van de Beueken-Brinkman
H. van deBeueken

Brunssum: M. Oberije-Brinkman
C. Oberije
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Klug
Familie Brinkman

Brunssum, 8 februari 1989
Corr.adres: Hertogstraat 2
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 11 februari a.s. om 11.00uur in deBarbara-
kerk te Treebeek, gevolgd door debegrafenis op de
algemene begraafplaats aan de Marebosjesweg al-
daar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot schriftelijke condoleance.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondmis in de kapel
van dezusters in de Zonnestraat.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Bezoekuren
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
De vele blijken van medeleven, welke wij rn^ e jil'
ondervinden tijdens deziekte, na het overlO"
bij de begrafenis van

pastoor Nic Schlange
hebben wij bijzonder gewaardeerd.
Daarvoor zeggen wij u oprecht dank.
Gelet op dezeer vele reacties is het voor ons ' jjfl
gelijk iedereen persoonlijk te bedanken en & $
u deze dankbetuiging als zodanig te beschot

Mevr. M. Peurteners-Schlange"
Familie Brands-Schlangen
Familie Schlangen
Mej. A. Boonen

Maasniel, februari 1988
Past. Ramaekersstraat 8 A
De zeswekendienst zal worden gehouden P^rdag 12 februari a.s. om 10.00 uur in deparoen
van de St. Laurentius te Maasniel.

Dankbetuiging
Voor devele hulp en belangstelling die J
dens zijn ziekte mocht ontvangen en vo J
overweldigende, medeleven betoond "overlijden en de begrafenis van onze Pa

N.L. Schlangei1
zeggen wij u onze hartelijke dank. ,

TlÉ***^
Zijnwerk zullen wij ons blijvend herii"*

Kerkbestuur en Parochie 1*"*1

Kapelaan Houben
Parochie St. Laurentius

Maasniel-Roermond, februari 1989
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'Verbetering van
loon te gering'

ABW over salaris WSW'ers:JJASMECHELEN - De Bijzondere Opsporingsbrigade heeft
ree agavonc* *3^ een inval in een huurwoning aan de Rijks-
ten ln Maasmechelen ruim 64 kilo aan drugs in beslaggeno-
men met een straatwaarde van ruim 320 miljoen BF. Bij deUe actie werden drie Duitsers gearresteerd.

Venhuis stopt
Verderoverleg

over Makro

De Bijzondere Opsporingsbrigade
van de Rijkswacht van Maaseik en
Maasmechelen hielden de woning
al een tijdje in de gaten. Het drugla-
boboratorium draaide al enkele
maanden op volle toeren.

Gisterenavond wist de 808 nog
niet waar de grondstoffen vandaan
kwamen en welke bestemming de
verdovende middelen eigenlijk
hadden. Wel bleken al tientallen ki-
lo's van de drugs naar een onbeken-
de bestemming verscheept zijn.
Op het ogenblik van de inval be-
zochten drie mannen, die geregeld
in de huurwoning opgemerkt wer-
den, een cafetaria-terras in debuurt.
De omgevingwerd hermetisch afge-
sloten. Met opzet liet de rijkswacht
éénvan de drie in een Mercedes met
Duitse nummerplaat wegrijden.
Aan de grens werd de man gearres-
teerd. Het gaat om de 47-jarige 8.G.,
een Duitse fysicus. In de wagenkof-
fer vond de rijkswacht facturen van
laboratorium-materialen.
Intussen had de rijkswacht in Maas-
mechelen een inval gedaan in de
huurwoning. Daar verrasten ze twee
Duitsers: de 26-jarige fysicastudent
L.B en de 25-jarigeK.K. De twee bo-
den nauwelijks weerstand. Later
werden in de huurwoning twee ge-
laden wapens gevonden: een zwaar
kaliber geweer onder de sofa en een
vuistvuurwapen in een muurkast.

In de keuken vond de rijkswacht
vier frietketels, bedoeld om bepaal-
de substanties 'droog' te bakken. In
de kelder werden een aantal droog-
molens aangetroffen.

De drie Duitsers zijn geen onbeken-
den zijn in het drugmilieu. Onder-
zoekers nemen aan dat het de
doeling was de verdovende midde-
len in het buitenland - waarschijn-
lijk in Nederland en Duitsland - aan
de man te brengen.

HEERLEN - De Algemene Bond
van Werknemers (ABW) gaat niet
akkoord met een salarisverhoging
van 0,43% in de socialewerkvoorzie-
ning. Omdat deze bedrijfstak be-
schouwd wordt als trendvolger in
de loonontwikkeling met de ambte-
naren is de bond zeer verbaasd over
de uiteindelijke verhoging van 0,7%
die minister Van Dijk in petto had
voor het overheidspersoneel en niet
voor de ABW-leden.

de ambtenaren in aantocht is, doen
de mensen in de sociale werkplaat-
sen opeens niet meer mee."

Omdat ongeveer 80% van de leden
industrieel werk verricht, wordt ge-
pleit voor aanpassing in de loonont-
wikkeling van deze bedrijfstak.

De bond is van mening dat de druk
op WSW-werknemers steeds groter
wordt ten gevolge van de invoering
van budgetfinanciering. Om de
mensen te blijven motiveren tot
deze positieve werkhouding is het
voor de bedrijven noodzakelijk dat
de werknemers beloond worden in
een redelijke verhouding tot de om-
geving, zo meent de secretaris.

Drugvangst
Diepenbeek

De 0,43% wordt bovendien volledig
besteed aan de oprichting van een
pensioenfonds voor WSW-mede-
werkers en maatregelen voor werk-
gelegenheid.

In een brief aan staatssecretaris
Graaf van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid merkt de ABW op dat
koopkrachthandhaving of zelfs
-verbetering er met deze geringe
verhoging niet inzit.

De waterstand in de Rijn is als gevolg van de geringe sneeuwval zeer laag en op vele
plaatsen is de stroom zelfs teruggebracht tot een smal riviertje. Als gevolg daarvan liep de
Neptun in de Rijn bij Düsseldorf aan de grond en moet nu wachten op meer water.

eest) van mevrouw Haverhoek
een schadevergoeding van 4 mil-
le kreeg toegewezen. Een opste-
ker voor mr Haverhoek. Volgens
haar was het namelijk voor het
eerst in Nederland dat de rechter
een schadeclaim toewees in een
incestzaak. „Dat geld is eigenlijk
helemaal niet zo belangrijk. Meer
speelt dat het slachtoffer einde-
lijk een actieve rol kan spelen na
een passieve periode."

Van onze verslaggeefster
GELEEN - In Midden- en
Noord-Limburg wordt vaker
aangifte gedaan van zedendelic-
ten als incest en verkrachting
dan in Zuid-Limburg. Een echte
reden hiervoor kan mr Renate
Haverhoek uit Geleen niet ge-
ven, maar zij constateert dat
meer cliënten uit het arrondisse-
mentRoermond haar benaderen.
„Ze worden meestal doorverwe-
zen door de politie in het kader
van de slachtofferhulp. Maar dat
kan ook via hetRiagg. De meeste
cliënten zijn namelijk al bij een
hulpverlener geweest."

Het lijkt wel een soort specialis-
me, maar zo wil de advocate zelf
haar inzet voor vrouwenzaken
niet noemen. „Het heeft me
steeds geïnteresseerd en bezig-
gehouden.Ik wilde me er altijd al
sterk voor maken", zegt de
vrouw die in Geleen haar prak-
tijk heeft. Dat hoeven niet altijd'
zedendelicten te zijn, maar bij-
voorbeeld ook AAW-zaken of
omgangsregelingen na een echt-
scheiding."

Smartegeld

#Renate Haverhoek: ,Jncest bewijzen is heel moeilijk."
Foto: PETER ROOZEN

vrouwen te maken hebben. Zij
haalt een Amerikaans rapport uit
de kast dat aangeeft dat die ang-
sten te vergelijken zijn met wat
slachtoffers van natuurrampen
of vernietigingskampen meema-

ring mag ik niet meedoen", legt
de advocate uit.

lets heel anders is de gevolgen
aantonen voor derechtbank. De
angsten beschrijven waarmee de

De rechters in Nederland zijn
doorgaans niet erg gul in het toe-
kennen van smartegeld. Dat be-
treurt zij ook niet. „We hebben
hier geen Amerikaanse toestan-
den nodig", verklaart zij de rede-
natie.

De marsroute die zij heeft uitge-
stippeld om te bewijzen dat de
verdachte ook de dader is, is niet
voor alle oren bestemd. „Je staat
als advocate van het slachtoffer
toch al niet erg sterk. De recht-
zaak is altijd iets tussen staat en
verdachte. Het slachtoffer is al-
leen belangrijk bij de aangifte. Ik
mag in mijn pleidooi maar illu-
streren wat het slachtoffer heeft
meegemaakt. Aan de bewijsvoe-

Twee weken geleden besliste de
rechter in een civiele zaak, dat
een cliënte (slachtoffer van in-

DIEPENBEEK - De politie van het
Belgische Diepenbeek heeft in en
om een flatgebouw in die plaats 100
gram hasj en eenrelatief kleine hoe-
veelheid amfetamines gevonden.
De drugs waren volgens de politie
niet alleen bestemd voor persoon-
lijk gebruik, maar ook voor de han-
del.
De vijf Belgen die in verband met
deze vondst waren gearresteerd,
werden later weer op vrije voeten
gesteld.

Onduidelijk
ABW-secretaris Henk van denBerg,
die ruim 400 Limburgse WSW-me-
dewerkers vertegenwoordigt,
noemt de gerezen situatie voor de
leden zeer onduidelijk. „Toen de
ambtenarensalarissen bevroren
werden of omlaag moesten, gingen
de SW-lonen mee. Toen in het be-
drijfsleven loonruimte werd ingele-
verd voor ATV, gingen de WS-lonen
weer mee naar beneden. Nu er ein-
delijk een salarisverbetering voor

Niet voldaan aan veiligheidsvoorschriften

Boete voor bedrijf
na dodelijk ongeval

r-, HAAG - Staatssecretaris
'luis van economische zaken

i ,fSeen kans gezien bevredigen-
j t̂sPraken te maken met SHV
0 '^§s over de zelfbedienings-

*-handel Makro. De bewinds-
(.'sat deTweedeKamer per briei
t d

n dat er geen mogelijkheden
fL^ang over prijsaanduiding en

tot de winkels be-

l„ nUis wijt de negatieve opstel-en SHV aan het feit dat er in
> k! ri§en mede door het ministe-i^Zwaren zijn aangetekend te-H„a^ bouw van een Makro-vesti-a'daar.
nhUis maakte begin 1987 afspra-
Jïiet SHV over de vermelding

Rijzen zowel inclusief als ex-y BTW en openingstijden die
lj[.en aansluiten bij de Winkel-
i^gswet. Tevens zou wordenen of bepaalde groepen be-
i htll'itige afnemers die in feite
Ü^tticulier voor privé-gebruik

Pcr>, kunnen worden geweerd.

r, ''Voering is uiteindelijk maar
L^le tot stand gekomen, zo
IJ^ Evenhuis. Per 1 januarivan
.■vaar worden de BTW-percenta-
i ?rmeld en worden de wettelij-
irj'^kelsluitingstijden nageleefd
% e n°n-food afdelingen. In vier
!t *>I1~'gen is de food-afdeling lan-
l|rPen, voor professionele klan-
H(j*ver verdere beperkingen van

■^ e'atings beleid wil Makro niety en Evenhuis ziet geen kans
0 te dwingen tot beperkingen. Jongeman stal auto's

om 'buit' te vervoeren
moest worden. Dat alles leidde er-
toe dat de man zich ging toeleggen
op het stelen van autoradio's en vi-
deo-apparatuur om op die manier
aan geld te kunnen komen.

Alcoholverslaving
zette jongeman

op het dievenpad

Van onze medewerker
MAASTRICHT - Economisch
politierechter mr Huurman
veroordeelde een bedrijf uit
Hoensbroek tot een geldboete
van 3.000 gulden omdat het be-
drijf verleden jaar bij dak-
werkzaamheden aan wonin-
gen in Hoensbroek niet vol-
deed aan de veiligheidsvoor-
schriften. Een van de werkne-
mers viel toen uit een dakgoot
en overleed aan zijn verwon-
dingen.

Op 3 maart van verleden jaar moes-
ten medewerkers van het bedrijf
aan woningen vogelschroten beves-
tigen. Ze timmerden deze onder de
dakgoot vast om op deze wijze te
voorkomen dater zich vogels onder
gingen nestelen. Volgens de veilig-
heidsvoorschrijften moesten de

Al spoedig beperkte hij zich niet tot
het leegroven van auto's, maar ging
hij er ook met wagens vandoor. In
totaal moest had hij zich gisteren
verantwoorden voor een dertiental
autodiefstallen in Maastricht en
Meerssen, een aantal pogingen en
een enkele inbraak in restaurant of
friture. Toen zittingpresident mr
Bröcker wilde weten waarom hij zo
vaak een auto had gestolen, zei ver-
dachte telkens behoefte te hebben
gehad aan een wagen om daarmee
gestolen waar te kunnen vervoeren.

Het merendeelvan de ontsporingen
had plaatsgevonden kort, nadat de
jongemanbegin september was ont-
slagen uit een inrichting. Thuis
raakte hij weldra in de problemen.
De situatie verergerde toen een an-
der hem onder druk zette vanwege
een oude schuld die vereffend

MAASTRICHT - Met een kort tevo-
ren gestolen auto ramde een 18-jari-
geMaastrichtenaar op 29 oktober de
deur van een koffieshop in het
Maastrichtse stadsdeel Wyck om er
vervolgens een kraak te zetten.
Voor beide feiten en drie andere in
hetzelfde genre moest hij zich giste-
ren verantwoorden voor de recht-
bank. Officier van justitie mr Nab-
oen eiste twaalf maanden onvoor-
waardelijke gevangenisstraf voor
zowel het half dozijn concreet telas-
tegelegde delicten als de 22 feiten
die op een aanvullingsblad van de
dagvaarding prijkten.

Woensdag 22 februari volgt de uit-
spraak van de rechtbank.

werknemers deze werkzaamheden
staand op een ladder uitvoeren. Ze
klommen echter op de daken en
voorover gebogen brachten ze de
vogelschroten aan.

Op onverklaarbare wijze viel een
van hen naar beneden en liep zwaar
hersenletsel op. Het slachtoffer
overleed dezelfde dag. De bedrijfs-
leider verklaarde op de zitting dat
alle werknemers duidelijke instruc-
ties hadden gekregen: „Als hij vanaf
de ladder had gewerkt was niks ge-
beurd. Bij ons bedrijf zijn er iedere
maand besprekingen met de mede-
werkers en dan wordt ook over de
veiligheidsvoorschriften gepraat".

Twee medewerkers van het bedrijf
hadden tegen de politie gezegd dat
zij nooit veiligheidsinstructies ge-
kregen hadden. De hoofduitvoerder
verklaarde dat hij niet verantwoor-
delijk was voor de veiligheid van de

werknemers. Volgens de arbeidsin-
spectie waren er bij de werkzaam-
heden geen veiligheidsmaatregelen
getroffen. De bedrijfsleider van het
dakafwerkingsbedrijf wilde de
schuld verleggen: „Uit gemakzucht
hebben ze geen ladder gebruikt.
Door deroutine die ze hebben zien
ze het gevaar niet meer". Officier
van justitie mr Van Hilten wees de
bedrijfsleider op de verklaringen
van de voorman en de hoofduitvoer-
der. Hij eiste een boete van 5.000
gulden.

Politierechter mr Huurman hechtte
ook meer geloof aan de getuigen-
verklaringen. Werknemers ver-
klaarden immers dat ze al jarenover
de daken liepen en geen gebruik
maakten van ladders. „Het bedrijf
heeft dan ook niet voldaan aan de
veiligheidsvoorschriften. U krijgt
een waarschuwing en ik leg u een
boete op van 3.000 gulden", aldus
economisch politierechter mr
Huurman.

. Van onze verslaggever
- »Ik besef nu pas

Ij,."* andere mensen heb aange-
!w' wist ik echter niet wat ik
i^' j^ozeer was ik aan alcohol ver-sJ*;- Deze spijtbetuiging kwam
!j/e"ï uit de mond van een 23-jari-
tyjastrichtenaar die zich voor de_t "ank moest verantwoorden
iririeeri 25-tal inbraken of pogin-

aartoe. „Op één avond kon hij
tLv'Jftig tot zestig pilsjes aan",
* raadsman mr B. Rientjes toe.

Im.
'^.V|srslaving had als een rode
tyjj! door het leven van de Maas-
t l naar gelopen. Een verslaving
k andenvol geld kostte en hem

Üe tot diefstallen. Het meren-'
i<oaarvan pleegde hij in Maas-
W een enkele in Eijsden en Voe-
'^w Vaste maat op het dieven-

een 21-jarige plaatsgenoot,
\^- dan toe geen strafblad had
r\£ü. Om hun vriendschap niet. l spel te zetten, had hij de an-

dereen keer oftwintig geassisteerd.

In de meeste gevallen was sprake
geweest van een geringe buit. Daar
stond echter grote schade aan deu-
ren en kozijnen tegenover. Erger
nog dan dit alles noemde officier
van justitie mr Nabben gisteren de
„forse inbreuk op het huisrecht"
van de slachtoffers. Tegen de oud-
ste van het tweetal eiste hij achttien
maanden gevangenisstraf waarvan
zes voorwaardelijk, tegen de jongste
zes maanden geheel voorwaardelijk
met in het verlengde daarvan 250
uur dienstverlening.

Raadsman mr Reintjes noemde de
23-jarige méér patiënt dan delin-
quent en bepleitte voor hem een
verplichte klinische behandeling.
De jongste behoort volgens hem uit
de gevangenis te blijven. „Hij heeft
zijn les wel gehad", oordeelde de
verdediger. Op 22 februari volgt de
uitspraak van derechtbank.

Overeenkomst
Incest komt overal en in alle mi-
lieus voor. Er zijn weinig over-
eenkomsten te noemen in gezin-
nen waar incest voorkomt. Een
ding hebben ze echter wèl ge-
meenschappelijk: de vader is
zeer dominant. „De vader heeft
doorgaans alles onder controle.
Hij zal ook druk op de gezinsle-
den uitoefenen om het niet naar
buiten te brengen. En vergeet
niet. Het is doorgaans een gelei-
delijk proces. Vaak beloont de
vader het kind met cadeautjesen
komt het daardoor in een twee-
strijd: de cadeautjes zijn wel-
kom, maar het optreden van de
vader is alles behalve leuk. Ze
zijn ook vaak genoodzaakt te
zwijgen omdat de moeder van
niets weet." ">"

Mevrouw Haverhoek kan de tra-
gedie die ze met een zekere regel-
maat te horen krijgt van zich af-
zetten. „Anders kun je dit soort
zaken niet doen. Je loopt toch va-
ker tegen een muur omdat de het
allemaal zo moeilijk te bewijzen
is. Het gebeurt nog weleens dat
de officiervan justitiede zaak se-
poneert omdat het bewijs niet
geleverd kan worden."

Weerhoudt dat veel vrouwen er
niet van aangifte te doen? „De
meeste vrouwen lopen er al vele
jaren mee rond. Op het moment
dat zij naar de politie stappen is
die opgekropte woede er uit.
Vlaar dan begint een weg die heel
ang kan zijn. Maar op dat mo-
ment is datvoor de meeste vrou-
wen niet zo erg meer. Zij willen
wel wachten."

ken. „Vergeet niet dat het hele
incestverhaal steeds herhaald
wordt. Bij verkrachting is het
meestal een boze droom die een
nacht duurt, maar incest duurt
soms jaren."'Meer aangiften van incest in

Midden- en Noord-Limburg'

Advocate Renate Haverkoek constateert in eigen praktijk:

|L (ADVERTENTIE)
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\ Hoe mooi sommige brillen ook zijn, zezitten weleens flink in de weg.
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Boeren mogen van
elkaar melk hurenDuitsers opgepakt bij

inval druglaboratorium

Ruim 64 kilo verdovende middelen gevonden in woning
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SITTARD - Boeren die
van het ministerie van
Landbouw minder
melk naar de fabriek
mogen brengen dan
hun koeien leveren,
kunnen vanaf 1 april
melkrechten huren. Mi-
nister Braks heeft deze
wens van het land-
bouwschap gehono-
reerd. In principe mag
een melkveehouder
niet meer dan 50.000 li-
ter aan melkrechten hu-
ren of vijftien procent
van het quotum (de toe-
gestane produktiehoe-

veelheid). Aan een
melk-leasecontract is
een minimum van
10.000 liter verbonden.
In Limburg kunnen on-
geveer 2000 bedrijven
voor deze overeen-
komst in aanmerking
komen.
De verhuur en huurvan
melkrechten mag alleen

'superheffing' te ver-
zachten.

Sinds 1984 krijgen boe-
ren van het ministerie
te horen hoeveel melk
zij een zuivelfabriek
mogen leveren. Als zij
meer leveren, doordat
hun vee meer produ-
ceert dan is toegestaan,
moeten zij een boete be-
talen. Door voor (een
deel van) het teveel
rechten bij te huren,
kunnen zij die super-
heffing ontlopen of la-
ger houden.

plaatshebben in het ge-
bied van een zuivelfa-
briek. Dat betekent dat
een boer in Friesland
geen melk kan 'bijhu-
ren' van een collega uit
Zuid-Holland. Het land-
bouwschap wilde deze
kunstmatige construc-
tie ingevoerd zien om
het probleem van de

Limburgs dagblad provincie



Ziekenhuizen oriënteren
zich op werkgebied na '92

Steeds meer
paddestoelen
verdwijnen

Militairen als
milieubeschermers

In Sittard heeft de geografie' 1'Jging een dusdanige invloed .
wegvallen van de grenzen a l
onderzoek gestart is. OngeveÊ ■}
2% van het aantal patiënte*1 pijkomstig uit West-Duitsland- J
teur drs Derckx: „Nederlai
maar zes kilometer breed
zou er geen markt voor ons
vraagt de directeur zich af- Jl
Hij wijst wel op de legio verS-( js)|
die er zijn in de gezondhe' j
tussen alleen al West-Duits 13.: i
Nederland. „Zo kennen *y.
Groene Kruis en dagbehande p
het ziekenhuis. In West-D 1'1 #'
zijn de verpleegkosten da*\gy
goedkoper. Kortom, voldoen
schillen die bekeken moete
den." J

Het aantal Duitsers dat in het Heer-
lense ziekenhuis verblijft is op dit
moment gering. Het betreft meestal
slachtoffers van een verkeersonge-
val of patiënten die om familieban-
den een voorkeur hebben voor een
Limburgs ziekenhuis.
Bij het Centraal Ziekenfonds (CZF)
in Sittard is men nog niet zover dat
inhoudelijk over het open gaan van
de grenzen nagedacht is. „Er zijn nu
nog teveel onduidelijkheden. Het
blijft bij koffiedik kijken. Maar het
ligtvoor de hand dat we er iets mee
zullen doen", aldus een medewer-
ker van het CZF. Op dit moment is
het zo dat slechts incidenteel een
cliënt van het CZF in een buiten-
lands ziekenhuis wordt opgeno-
men.

HEERLEN - De ziekenhuizen
in de Oostelijke Mijnstreek
hebben nog geen concrete
stappen bedacht die riioeten
leiden tot een uitbreiding van
het werkgebied als de Europe-
se binnengrenzen in 1992 ver-
vallen. Voorlopig beperken de
directies het tot oriënteren, te-
meer omdat de consequenties
van de internationale maatre-
gel en die van het Plan Dekker
nog niet te overzien zijn. De di-
rectie van het Maaslandzie-
kenhuis in Sittard/Geleen
heeft inmiddels wel heel dui-
delijk de ogen gericht op een
mogelijk nieuw werkterrein.

gang van deze paddestoelen", aldus
deLU. De Nederlandse deelnemers
in de commissie benadrukken dat
het plukken van paddestoelen niet
de grootste bedreiging vormt.
Luchtverontreiniging en vernieti-
ging van leefmilieus zijn veel be-
langrijker.

WAGENINGEN- Steeds meer pad-
destoelenverdwijnen als gevolgvan
luchtverontreinining en vernieti-
ging van leefgemeenschappen. In
een aantal Europese landen loopt
het aantal paddestoelen dat in hun
voortbestaan wordt bedreigd uiteen
van 300 tot 1100. In sommige delen
van Europa dreigt de helft van alle
paddestoelsoorten te verdwijnen.
Dat heeft de Landbouwuniversiteit
(LU) in Wageningen meegedeeld.

Medewerkers van de LU zijn als
voorzitter en secretaris actief in een
Europese commissie ter bescher-
ming van de paddestoel. De com-
missie heeft onlangs de eerste con-
clusies getrokken over de belang-
rijkste bedreigingen van de padde-
stoel. In de commissie werken alle
Europese landen, inclusief de oost-
bloklanden, samen. De commissie
streeft naar een Europese rode lijst
met daarop alle paddestoelen die
worden bedreigd.

De achteruitgang van de paddestoe-
len is volgens de commissie een
waarschuwing dat het milieu nog
ernstiger wordt bedreigd dan tot nu
toe werd aangenomen. De commis-
sie komt tot die conclusie omdat
paddestoelen veel gevoeliger zijn
voor veranderingen in het milieu
dan planten en bomen. Door het
verdwijnen van paddestoelen komt
de afbraak van organisch materiaal
in de bossen in gevaar. Paddestoe-
len zijn als het ware de afvaloprui-
mers van het bos.

Ook bomen dreigen in de proble-
men te komen omdat veel soorten
voor hun voedselvoorziening afhan-
kelijk zijn van paddestoelen. „Het
afsterven van de bossen heeft daar-
om alles te maken met de achteruit-

" Steeds meer paddestoelen verdwijnen. Het plukken daarvan vormt echter niet de grootste be-
dreiging.

Volgens directiesecretaris Houben
van het de Weverziekenhuis in
Heerlen is in de wandelgangen wel
eens een balletje opgegooid over het
opnemen van Duitse patiënten na
1992. Dit in tegenstelling tot bij-
voorbeeld het ziekenhuis in Win-
terswijk, waar de directieal meerde-
re malen contact heeft gezocht met
de Oosterburen. „De gezondheids-
zorg in het hele Euregiogebied is in
feite redelijk goed. De behoefte aan
wederzijdse hulp is misschien niet
zo dringend aanwezig. Voor specia-
le gevallen gelden al afspraken. Zo
kunnen bijvoorbeeld mensen met
brandwonden opgenomen worden
in hetKlinikum in Aken."

Van onze correspondente
HASSELT - De Vlaamse minis-
ter voor Leefmilieu, Kelchter-
mans, heeft informele gesprek-
ken gevoerd met leden van de
Belgische legerstaf over zijn na-
tuurbeheersplannen in militaire
gebieden. Kelchtermans wil dat
soldaten in de toekomst meewer-
ken aan het beheer en de in-
standhouding van militaire ter-
reinen die als 'waardevol natuur-
gebied' worden beschouwd.

In Belgisch-Limburg alleen al -
waar Kelchtermans vooral de mi-
litaire terreinen van Leopolds-
burg en Helchteren op het oog

A

heeft - zou het om achtdu'*2

hectare gaan. { <nA
De Vlaamse milieuminist^^daartoe een protocol "^^je *^Jmet "de minister van Defe" 1

dat de betreffende groen^ _\i\
in alle betrokken milit*3l^meinen kunnen uitgevoe''
den. Kelchtermans is verd^jjd^
mening dat zijn plan kan ve**^__gen tot een 'nog' zinvoller
lenvan de dienstplicht. De j
ten zouden in het leger "^j^Wj
opleiding in natuurbehe _^*
ken kunnen krijgen. r-c
mans wil ook de jonge*"^ tfT
voor burgerdienst kiezen
merking laten komen.

STOELMATTERIJ ver- .
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.

Genks plan voor technologiepark
Van onze correspondente

GENK - Het gemeentebestuurvan Genk en de Gewestelijke Ontwik-
kelingsmaatschappij van Belgisch Limburg willeneen 'technologie-
park' aanleggen in Genk. De besprekingen die tot nu toe zijn gevoerd
hebben nog niet geleid tot een definitieve vestigingsplaats. Maar dat
het park er komt lijkt vrijwel zeker.

Het technologiepark zou zon tien hectare groot moeten worden met
veel ruimte voor groenvoorzieningen. In het park zouden alleen high-
tech-ondernemingen en 'schone' bedrijven terecht kunnen. Er wor-
den gebouwen gepland van 300 tot 1000 m2.

Op grond van internationaal onder-
zoek wil de commissie tot een lijst
van aanbevelingen komen om de
paddestoelen in stand te houden.
Als voorbeelden noemt de LU een
beter beheer van natuurgebieden en
minder gebruik van landbouwgif.
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tTheo Daamen, 58 jaar, echtgenoot van Truus Ja-
nissen, Molenweg 73, 6067EMLinne. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden as. zater-
dag, 11 februari, om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Martinus te Linne.

t Maria Joris, 83 jaar. weduwe van Christianus
van Hout. Corr.adres: Europastr. 5, 6097 CA

Heel. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden as. vrijdag, 10 februari, om 10.30 uur in de
parochiekerk van St.-Stephanus te Heel.

tHendricus Reijnders, 60 jaar, weduwnaar van
Catarina Op het Broek, Bergstraat 37. 6049 ET

Merurn-Herten. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden heden donderdag, 9 februari, om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Michael te
Herten.

tHubertus Schmitz, 68 jaar, echtgenootvan Anna
Geraets. Corr.adres: Veldstr. 8, 6077 NG St.-Odi-

liënberg-Reutje. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden heden donderdag, 9 februari, om
14.30 uur in de parochiekerk van de H. Sebastianus
te Herkenbosch.

tSef Joosten, 86 jaar, echtgenoot van Netje Joos-
ten, Holstraat 40, 6082 BD Buggenum. De plech-

tige uitvaartdienst zal worden gehouden heden
donderdag, 9 februari, om 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Aldegundis te Buggenum.

tSef Kleef, 72 jaar, echtgenoot van Tiel Cox,
Schilbergsweg 3, 6041 AN Roermond-Leeuwen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
heden donderdag. 9 februari, om 11.30uur in de pa-
rochiekerk van deH. Jozefte Roermond-Leeuwen.

t Joseph van Geneijgen, 91 jaar, weduwnaar van
Elisabeth Bremmers. Corr.adres: Hertogdom

Gelresingel 9, 6071 KM Swalmen. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden heden donder-
dag, 9 februari, om 10.30 uur in de parochiekerk
van St.-Martinus te Hom.

tAnna Peeters, 84 jaar, Hendricus Neelen. Corr.a-
dres: Ijsvogelstraat 24, 5912 XX Venlo. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden as.
vrijdag, 10 februari, om 11.00 uur in de H. Geest-
kerk te Roermond.

t Frans Jacobs, oud 71 jaar, echtgenoot van Mia
Eussen. 6231 LE Meerssen, Beekstraat 59. De

eucharistieviering zal plaatsvinden vrijdag 10 fe-
bruari om 14.30 uur in de parochiekerk van St.-Jo-
seph-Arbeider te Meerssen. Er is geen condoleren.

t Marcel van Dieten, oud 62 jaar, echtgenoot van
Maria Jeuken. 6231 KH Meerssen, Synagoge-

plantsoen 35. De eucharistieviering zal plaatsvin-
den vrijdag 10 februari om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St.-Joseph-Arbeider te Meerssen. Er is
geen condoleren.

t.Mia Gilissen, oud 68 jaar. Maastricht, Aalkeborg
4. Corr.adres: M.G.B. Plantsoen 20, 6214 SE

Maastricht. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 10 februari om 11.30 uur in dekerk van de
H.H. Monulfus en Gondulfus te De Heeg-Maas-
tricht. Geen condoleren.

t Maria Bartholomeus, oud 80 jaar, weduwe van
Bernardus Bierens. Maastricht, verpleegkliniek

Zeven Bronnen. Corr.adres: Adelbert van Scharn-
laan L.7, 6226 ER Maastricht. De uitvaartdienst zal
worden gehouden op vrijdag 10 februari om 12.00
uur in de kerk van de H. Antonius van Padua te
Scharn-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Maria van Ooi, 86 jaar, weduwe van Johannes
Klaassens, Minderbroedersingel 179, 6041 KH

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op zaterdag 11 febrauri om 14.00 uur in
de parochiekerk van de H. Geest te Roermond.

t Cornelia Smeets, weduwe van Hendrikus Si-
mons, Molenbergweg 9, 6075 AB Herkenbosch.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 11 februari om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Sebastianus te Herkenbosch.

t Agnes Mertens, 69 jaar, weduwe van Severinus
Schreurs, Begijnhofstraat 127,Roermond. Corr.-

adres: In de Hoven 9, 6093 DX Heythuysen. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 11 februari om 11.00 uur in de H. Joseph-
kerk te Leeuwen.

Langs deze weg willen wij graag iedereen oprecht
dankenvoor de deelneming bij het overlijden en de
begrafenis van mijn lieve moeder en schoonmoe-
der

Tiny Voncken-Muys
Hans en Marjos

Landgraaf, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 12 februari a.s. om 11.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Landgraaf-
Schaesberg.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken
voor de overweldigende blijken van medeleven, welke wij moch-
ten ontvangen bij het overlijden en de crematie van mijn lieve
man, onze vader en opa

Sjuul Vliegen
echtgenoot van

Theresia Nij sten
betuigen wij onze oprechte dank.
Het was voor ons een grote troost.

Mevrouw T. Vliegen-Nijsten
kinderen en kleinkinderen

Geleen, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op zaterdag 11 fe-
bruari 1989 om 19.00 uur in de kerk van de H. Augustinus te Ge-
leen-Lutterade.

I
Dankbetuiging

De grote belangstelling, devele troostrijke brieven, bloemen en h. missen
bij het heengaanvan mijn zorgzame moeder, schoonmoederen onze lieve
oma

Antje Luthjens-Huijten
hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap dat zij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.
Een speciaal woord van dank aan doktoren, verplegend personeel 6 Oost,
rector van het De Weverziekenhuis, dr. Ypma, kapelaan van Megen en zr.
Litjens.

Tresi Kaenen-Luthjens
Sjef Kaenen
en kinderen

Landgraaf, februari 1989
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 11 februari a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.

Bedankt voor de overweldigende belangstel-
ling, in de kerk, de brieven en andere blijken
van deelneming bij het overlijden van mijn
lieve man, onze dierbare vader, schoonvader
en opa

Sjeng Goessens
M. Goessens-Sijstermans
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 11 februari om 18.30 uur in de Verrij-
zeniskerk, Potterstraat Geleen.
Op het bidprentje werd abusievelijk vermeld
dat de zeswekendienst om 19.00 uur zou zijn.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden van

Herman
van Meulebrouck

betuigenwij u langs deze weg onze hartelijke dank.
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 11 februari a.s. om 18.30uur in deSt. Pan-
cratiuskerk te Heerlen.

Mevr. M.H. van Meulebrouck-Lucassen
en familie

Dankbetuiging
Bij het overlijden van mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa

Jan Michiel Hubert
Knubben

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

Mevr. Knubben-Keulers
kinderen en kleinkinderen

Februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 11 februari a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Mauritius te Schin op Geul.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en opa

Louis Simons
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Elly Simons-Vermeer
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zondag 12 februari a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk St. Joseph
te Heerlerbaan.

Wij willen u bedanken voor de belang-
stelling en het medeleven dat ons werd
betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Theo Trommel
Mevr. L. Trommel-Ruiters
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 12 februari a.s. om 11.00
uur in de dekenale kerk van de H.H. Pe-
trus en Paulus te Schaesberg-Landgraaf.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij het overlijden van onze moeder

Tiny
Schaeken-Ekermans

betuigen wij hiermede onze oprechte dank.
Dit alles was voor ons een grote troost en zal een
dankbare herinnering blijven.

De kinderen
De zeswekendienst zal gehoudenworden op zater-
dag 11 februari a.s. om 18.00 uur in de St. Petrus-
kerk (grote kerk) te Sittard.

Voor de warme en hartelijke blijken van me-
deleven, ondervonden bij het overlijden en
de begrafenis van onze lieve en zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder

Maria Elisabeth
Mevis-Eurlings

zeggen wij oprecht dank.

Familie Mevis-Eurlings

Nuth, februari 1989
De zeswekendienst wordt gehoudenop zater-
dag 11 februari om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Bavo te Nuth.

In plaats van kaarten
Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
heengaan van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en opa

Nic Schwarz
betuigen wij langs deze weg aan u allenonze harte-
lijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een
grote troost en zal een dankbare herinnering blij-
ven.

Tilla Schwarz-Smeets
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, februari 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 12
februari om 11.15 uur in de St. Vincentiuskerk te
Rumpen-Brunssum.

ln plaats van kaarten
Voor de vele blijken van medeleven, ontvan-
gen bij het overlijden en de crematievan mijn
onvergetelijke echtgenoot, onze vader en opa

Hein Blonde
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

H. Blondé-Koolen
Tiny - Ger en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 12 februari a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen te Terwinselen, Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
heengaan van onze moeder, schoonmoederen oma

Helena
Oberijé-Kronhoff

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een
grote troost en zal een dankbare herinnering blij-
ven.

Kinderen Oberijé
Brunssum, februari 1989
De zeswekendienst wordt gehoudenop zaterdag 11
februari 1989 om 19.00uur in de St. Vincentiuskerk
te Rumpen-Brunssum.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve man
en pap

Leo Janssen
zal plaatsvinden op zaterdag 11 februari om 19.00
uur in de parochiekerk van de H. Bernardus te
Übachsberg.

Mevr. Janssen-Bremen
Miranda, Peggy

De eerste jaardienst voor

Constant Ramakers
zal gehouden worden op zaterdag 11 februari om
19.00 uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen te Amstenrade.

Mevr. Ph.M.J. Ramakers-Erkens
Ger en Ingrid

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij de crematie van onze vader,
schoonvader en opa

Sjonnie Bok
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 11 februari om 19.15
uur in de kerk van O.L. Vrouw van de
Rozenkrans te Treebeek-Brunssum.

Het is een jaar geleden dat wij afsche
moesten nemen van hem die ons zo d'f
baar was, mijn lieve man, onze zorgza^
vader en schoonvader

Piet Jans-Rat
Mevr. J. Jans-Rat-Cuijp*1
en kinderen

De eerste jaardienst zal plaatsvinden(
zaterdag 11 februari a.s. om 19.00 uur
de St. Lambertuskerk te Bingelrade.y. jl

Hoe vlug gaat toch een jaar, Jhet lijkt nog helemaal niet wOl\
Hoe langzaam gaat een jaar, I
dag na dag zonder elkaar. I

De eerste jaardienstvoor onze onvergeteüï
man, vader en opa

Jo Reubzaet
zal plaatshebben op zondag 12 februari °11.00 uur in de dekenale kerk van St. Ja"
Hoensbroek.

Mevrouw Reubzaet-Lad*1
kinderen en kleinkinde***

Hoensbroek, februari 1989

i ;
Daar het ons onmogelijk is een iederF
soonlijk te bedanken voor de vele blijkl
van medeleven die wij mochten ontv*1
gen bij de begrafenis van onze vader

Math van Herten
betuigen wij hierbij onze hartelijke dal"

Kinderen Van Hertel"
De plechtige zeswekendienst zal plaa
vinden op zaterdag 11 februari om l"'
uur in de grote St.-Jan te Hoensbroek

-**

I 1Heden is het een jaar geleden dat i
plotseling afscheid hebben moeten j
men van mijn lieve man, vader en grol
vader

Sef Strijdhagen
Tot zijn intentie zal de plechtige eet
jaardienst plaatsvinden op zondag 12'
bruari a.s. om 10.00 uur iri de paro^
kerk St. Gregorius te Brunssum.

Mevr. F. StrijdhagenWo'
kinderen en kleinkinde*?

Brunssum, februari 1989

_>
De eerste jaardienstvoor mijn onvergeteW
echtgenoot

Paul Colion !
zal worden opgedragen op zondag 12 feb^om 10.00 uur in de kapel van het bejaard,
centrum Heereveld, Kloosterstraat 25
Landgraaf (Waubach).
Op zondag 19 februari zal hij worden jj:
dacht tijdens de plechtige hoogmis om 1..
uur in de H. Drievuldigheidskerk te Pj
burg, waarbij zangvereniging De Eend**3

de dienst zal opluisteren.
H.E.M. Collon-Wetzeis

Landgraaf, februari 1989

|
Het is een jaar geleden datwij afscheid moeste*1

men van haar die ons zo dierbaar was

Maria
Schmets-Schoormai^

De eerste jaardienstzal plaatsvinden op zatei'd3^februari a.s. om 19.00 uur in deparochiekerk V*3
H. Pastoor van Ars te Eygelshoven.

P. Schmets, kinderen en kleinkin' 1 .



Maastricht op
Amerikaanse tv

MAASTRICHT - Het
Vrijthof of het Dinghuis
van Maastricht zal op
een dag van de komen-
de maand mei de loka-
tie zijn vanwaar beel-
den zullen worden uit-
gezonden naar Ameri-
ka. Maastricht zal die
dag centraal staan in de
populaire tv-ontbijt-
show 'Good morning,
America'. De uitzen-
ding zal twee uur duren
en afgewisseld worden
door commercials,

nieuws uit Washington
en het weerbericht.
In de eerste week van
maart zullen de Ameri-
kaanse programmama-
kers een bezoek bren-
gen aan Maastricht. Er
zullen dan in samen-

werking met de NOB,
het facilitair bedrijf van
de omroepen, opnamen
worden gemaakt. Op de
dag van de ontbijtshow
zullen echter ook recht-
streeks flitsen uit Maas-
tricht naar Amerika

Maastrichtse verdachte ontkent moordpoging

Op vrije voeten naeen eis van drie jaar
Maaibedrijf kan

langer doorwerken
van onze verslaggever

- Kort nadat officier van justitie mr J. Nabben

*"?,en hem wegens poging tot moord drie jaar gevangenisstrafa geëist, kon een 41-jarige uit Maastricht afkomstige ver-
,i jjTe gistermiddag als vrij man gaan en staan waar hij wilde.
jjankte zijn herwonnen vrijheid aan de door mr Bergmans
Presideerde strafkamer van de Maastrichtse rechtbank, die

(Ingestemd met een desbetreffend verzoek van raadsvrouwZ. Koedam. Het definitieve oordeel van de rechters ver-
i de man op woensdag 22 februari.

Vervolg van pagina 1

In principe zou het Enci-maalbe-
drijf in Maastricht nog een aantal ja-
ren kunnen doorwerken, waarbij de
grondstof klinker aangevoerd zou
blijvenworden vanuit het Belgische
Lixhe (een mergelwinplaats van de
Enci-moeder CBR, zuidwestelijk
van Eijsden). Het extern adviesbu-
reau komt echter in het rapport tot
de conclusie dat overplaatsing van
deze activiteit naar Rozenburg voor
de hand ligt ('dicht bij de markt en
optimaal voor de grondstoffenaan-
voer'). In die plaats beschikt Enci

ook over een maaibedrijf.

In het rapport wordt hier nog bij
aangetekend dat het niet ondenk-
baar is dat 'de aandeelhouders van
Enci op termijn toch kiezen voor het
concentreren van de maalproduktie
in België en Duitsland'. Dit zal op
zijn beurt ingrijpende consequen-
ties hebben voor de afzet van vlieg-
as, dat in bepaalde cementsoorten
wordt verwerkt. De cementprijzen
kunnen geheel afhankelijk komen
van het buitenland, terwijl de afzet-
mogelijkheden voor vliegas aan de
:ementindustrie vrijwel vervallen.

en kromp ineen van pijn. Niettemin
zag hij kans te ontkomen in de rich-
ting van het station.

Motief
Officier mrNabben hieldverdachte
gisteren voor dat het' diens goed
recht is te zwijgen, maar dat danwel
alles wat over de zaak bekend is té-
gen hem kan worden gebruikt. De
officier zei te moeten gissennaar het
motief van de daad. Mede aan de
hand van getuigeverklaringen acht-
te hij poging tot moord niettemin
wettig en overtuigend bewezen. De
officier stelde de rechtbank voor de
man daarvoor te veroordelen tot
drie jaar gevangenisstraf.

Raadsvrouw mr Koedam herinner-
de eraan dat haar cliënt een-vierde
van zijn leven in gevangenissen
heeft doorgebracht en daar ver-
slaafd is geraakt aan drugs. De af-
hankelijkheid daarvan beknotte
ook buiten de gevangenismuren
zijn vrijheid. ,
Om een nieuw leven te beginnen,
verhuisde hij enkele jaren geleden
van zijn woonplaats in Noord-Bra-
bant naar Maastricht, waar hij zich
meldde bij het CAD. Daar leerde
men hem kennen als zeer gemoti-
veerd, zoals aan de rechtbank was
gerapporteerd.

Toekomstige mergelwinning ter discussie

PvdA-statenfractie
naar Ankersmit

Volgens de
weersvoorspel-
lingen is het
vandaag voor-
bij, maar giste-
ren lokte het
lenteweer op-
nieuw veel
mensen naar
buiten. Het
was goed toe-
ven in het zon-
netje. De trap-
pen van het
Vrijthof in
Maastricht
werden zelfs
benut als pic-
knickplaats.
Foto:
WIDDERSHO-
VEN

Afdrukken

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Statenleden van
de PvdA-fractie brengen volgende
week een bezoek aan het maaibe-
drijf Ankersmit in Maastricht. Het
bezoek volgt op een brief van Gede-
puteerde Staten waarin zij de moge-
lijkheid voor dit bedrijf open hou-
den om demergelwinning in de Ne-
kami-groeve op 't Rooth uit te brei-
den. De PvdA-statenleden willen
zich nu ter plekke van de zijde van
het bedrijf laten informeren, alvo-
rens een definitief standpunt in te
nemen. „Maar we zullen ons wat kri-
tischer opstellen dan GS," aldus
fractievoorzitter drs J. Tindemans.

Het college van GS komt in de loop
van dit jaar met een definitief be-
sluit over een uitbreiding van de
mergelwinning door Ankersmit.
Zoals bekend vindt minister Smit-
Kroes dat afgraving van het plateau
van Margraten uit milieutechnische
overwegingen uit den boze is. Dat
betekent dat de cementproducent
Enci in Maastricht na de eeuwwis-
seling, als de huidige winningscon-
cessie op St. Pietersberg afloopt, in
de problemen komt met de aanvoer
van mergel als grondstof. De minis-

ter stelde Ankersmit op één lijn met
Enci, maar daar zijnGS het niet mee
eens.

In principe wil het college een uit-
zondering voor Ankersmit en Curfs
maken, omdat zij op kleine schaal
mergel winnen en bovendien al in
het gebied actief zijn. GS vinden dat
de situatie bij Ankersmit ook nij-
pender is, omdat het bedrijf met de
huidige vergunning niet zo lang
vooruit kan als Enci.

De PvdA-fractie in de Staten vindt
dat zorgvuldig bekeken moet wor-
den welke andere mogelijkheden
Ankersmit heeft, alvorens een be-
sluit te nemen. Ankersmit heeft ook
andere partijen in provinciale staten
benaderd voor een werkbezoek. De
VVD houdt voorlopig de boot af.

Fractievoorzitter drs T. Schreine-
macher zei gisteren dat hij dergelij-
ke bezoeken liefst tot een minimum
wil beperken. Hij zei dat de fractie
evenmin een definitief standpunt
heeft ingenomen. Er ligt op de eer-
ste plaats nog geen concreet voor-
stel van GS en bovendien vindt hij
dat er meer informatie van diverse
kanten moet komen.

„Op een positief keerpunt in zijn le-
ven gaat zo iemand toch niet op een
ander schieten. Ook niet als het om
een betaalschuld van enkele tientjes
zou gaan", betoogde de raadsvrou-
we. Inhakend op een suggestie van
verdachte dat niet hij maar het
slachtoffer het pistool op zak had
gehad, vroeg zij zich af waarom het
wapen niet onderzocht is geworden
op vingerafdrukken van het slacht-
offer en waarom diens kleding niet
is doorzocht op kruitresten.

Op meerdere gronden concludeerde
zij tot vrijspraak zowel voor primair>
telastegelegde poging tot moord,
subsidiaire poging tot doodslag en
meer subsidiaire zware mishande-
ling. Het verzoek om de voorlopige
hechtenis van haar cliënt met on-
middellijke ingang op te heffen,
werd in raadkamer door de recht-
bank gehonoreerd.

MAASTRICHT - Het softwarehuis
Profix heeft een regiokantoor ge-
opend in het MECC-zakencentrum
in Maastricht-Randwyck. Het is de
eerste nevenvestiging van het in
Huis ter Heide, Utrecht, zetelende
automatiseringsbedrijf. In de start-
fase werkt in Maastricht een vijftal
mensen; eind van dit jaar zal dat
aantal naar verwachting oplopen tot
10 a 12.

Bij Profix, een volledige dochteron-
derneming van het Volmac-con-
cern, werken in totaal 55 mensen.
De opening van een regiokantoor

betekent voor Profix een belangrij-
ke verbetering van de dienstverle-
ning. Het bedrijf was al actief in
Zuid-Nederland en rekent onder an-
dere het chemieconcern DSM tot de
klantenkring. Veel opdrachtgevers
zijn ook in België gevestigd.

Profix in
Maastricht

Profix verzorgt automatiserings-
projecten. Het kantoor in Maas-
tricht fungeert als thuisbasis van in-
formatici die voor bedrijven en in-
stellingen werken. Volgens een
woordvoerder van het bedrijf doet
Profix veel produktontwikkelingen
in eigen huis.

Het nieuwe onderkomen doet ook
dienst als opleidingscentrum. Pro-
fix verzorgt cursussen die zijn aan-
gepast aan de individuele wensen
van gebruikers van micro-compu-
ters.

Directeur De Regt tevreden met fusie
Miniware door eigen

succes ingehaald
Van onze redactie economie

delen uitgegeven. Daarnaast
werd nog eens voor een bedrag
van tien miljoen aan aandelen
verdeeld onder de bestaande
aandeelhouders en het manage-
ment, terwijl de banken voor in
totaal 8 miljoen aan achtergestel-
de leningen hebben omgezet in
aandelen. Zo ontstond een gun-
stiger balans."

Aanvulling
Volgens De Regt zullen de activi-
teiten van Miniware en Alpha
Systeemhuis- elkaar uitstekend
aan. Miniware heeft acht regio-
vestigingen en dekt daarmee het
hele land. In de Randstad is het
bedrijf echter alleen in Hoofd-
dorp vertegenwoordigd, terwijl
Alpha juist een vestiging heeft in
Amsterdam Zuid-Oost.
Miniware is een allround auto-
matiseringsbedrijf dat hardware
verkoopt en verhuurt, zelf soft-
ware ontwikkelt en cursusmate-
riaal en opleidingen verzorgt. De
bedrijvigheden zijn verdeeld
over een aantal business-units
die zich richten op schoolmana-
gement, transport, garagebedrij-
ven, grote klanten en het mid-
den- en kleinbedrijf. De eigen re-
search-afdeling ontwikkelt hoog
gewaardeerde netwerk- en uit-
breidingskaarten.

Alpha Systeemhuis houdt zich
bezig met handel in micro's en
randapparatuur, software-ont-
wikkeling en consultancy.

Omzet
De Regt wil dat het nu ontsta
computerbedrijf binnen aantal
ren een omzet bereikt van zon 3
tot 500 miljoen gulden. „Alleen gi
te bedrijven kunnen de gigantisci
researchkosten betalen. In de
branche worden we tot samenwt
king gedwongen. Verdere overn
mes zijn dan ook niet uitgeslote
We blijven ons zwaartepunt echt
in het zuiden houden. Nederweert
een uitstekende uitvalsbasis. lede
een moet straks (in 1992, red.) lanj
Miniware."

ciering geschiedde daarom voor-
al met vreemd vermogen. Dat
was geen probleem zolang het
goed ging met hetLimburgse be-
drijf.

Toen Miniware echter met een
paar tegenslagen kampte en toen
medio vorig jaar in het hele land
de verkoop van personal compu-
ters stagneerde, kwam het be-
drijf in moeilijkheden.

De Regt ontkent echter dat hij
zijn bedrijf te snel liet groeien.
„Je bent een slechte ondernemer
als je de orders die je krijgt niet
aanneemt."

moesten het wel allemaal voorfi-
nancieren. Net toen die moeilijk-
heden overwonnen leken, dien-
de zich alweer het volgende pro-
bleem aan."

„Sinds medio vorig jaar hebben
we namelijk net als alle PC-ver-
kopers te kampen met een stag-
nerende verkoop. Tot overmaat
van ramp maakte IBM net in die
tijd bekend een nieuwe compu-
ter, de PS/2, te introduceren. In
afwachting daarvan stokte de
verkoop van de oude modellen."

MEDERWEERT - Redelijk ont-
spannen zit hij op zn stoel. Ver-
hit dat hij opgelucht is. Vorige
Areek werd bekend dat zijn troe-
elkind Miniware gaat fuseren
net het Amsterdamse Alpha
3ysteemhuis. De oprichter en
/oorzitter van de raad van be-
stuur van Miniware, R.J. de Regt
is van een drukkende last ver-
lost. De nieuwe combinatie
wordt de grootste Nederlandse
dealer van IBM personal compu-
ters en gaat volgens De Regt on-
der de naam Miniware Holding
BV een zonniger toekomst tege-
moet. Hij sluit verdere fusies
zelfs niet uit.

„De fusiemet Alpha is hetgevolg
van een logische ontwikkeling,"
legt De Regt uit. Toen hij in 1981
in Baexem met Miniware startte,
voorzag De Regt niet welk een
explosieve groei de onderne-
ming zou doormaken. In de afge-
lopen jaren stoomde de omzet
van zijn automatiseringsbedrijf
op naar ’ 70 miljoen. „Twee jaar
geleden ging alles nog uitste-
kend," blikt De Regt terug. De
bedrijven verdrongen zich op de
stoep om ons te kopen."

Plafond
De financiers en debank diealzo
veel geld in Miniware hadden ge-
stopt, vonden dat op dat moment
het financieringsplafond was be-
reikt. Omdat het bedrijf dat tijde-
lijk in de rode cijfers verkeerde
toch goede vooruitzichten heeft,
stapte De Regt naar de afdeling
Financial Engineering van de
bank Pierson, Heldring & Pier-
son. Die stelde een herstructure-
ringsplan op.

Een snelle verbreding van de fi-
nanciële basis bleek volgens de
bank de belangrijkste oplossing.
Er moest snel een nieuwe finan-
cier komen.

De Regt: „Dan kom je automa-
tisch terecht bij snelle beslissers
als Willem Smit, een man met
een uitstekend inzicht in de com-
puterbranche." Deze Smit is de
voormalige topman en oprichter
van het automatiseringsoncern

men.Dat gebeurdevoor een zeer
bescheiden bedrag, aanzienlijk
minder dan de twintig miljoen
waarover de krant donderdag
schreef." De Regt zelf zag zijn
aandeel in de onderneming slin-
ken tot enkele procenten. Hij
lijkt er niet rouwig om. „Geld in-
teresseert me niks, het gaat me
om het voortbestaan van het be-
drijf."

Als tegenwicht voor die verkoop
neemt Miniware de aandelen van
Alpha Systeemhuis over.

De Regt: „We hebben daarvoor
voor 15 miljoen aan nieuwe aan-

Inbraak
De Regt: „De problemen begon-
nen met een door een inbreker
aangestoken brand in de vesti-
ging in Maastricht. De verzeke-
ring wilde de schade niet meteen
vergoeden en dat bracht zoveel
heisa met zich mee dat het door-
werkte in de rest van het bedrijf.
Gevolg was dat de geplande
nieuwbouw in Nederweert met
een vol jaar vertraagd werd. De
over Weert en Baexem versprei-
de hoofdvestiging werkte zo-
doende veel te lang inefficiënt.
We hadden een dubbele bezet-
ting die noodgedwongen teveel
tijd moest besteden aan oneigen-
lijke zaken."

,Smit heeft 78 procent van de
aandelen Miniware overgeno-

Bescheiden

Datex. Hij kwam twee jaar gele-
den op een negatieve manier in
het nieuws omdat hij met voor-
kennis op de Amsterdamse ef-
fectenbeurs zou hebben gehan-
deld. Hij trok zich daarop terug
uit de computerbranche, maar
bleef wel houder van 95 procent
van de aandelen van het Amster-
damse systeemhuis Alpha. De
Regt kent Smit echter als „een
serieuze jongen met een briljant
inzicht."

Tegenslagen
De onderneming werd echter al
spoedig door haar eigen succes
ingehaald. Miniware had te wei-
nig eigen geld in huis voor alle
investeringen die met de snelle
groei gepaard gingen. De finan-

„Bovendien hadden we veel geld
gestopt in een nieuw project: het
verhuren van computers en soft-
ware. Dat loopt goed, maar we
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(ADVERTENTIE)

I RAMENDEUREN 'INTERLAND"

je ê'e zitting zweeg verdachte gis-
:'(r n* Elke vraag van president
i ;Jtnans deed hij af met een stugy commentaar". Alleen aan het*& van de zitting deed hij zijny even open. „Ik heb niet op die
ft^r geschoten. Het pistool ging
i( j ngeluk af nadat ik het van hem

ïD afgenomen". Daar hield'hij heten daar bleef het ook bij.

Grap
n f ■"Onriu waarvoor de man terecht-
üria: nad zich op 29 november van< j,Sjaar voorgedaan op het trottoir
Ofi^f1 verstrekkingspost van het

' k Sl*ltatiebureau voor Alcohol en
"J^J»** tegenover het centraal sta-

Ha. in Maastricht. Omstreeks
lU^'f uur wilde daar een 23-jarige

setrian zijn vast rantsoen metha-
ttl 'n ontvangst komen nemen. Te-
e ,^ muur zag hij een hem beken-
L mV staan die plotseling een
hij1 Pistool tevoorschijn haalde en"cm richtte. Tezelfdertijd hoordeman een klik.L
(h Tyu verklaren aan een grap

gedacht. Hij bracht dat inlo^id met het feit dat hij de ander

»^ vijftig gulden verschuldigd
dj. Van een grap was echter aller-
i,^ 1 sprake toen hij na enkele mi-

«Hj *>■ het gebouw verliet en, vol-
js z _n verklaring, andermaal heten op zich zag gericht.
klsf?aal klonk geen klik maar een

■^ knal. De jeugdigedruggebrui-y^eek te zijn getroffen in de buik

Protest tegen
bungalowpark
'Center Pares'
[^SMECHELEN - Een Belgi-
*_ejt a ctiegroep in Maasmechelen
L niets voor de plannen van.er Parcs' om bij Maasmeche-
lij Z 1 het zogeheten Prinsenpark,
ta?Ungalowpark te bouwen. De
tjP heeft 4.000 handtekeningen
9$f 'Jeld onder een petitie die ze
*Vi?e Vlaamse deelregering ge-
*^eri neeft- *n diepetitie wordt ge-

sel de plannen af te wijzen.

vindt dat „Center

tfcL best in België mag bouwen,
ist .^an op de terreinen van dej^rtieer in gebruik zijnde mijn tey*- Dan worden die terreinen
h eerd en krijgen ze tegelijker-

zinnige bestemming. Het is
iju °m 240 hectare natuurgebied
(ti asmechelen op te offeren aan
'vungalowpark, aldus de actie-

k. bij Maasmeche-
■%p°el; een andere bestemming
'hy Dat dient een natuurpark te

"*> naar het voorbeeld van de
\j Veluwe in Nederland. Het

n°og tijd dat daareens een se-
"(icj studie van gemaakt wordt, zon de actievoerders.s!^in nieuwe bungalowpark op de

n van e voormalige mijn
en komt kan een deel van de

'Vj^ijngebouwen erin geïnte-u Worden, aldus de actiegroep.

Schoten op disco
gelost uit angst
V^TRiCHT - Conform de eis
Sth o^lcier van justitie heeft de
S s,arik te Maastricht woensdag
*t|s Harige man uit Heerlen we-
k(j Meermalen gepleegde poging
\. °dslag en overtreding van de
\j aPenwet veroordeeld tot

1"1 maanden gevangenisstraf
lan zes voorwaardelijk.'it L

Vo°osheid dat hij met enkele
\ aen uit een Heerlense dancing
S v^?t, had de man op 17 oktober
"* d_trig Jaar enkele schoten gelost
Sm gebouw. Drie kogels door-
zie £n de deur en verwondden en-
\ jensen die daarachter ston-
fo.r wüde niemand doden", be-
\n verdachte toen hij veertien
\" geleden terecht moest staan.

" I

Limburgs dagblad provincie

worden gezonden.

De afdeling VCB (Visi-
tors Congress Bureau)
van de Maastrichtse
VW is bezig met de
voorbereidingen. Naast
Maastricht zijn er nog
vier andere gemeenten
in Nederland die op an-
dere dagen in het in
Amerika zeer populaire
en intensief bekeken
ochtendprogramma
zullen worden gepre-
senteerd.

m Miniware-directeur R. de Regt gaat het na de fusie iets
[rustiger aan doen. „Maar ik blijf in de directie. Daarvoor is
wiet werk veel te leuk. Ik bruis nog steeds."

Foto: JAN-PAULKUIT
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"HONDENTRIMSALON ;
Cobbenhaegen. Grasbroe- -kei-weg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260. I
BOOMERS. york en foxter- (
hertjes. Tel. 04459-1237.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN, ,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359. !
Te k. YORKSHIRE ter- ]
riertjes zeer klein. Tel. I
04490-71833. I
Tek. jonge langharigeTEC- IKELTJES. 8 wkn. Schan- ,
delerstr. 18 Heerlen. Tel. ,
045-725644. '
Te k. gevr. AUTO'S en be- Idrijfsauto's. Sloop of scha- ide geen bezw. 045-723076, i
b.g.g. 045-727742.
Te k. gevr. loop-, sloop- en :SCHADEAUTO'S. Ik be- |
taal de hoogste prijs in Lim-
burg. Tel. 045-254049. !
Voor schade-, sloop-, loop- >auto's en onderdelen moet i
je bij STIBA Autosloperij iJoep Wolters zijn. Sportstr. .14.Kerkrade-West. Tel. 045- "411480. 'Wij geven het meeste voor iuw AUTO. U belt. wij ko- i
men direct. Tel. 045-422610, j
ook 's avonds. \
AUTO'S hallo opgelet! Wij *betalen ’300,- tot ’ 20.000-
-voor uw auto. ook bedrijfs- >wagens. 045-411572. I
Te k. MINI 1000. '75, ,
f 1000,-. Tel. 045-463559, na "18.00 uur. 'Autobedrijf Heka 8.V., j
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 IAuto-onderdelen. Akerstr. I
Nrd. 350. Tel. 045-224123.

BMW 316 bj.' 80. le lak. "
i.z.g.st. Div. extra's. Keur.
toegest. / 5150.-. Tel. 04490-
-27965.

KIJK
Bij Heca Brunssum b.v.
Golf CL diesel '87
Kadett E 1.3 '85
Kadett E diesel
stationcar '85
Kadett E 1.2 '85
Rekord 2 Itr. '85
Mercedes 230 coupé '77
Mercedes 230 G Jeep '81
en bedrijfswagens
Golf diesel 1.6 '87
Kadett E 1.3 combo '88
Kadett E 1.6 diesel
combo '86
Ford Sierra stationcar
diesel 2.3 '87
Merdcedes 250 TD '87
Rimburgerw. 40 Brunssum
MAZDA 323 GLX 3-drs.
'87; Mazda 323 de luxe '84:
Opel Kadett 1300 LS 3-drs.
'85: Opel kadett 12LS 5-drs.
'86 en "83; Ford Scorpio 20
CL '87; Ford Escort 1400
CL '87 en '84; Golf 1600 GL
automatic 5-drs. '84; Nissan
Stanza 18 GLX coupé '83;
Toyota Starlet DX '85. Ga-
rantie, financ, apk en in-
ruil. Autobedrijf P. Veen-
stra, Rotterdamstr. 98 Heer-
len. Tel. 725806 na 18.00 uur
312059.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Wij Ibetalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045- I
227793.
Te k. GOLF diesel, zeer
mooi. bwj. '79, apk 5-9-'B9.
Pr. n.o.t.k. Crutserveldweg g
2 Heerlen-Op deKissel.
Te k. LADA 2105 (1300 S) I
'83. apk 78.000 km, mooie i
wagen ’2850.-. 04490-23619. 1
Te k. TOYOTA Starlet 1.2 1
Spec. 5 versn. + Lpg + apk, *bj. '80. Km.st. 81.000. Pr. i/ 2250.-. Tel. 04498-52956.

PTT
autotelefoon
Car-Vox

Lease va. ’ 99 - p.m.
Autronic B.V. Oirsbeek

04492-3888_ . . __ _ _ _
l . __ . .

Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. tel.
045-222455. biedt met ga-
rantie te koop aan: Seat fbi-
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 donderdags Koop-
avond
LANDROVER 88 hardtop
diesel, aug. '80. t.e.a.b. Tel.
045-270580.
FIAT Fionno bestelwagen,
type '84, met LPG-installa-
tie, APK '90. moet iets wor-
den opgeknapt, f 1500.-.
045-323178.
Mooi damesautootje, CI-
TROEN Dyane 6, '81,
(1650,-, APK tot '90. 045-
-323178.
LADA 1200 L. '85. km.st.
53.000. APK tot '90. ’ 2250.-,
klein deukje in deur. Tel.
045-323178.
Te k. OLDSMOBIEL Cut-
las stationcar. 8-cil.. APK
tot 90. 045-323178.
Te k. WINKELWAGEN
SRV. merk Spijkstal. Opel-
motor, in origin. staat met
nw. koeling, tandemasser.
kleine wieltjes, afm. 9x2.20
m, ook geschikt als camper
of rijdende winkel. APK tot
'90, ’5500.-. Tel. 045-323178.
Ford. type ESCORT 1.3 L,
zeer mooi, '82, met APK.
Hamerstraat 37-39, Heerlen.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van f 100.- tot
(5000,-. Tel. 04490-43481.
Ford FIESTA 1.1 L Bravo.
'82. als nieuw. APK. Rotter-
damstraat 24. Heerlen.
T.k. OPKNAPAUTO Lada
2105. bjr. '84. tel. 045-710673.
FORD SierraKombi 2.3GL
diesel '84; BMW 316 5-ver-
sn. '86; Opel Corsa '84; Mer-
cedes 300Dautom. diesel
'78; Audi 100 diesel '80;
Opel Rekord 2.0 Berlina
autom. '78. Inr. + financ.
mogelijk. Autobedrijf J.
VAN MIL, Sportstr. 10
Kerkrade. 045-410826.
RENAULT 5 TC super nw.
model bwj.'B6 33.000 km.
vr.pr. ( 11.000-, als nw.
TeLO45-228469.
Opel CORSA bwj. '84 3 drs,
51.000 km. zeer mooi tel.
045-321815.
Te k. FORD Escort, '75.
i.g.st. + APK mei '89. Tel.
045-244366.
Te k. Opel ASCONA 1900,
bwj. '79, ANWB-gek.. 4-drs.
Vr.pr. ’ 2750.-. 04405-3783.
KADETT 1.6 S GT, rood.
'85, cd velgen, 15 inch, met
uitb.; kantel schuifdak,
trim-line alamninstall.. etc.
Vondelstraat 47. Bruns-
sum;
Ford SIERRA '83 wit
(9750,-; Volvo 343 '78

’ 1500,-: Volvo 244 '80 LPG’2250.-; VW Golf 78
f 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. BMW 318ibwj. '87,
meerdere ■ opties. 045-
-425691.
Te k. OPEL Rek. 1.9 N.
LPG. bwj. '79. i.z.g.st..
APK-gek.. vr.pr. (' 2950.-.Te bevr. na 18.00 uur. 045-
-711950.
BMW 320 ï. nw. mod. bj. '83
m. extra's. zeer mooi

’ 16.500.-. Tel. 0449U-26923.

FIAT Panda 45 CL rood,
km.st. ± 33.000, bj. '86

’ 7450,-. Tel. 04490-23830.
Tek. gevr. PEUGEOT 504
of 505 break benzine. Tel.
04490-23268/41535.
Te k. MAZDA 626 bj. '80. le
eigen. Pr. (2300,-. Tel.
04,490-43671.
Tek. MITSUBISHI Celeste
’450,-. Tel. 04490-31770.
Te k. Honda PRELUDE
bwjr. '80, le eig. 80.000 km,
trekh. Vr.pr. (3000,-. Inruil
mog. 045-227Ó68.
AUDI 100 bwj. 1984, le eig.
100 kw. Zeer veel extra's,
i.st.v.nw. I' 15.750,-. Tel. 045-
-270999.,LADA 13 S t. 2105, bwj. '81
met apk, nieuwe banden
’llOO.-. Stuytstraat 9
Hoensbroek. 045-226121.
AUTO'S met Bovag-garan-
tie: Citroen BK GT '85;
Ford Sierra 1600 lpg. '85:
Ford Escort 1300 bravo '84;
Opel Corsa 1200 *84j: Opel
Kadett stationcar diesel '85;
OpelKadett '83 diesel; Ford
Taunus m. Lpg '81; Opel As-
cona hatchback 1600 '84;
Opel Kadett 1200 '80; Toyo-
ta Carina stationcar autom.
'81; Opel Kadett 1200 sta-
tioncar '82; Opel Rekord 2
Itr. '81. Autobedrijf Stan
Weber. APK-keur.station.
Baanstr. 38 Schaesberg.
045-314175.
Te k. SPORTVELGEN
BBS 6.5 JX 14 metFulda V
2000 als nieuw, voor Golf,
BMW en Opel * 650,-. 045-
-310406.
FIAT Regata super, diesel,
sedan, bj. '84. 5-bak. groen-
met., apk 11-'B9. trekh.
i.z.g.st. Vr.pr. / 6950,-. 045-
-319328.
OPEL Kadett 13 N hatch-
back bj. '7-'BO, lpg, apk ■2-'9O, trekh. Vr.pr. ’3850,-.
Tel. 045-319328.
Te k. OPEL Kadett 12S '80,
groe beurt dealer, apk.
i.z.g.st. en mooi /' 3550,-. Tel.
045-453572.
Te k. MITSUBISHI Colt
1200 EL 3-drs. eind '80, km.
88.000 ('3450,- als nw. Tel.
045-316940.
Tek. BMW 320/6 '78, schuif- .
kant.dak. uitbouwset enz.
’3250,-. 045-316940.
Te k. ASCONA bj. '78. Tel.
045-259664.
Te k. VW kever + Opel Ka-
dett + Scirocco 1979, apk.
Tel. 04499-3398.
Te k. FORD Fiesta 1200 S
m. sunroof i.z.g.st., apk. Tel.
04499-3398.
Tek. RENAULTLT Fuego
GTS, grijs. m. '81, mooie
auto, ’4350,-. 04490-45857.
Te koop OPEL Rekord 2.0
S wit, lpg, bj. '85 ’ 10.900,-.
Meidoornstr. 23 Geleen.

Aanbieding: YAMAHA
DT-MX, in blauw, nu van

’ 3199,- voor ’ 2750,-. Brom-
fietsspecialist Math Salden,
Limbricht.
Reush WINTERHAND-
SCHOENEN, nu vanaf
j’ 45,95. Bromfietsspecialist
Math Salden, Limbricht.
Weg. omst. te k. Vespa :
CIAO 3 wk. oud, nieuw !
mod. Tel. 045-218299. |
Te k. HEREN-DAMES-'FIETS, opa-omafiets. Tel.
045-25737f. !
Te koop ZUNDAPP GTS
50, 100"7 r in orde. Prijs
/ 650.-. Slakkenstraat 19l
Hoensbroek. ],Te k. KREIDLER RMC bj. -'85 m. sterw. i.z.g.st. m. 'schijfrem. Parallelstr. 18'■Nuth. !

ANWB auto- + motorrij- Jschool Wischmann & Zn., ■Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel. '045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf- 'feursopleiding goed.ver-<voer. pers.vervoer. bederfe- .
lijke goed., gevaarlijke stof- 1
t'un. Vrachtautolessen Mer- i
cedes 1217 of Daf 2800 Spa- 'ce Cap. J

Kijkrustig verder dan
derai lang is.
i

i
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"«"■ e_i_il®K_l_ill __c_^^Mi__» *

_____^PS_P^__Kw^_3^*":___H____S^WP"____l %w x^ _____§____■||H_______^^^-_____________l

RAI-primeur: Galant Hatchback.Vanaf f 30.545,- inkl. BTW. ....^^m-^,^.^^.

Natuurlijk is de RAI-tentoonstelling de meest spraakmakende gebeurtenis op ,<*i^L-si^^ '*w*' ' {gamÈÈl
autogebied in Nederland. Maar we kunnen ons voorstellen, dat u nog eens op 111liiiliiiMll'llll'i^ 1% _*_____. *" ■ iI Imm Bfc.' " ■'■'jgaß^^gj ___^luVj_u_l'_''!'' ' ___É_________!__________

uw gemak naar de auto van uw keuze wilt kijken. En erin rijden. Kom (galmT! _El|
*__* v^^hié**# v » __9__n____( ___s__7jüal ___i

■-■■" RPBHIHI^__ BHsESi'*^*"*____■ S __i__R9S"*"*^"**"l*w(lllllMMlßßßPP __HIP* c ______F I

daarom zeker naar de Mitsubishi dealer. Daar vindt ude nieuwste generatie !________________!________. __^^________ta___J
Mitsubishi's. Auto's met een nadrukkelijke eigentijdse, sportieve vormgeving. Lancer*Vanaff2s*64sH^

Ontworpen voor een perfekte balans tussen mens en rijmachine. Alle uitgerust L^p g^ m__
met motoren waarin de nieuwste technieken zijn toegepast. Wees welkom bij gfÊÊ
uw Mitsubishi dealer waar een bijzondere autotentoonstelling wordt gehouden. Hn^-SI mfjmW

___* * *__P ___Mi'/_F

DRIEJAAR MULTIGARANTIE ««__

»—"-■—^^^^^Dat Mitsubishi een blindelings vertrouwen elektronika, mechaniek en lak. Zes jaar ga- ___% maJÈÊÊ
heeft in eigen kwaliteit, mag blijken uit de rantie tegen roest van binnenuit. Drie jaar lang ||
unieke garantievorm die zij op alle nieuwe recht op een gratis vervangende auto èn gratis [IjfyU ______BL l -JÉ______
Mitsubishi personenauto's geeft. Mitsubishi's repatriëring, ook vanuit het buitenland als ten tifiS3§NH

-R-_*_^ ~\N_w___ _______* "S^_____r
Multigarantie omvat: gevolge van een motorisch of mechanisch ■k«»J_| ___B_jlj
Drie jaar volledige produktgarantie op motor, gebrek, de auto niet zou funktioneren. ______________________________d____l __B__f__---^

Alleprijzen exkl. afleveringskosten en anti-korrosiebehandeling inkl. BTW. Prijs- en modelwijzigingen voort)* 1'

UW MITSUBISHI DEALER: ALTIJD VRIJ ENTREE. £
MOTORS

BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W KEES
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.

HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK
9
__

qa
Passartweg 35a tel 045-212035 Molensingel 1 (Wijk 29), tel.043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.

HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.

STUDIEBOEKEN bestelt
u bij boekhandel Gustave
dr. Poelsstraat 22, 6411 HH
Heerlen, tel. 045-714956.

Verkeersschool
Goffin - Urmond

Wij starten op maandag 13
febr. chauffeurscursus ccv-
b in Sittard en op zaterdag
25 febr. cursus ADR ge-
vaarlijke stoffen. Nog en-
kele plaatsen vrij. Inl.
04490-32012.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
Te!.buro Levensgeluk. 045-
-211948.
Dond., vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in
café de Pijp, Maastrichter-
laan 4, Übach o.Worms
(Landgr.) 045-312912.
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.
Meisje, 26 jr. zoekt nog
thuisw. JONGEN, 26-30 jr.
Geen uitgaanstype.
Br.m.foto onder nr. 638
Limburgs Dagblad. Baan-
dert 16. 6136 ER Sittard. Op
crew. ret.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Elke dond., vrijd. en
zaterdag gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek^

ALLEENSTAANDE: he- 'den gezellige dans- en con-
tactavond met d.j. Richard
in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur. .

mfmmfmm¥mm9Ê

PIANO'S en vleugels inalle
prijsklassen. Stemm., rep., iverh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,'Maastricht. 043-217700.

Rode VOERWORTELS 25
kg ’ 6,-; Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
Door inruil verkregen:
FENDT 309 LSA/86 pk;
Ford 7700 FW/92 pk; Steyer
8160/140 pk; MB-800 met
HD-veldspuit, 21 m; Fendt
werktuigendrager met
Douven veldspuit 21 m,
spuitcomputer; Gebeco .veldspuit 21 m electr./hydr.
2 seizoenen gebruikt
i.z.g.st.; Urgent veldspuit 21 :
m electr.; Douven veldspuit
21 m, éénpaksklauw voor \Viconpak ’ 975.- excl. Gr/i
b.t.w. Mech.bedr. Frissen 'b.v., Valkenburg a.d. Geul, '04406-40338. ]
HOGEDRUKREINIGERS
te k. nieuw en gebruikt.
Karcher. Tel. 04451-1272. i
HETELUCHTKANON-
NEN te k. nieuw, uit voor-
raad. Tel. 04451-1272. j

Weggelopen witte FOX-
TERRIER met rood hals-
bandje. Aalbertsenstr. 35
Hrl.

Te huur op gez. camping m.
jzwemb. Frejus STACARA-
VAN m/douche/toilet ml.
09-3394539681 Ned. spre-
kend.

PORTUGAL, Algarve: zeer
luxe 6-pers. appartementen
te huur, 2 badkamers, gr.
terrassen, direkt aan zee,
’750- tot ’lOOO- per
week. Tel. 045-452865.
VAK.WONINGRUIL aan-
geb. Eengezinswon., 4
pers., met grote vrije tuin
bij Vlissingen (Zeeland).
Gevr. voor gez. 4 pers. won.
Zd.-Limb. per 29-7 t/m 12-8.
Tel. 01184-61286.
mmmmm/mmwmWÊÊÊmmm\

INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-ars. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. Alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Wedden dat!!! u bij WIJS-
HÓFF Antiques zeer zeker
zult slagen voor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc? Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend: don-
derdag, vrijdag en zaterdag.
Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpsstraat 45a, Nuth. Tel.
045-243437. T.o. kerk, naast
Chinees restaurant.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328,Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

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 18.00 uur op boven-
staand adres of via tel. 09-
-3111760809.
Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE. Tel. 045-223574.
Nieuw, nieuw, nieuw!!!
Uniek en enig in Zuid-Lim-
burg, totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE. Een-
maal geweest, u blijft ko-
men. 045-353489.
Ter overname aangeboden
BOOMROOIERIJ en hout-
handel. Reeële kans voor
jonge ondernemer. Tel. 045-
-214026.
De goddelijke massage van
VERONIQUE is meer dan
uniek!!! Tel. 045-228481
(geen sex).
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
Emmaus Heerlerheide
haalt gratis uw overtollig
HUISRAAD enz. op. 04*>
210570. Van 13 tot 17 uur.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr. -in-
stall. defect? Garantie op de
reparatie, geen voorrijkos-
ten en korting op onderde-
len. bel direct: 045-726206.
Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Natuurgeneeskundige
raadgever Leufkens.
MAGNETISEUR, Heerlen,
Cityflat 210. Gezondheids-
problemen? 045-711050.

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

(^ ■B______B______K-W
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ENKELINGEN
Hoofdprijs : Gubbels, Heister-
berg
Eerste prijs: Erkens, Kouvender-
straat
Tweede prijs: Senden, Bonifa-
tiusstraat
Derde prijs : Van de Bosch,
Zandbergsweg 20
Vierde prijs: Daniëlle Willems,
Bergstraat 15

GROEPEN
Hoofdprijs : St.-Janscollege
Eerste prijs: De Gebreuker
Geist, Edisonstraat
Tweede prijs: Niesen, Edison-
straat
Derde prijs : Giesen, V.H.t. Wes-
terflier.h. 1
Vierde prijs: CV Bieëngeraapt,
Grubbelaan 31
EV. : Spatlese, Houwerstraat 13

WAGENS
Hoofdprijs : Kiebele, Mgr. Fer-
ronlaan 37
Eerste prijs: CV Lotbroekers, Pr.
Hendrikstr.
Tweede prijs: CV De Klotskop,
Bongaardstr. 68
Derde prijs : Ondern. Ver. Aker-
straat
Vierde prijs: CV De Klotskop,
(Beach party)
e.v.= eervolle vermelding.

" Het gouden paarMaes-Reymersdal.
Foto: CHRISTA HALBESMA.

beurtelings

Van Zef Gooijen
mag het doek op

Van onze verslaggever
WIJNANDSRADE - Het ero-
siebestrijdingsonderzoek op
de Proefboerderij in Wijnands-
rade gaat zich voor het eerst
richten op de aardappelteelt.
Er wordt gekeken of aardap-
pels op een andere manier ver-
bouwd kunnen worden en wel
zo dat de bodem minder gevoe-
lig wordt voor erosie.

Deze belangrijke teelt viel tot
nu toe buiten het onderzoek op
de proefboerderij, omdat er
nog nergens ter wereld mee ge-
ëxperimenteerd is. Daarom
moet alle apparatuur zelf ont-
wikkeld worden, hetgeen na-
tuurlijk een kostbare aangele-
genheid is.

Veel extra aandacht kan vol-
gens de secretaris ook ge-
schonken worden aan metin-
gen. Zo worden bij een vijftien-
tal experimenterende boeren
in 1989 het erosieverloop en
een eventueel opbrengstverlies
zorgvuldig genoteerd. Uit-
gangspunt is voor de boeren
immers steeds geweest dat ero-
siebestrijding geen opbrengst-
verlies met zich mee mocht
brengen.

Lumens hoopt verder dat het
onderzoek op de Proefboerde-
rij ook de komende jaren op
subsidie van de provincie kan
rekenen. Dan zou het opgeno-
men moeten worden in het on-
derzoeksprogramma dat de
provincie zelf wil starten.

De provincie stelt nu al als eis
dat er geenextra kunstmest ge-
bruikt mag worden bij de ero-
siebestrijdendeteelt. De Proef-
boerderij hoopt dit te bereiken
door blad- of rijenbemesting.
Dit vergt echter dure appara-
tuur, die slechts geleidelijk
aangeschaft kan worden. " Er is nu meer geld beschikbaar voor meetopstellingen, zoals dit nogal imposante net-

werk dat de snijmaisvan deproefboerderij 'bewaakt. Foto: CHRISTAhalbesma.

Aandacht
Dit meldt secretarisL. Lumens
van de Proefboerderij in een
reactie op het bericht datGede-
puteerde Staten voor het 'ero-
sieproject' een eenmalige sub-
sidie van 83.750 gulden willen
toekennen.

WAGENS
Eerste prijs : Houben (10)
Tweede prijs : Galaxy (8)
Derde prijs : Jurgens(2B)

Uitslag optocht
in NieuwenhagenNieuw project

voor werklozen

Hout- en metaalbewerking Hoensbroek gratis worden gevolgd.
Daarnaast biedt de stichting het
Ambachtshuis ook een hobby-pro-
ject aan voor mensen die op zoek
zijn naar een zinvollevorm van vrije
tijdsbesteding. Dit projectricht zich
op werklozen en WAO'ers. Men kan
gedurende zes dagdelen per week
werkzaam zijn in de hout- of metaal-
werkplaats. Deelname kost 15 gul-
den per maand.

Het Ambachtshuis, Kastanjelaan
140 Hoensbroek is maandag tot en
met vrijdag geopend van 8.30 tot
12.00 uur en van 12.45 tot 16.45 uur.
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij werkmeesters Jan Debie
(metaal) of Ruud Schonewille
(hout): S 045-226643.

NIEUWENHAGEN - De uitsla-
gen van de optocht in Nieuwen-
hagen:

EINZELGANGER
Eerste prys : Jean Kazmierczak
(46)
Tweede prijs : Kölker (23)
Derde prijs : Simons (52)
Derde prijs : Keybeek (36)

DUO
Eerste prijs : Reumkens (22)
Eerste prijs : MosmullerO)
Derde prijs : Verburgt/Suppers
(29)

KLEINE GROEPEN
Eerste prijs : Gymgroep de Klei-
koel (14)
Tweede prijs : Simons/Pelzer (40)
Derde prijs : Dirks (17)
Derde prijs : F. Keybets (48)

GROTE GROEPEN
Eerste prijs : Walraven e.a. (24)
Tweede prijs : School Op gen Hei
(4)
Derde prijs : De Euhke (50)

Uitslag optocht
in Hoensbroek

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - De nieuwe stich-
ting Ambachtshuis heeft sinds kort
twee werkmeesters beschikbaar in
haar hout- en timmerwerkplaatsen.
Zij houden cursussen voor mensen
van 17 tot 40 jaar die graageen baan

zouden willen in de hout- of metaal-
bewerking. Men wordt voorbereid
op het volgen van opleiding op het
CBB ofCVV of op directe doorstro-
ming naar werk in deze branche. De
cursus wordt gedurende vier
dagdelen per week gegeven en kan

HOENSBROEK - De uitslagen
van de optocht in Hoensbroek:
KLEINE FRAGMENTEN
Hoofdprijs : Cörvers, Vloedgraaf
16
Eerste prijs: Beugels, Singel 34
Tweede prijs: Oosterbos, Hom-
merterweg 107
Derde prijs : Peters/Simons, Sta-
tionsstraat.
Vierde prijs: Laeven, Ed.Wint-
genstraat 43

GROTE FRAGMENTEN
Hoofdprijs : Smeets, Satelietstr. 1
Eerste prijs: Vroomen, Kenne-
dystraat 33
Tweede prijs: Ummusj Ang,
Pr.K.Onnesstraat 53
Derde prijs : Vijgen, Hommerter-
weg
Vierde prijs: Kortekaas, Klin-
kertstraat 19
EV. : Am. Filmcl.

In een overgangsprocesvan werken
naar niet-werken zal een nieuw
evenwicht gevonden moeten wor-
den. De vraag 'wat laat je los wat
komt ervoor terug' staat centraal in
deze periode, stellen de initiatiefne-
mers van deze cursus vast. In acht
wekelijkse bijeenkomsten willen zij
de betrokkenen over deze zaken la-
ten praten en informatie verschaf-
fen. Aan de bijeenkomsten werken

mee de psycholoog F. Grond, de
arts J. Omloo van de Gezondheids-
dienst Westelijke Mijnstreek, de
RIAGG-psychologen R. Antonis en
M. Bosma, J. Köhlen van het ABP
en de coördinator H. v/d Berg van
de stichting Welzijn voor Ouderen.
De cursus wordt gegeven op de
dinsdagen van 19.00-21.00 uur in het
gebouw van de VU in Geleen en
kost f3- per bijeenkomst.

Voor meer informatie of aanmeldin-
gen kan men terecht bij A. Zelis
504490-43028 of bij H. v.d. Berg
_f04490-40007.

Nieuwe cursus
'Afscheid arbeid'

GELEEN - Op dinsdag 21 februari
start de Geleense Volksuniversiteit
(VU) met de cursus 'Afscheid van
arbeid en voorbereiding op de pen-
sionering. De bijeenkomsten zijn
speciaal bestemd voor hen die op
het punt staan het arbeidsproces te
verlaten of dit nog niet zo lang gele-
den hebben gedaan. Deze cursus is
een initiatief van de projectgroep
Educatie voor Ouderen en in deze
projectgroep werken de stichtingen
Welzijn voor Ouderen,Volksuniver-
siteit en deLandelijk Georganiseer-
de Ouderen Geleen samen.

klein journaal
oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 1

Heerlen

HEERLEN
121 , fish ealled Wanda, dag. 18.30
Ivoli-u' , t/m zo en wo ook I 5 uur.
ir i„ "eUraiser, dag. 18.15 en 20.30
ir' M_ "zoen wo ook 14-30 en 16.30n,„fxim: B'g. 18.15en 20.30 uur, do
*kt_i" ook 1**.30en 16.30 uur. H5:, u- dag. 14.30 18.30 en 20.30 uur,_ " zo ook 16.30 uur. Moonwalker,
Kof- en 19 uur' doftn zo ook 16 uur.Ils„a"fd Roger Rabbit, dag. 14.15
ir Fr "rl-^ uur, do t/m zo ook 16.15ir.p,a ■ ,en Frey. do t/m zo en wo 14
irrv ■ Larigkous. do t/m zo en wo 14
Un, gto America, dag. 16 18.45enig.,; ?la d' ook 14 uur. Me and Him,

*Ha i en 21 uur' ma d' ook 1"* "ur-
e^ v ' g' 21 uur- De Spiegel: Iron-
iQ'yLVm ma 21 uur. Another way,en Z2.30 uur.

SCHAESBERG
lueie °: Frantic vrij t/m zo 20 uur

Jan C°P. vrij t/m zo 22.15 uur.
MAASTRICHT
11 uür sh called Wanda. dag. 14.30enf "ttjes ** zo ook 18-30 uur- De Red"
6riv e hZazo wo 14-30 uur- License to
'-'s'ui g'i4-30 en 2030 uur, za zo ook

L l2oïn' BS da-- beh. za en wo 14.30
Mo 2oVnUur' za zo 18-30uur en 20.30 uur,

IU- _T uur- Willow, dag. 14.30 en 21.15
S(W.° 00k 18-30 uur- Cinema-Pala-I ook u'■ dag* 19en 2115 uur-do t/m
hofr_ en "6.30 uur, wo ook 14 uur.
.15~amed Roger Rabbit, dag. 18.45en
"""ooi .yVm zo ook 14en 16.15 uur,
■*5_,, _uur- Me and Him' da~- I 9 en
'^revrf t/m zo ook 16*30 uur* Frankt>y':io tm zo en wo 14 uur. Palace
l ï, °Programma, do vrij wo doorl.
- IQ*)_ uur Ciné-K: Bagdad Café,
"Blèr »ur' Spoorloos, dag. 21.30 uur.
«t n/~ Maurice, dag. 20 uur. Broad-
6rlin S' da8- 21 uur. Der Himmel über
■*»"'<! u 6" 22 uur Kinderfilmhuis

" cabine Kleist, zo 14 uur.

GELEEN
>k ï'c Uster, vrij t/m wo 20.30 uur, zo

t/m Uur* Studio Anders: 18 Again,
iü nWo 20.30 uur. De Reddertjes, zo

SITTARD
£di 2n^s framed Roger Rabbit, do

"m _'■ "? uur'zo ook i5uur*Die Hard-ai 20.30 uur, zo ook 15 uur.

exposities
HEERLEN

0 Jaar _museum- Coriovallumstraat 9.
■'"oni eerle"i in beeld 1929-1989. T/m
i dl t/m vr 10-17uur. Stadsgale-
■issei,; huisPlein 19. Werk van Pierre
Etn d:fn Marianne Aartsen. T/m 5/3,
Ur rJ_lDm vr H"l7uur- za en zo 14-17
Abrlu bank. Bongerd 13. Werk van
'6 Uy""ams. T/m 28/2, open ma t/m vr

HOENSBROEK
'*"J n* nk- Werk van Jan Steen. T/m
"or sf1*"1 9-16 uur. Bibliotheek, Pas-"<*»üleidenstraat 39. Foto's van Jo,s*Tm 15/3.

BRUNSSUM
"m J_J, ke_°ave, Lindeplein sa. Werk
Jn i2"^Vth Schobben en SjefKreutzer.«o 7' *^m 28/2, open ma t/m vr 9.30--1-17 7UI". 13.30-17 uur en 10-21 uur, zoUUr.

LANDGRAAF
%rr,, V*alery, Kerkberg 2. Werk van
o .J***Ludwig. Van 12/2 t/m 12/3,open* zo 13.17 uur.
SITTARD

'Js. f." steenweg 86. Werk van PatrickWlll 25/2, open do t/m za 12-17 uur.
ien e Zabawa, Ophoven 183. Schilde-k. r£ n René Reynders. Van 13/2 t/m

Hr. Pen wo t/m vr 16-20 uur, zo 14-17
*9at Jladsschouwburg, Wilhelmina-
"Ui i,,°- Werk van Ton. van der Werf.

■*'* ■"-ln*7"1 13/3'°pen di t/m vr 10"16'(1 kf', 12 uur en tijdens voorstellin-
«v6rir,«raedthuis, Rosmolenstraat 2.

""*"*« ri anders. T/m 12/2,
■*. ö' vJn vr 10-17 uur, za en zo 14-17
'lp,, ,Ruimte, Brandstraat 23. Werk
? li,ï!_Mentink. John Waulthers, An-
W "Obers en John Habraken. T/m
"Ij ' e*~* vr 14-16uur, do 14-20 uur, za

J fotu,r- Den Tempel, Gruizenstraat
2, s van Nol Pepermans en Jan"en d"V*t thema Carnaval. T/m 22/2,

«f. ' Urn vr 10-17 uur, za en zo 14-17

Gouden paren
in Kerkrade
en Voerendaal" Drs. Rien van de Weijgaert houdt

zaterdag om 14.00 uur in de Volks-
sterrewacht een spreekbeurt over
de grootstestructuren in het heelal.
De organisatie is in handen van de
Nederlandse Vereniging voor Weer
en Sterrekunde.

" De kaartclub 'Ons Genoegen'
houdt vanavond om 20.00 uur een
kwajongconcours in de H. Geest-
kerk aan de Mesdagstraat. Inschrij-
ven per koppel. Inschrijfgeld ’3,50
per persoon. Zaal open om 19.00
uur.

Het echtpaar Harry Maes en
Louise van Reymersdal uit de
Kasperenstraat 52 in Kerkrade
viert zaterdag zyn gouden huwe-
lijksfest. Om 11.00 uur wordt de
mis tot dankzegging opgedragen
in in de kerk van Kaalheide. Van
18.30tot 20.00 uurvindt derecep-
tie plaats in het Gasthuis, Gast-
huisstraat 21 te Heerlen.

Brunssum
Harry Maes, geboren in 1911 te
Arcen, vestigde zich in 1934 in
Heerlen. Na tien jaar als schilder
bij de mijn O.N. I te hebben ge-
werkt, startte hij een eigen schil-
dersbedrijf in Spekholzerheide.

Zijn grootste hobby's zijn biljar-
ten en puzzelen.
Louise van Reymersdal zag in
1915 in Schandelen het levens-

maakte een einde aan het dorp-
stoneel in Bingelrade. Totdat de
vrouwenbond (L.V.8.) in 1979
het 'buis-kijken' welletjes vond.
Zef Gooijen was dezelfde me-
ning toegedaan en regisseerde
het blijspel 'Dievenest' van Hans
Nesna. Ria Rohs, nu gewaardeer-
de acterende en administrerende
kracht van het toneelgezelschap,
souffleerde toen.

De tweede opvoering van het
nieuwe stuk vindt op zondag 5
maart plaats. Ook in het Ontmoe-
tingscentrum te Bingelrade dat
geen eigen podium heeft. Die
bühne bouwen de toneelspelers
zelf. Verdere voorstellingen zou-
den zij wel willen geven, maar
het Ontmoetingscentrum is vol-
geboekt door andere vereni-
gingen. En het aantal inwoners is
natuurlijk beperkt. Maar daarom
is de werkijver er niet minder
om. Regisseur Gooijen: „Vanaf
november repeteren we al in de
kelder van een van de leden. 'De
Soekernonk' is een typisch Lim-
burgs dorpsstuk dat zich afspeelt
op de binnenplaats van een boer-
derij. Het decor staat gereed in
mijn garage."

BINGELRADE - Het decor is
bijna gereed en de teksten van
het nieuwe toneelstuk zijn door
de twaalf leden van de Bingel-
raadse toneelgroep L.V.B, gro-
tendeels ingestudeerd. De eerste
voorstelling van het nieuwe stuk
'De Soekernonk' is op zaterdag 4
maart. Geschreven door de
auteur Ed Gubbels en te regisse-
ren door de 60-jarige Zef Gooij-
en. Zoals hij ook de afgelopen
negen jaar de voorstellingen van
de toneelgroep in goede banen
leidde.

Zijn 'toneelgekte' blijkt onder
meer uit de gedreven manier
waarop hij erover praat en denkt.
„Na de bevrijding begonnen we
in ons dorp meteen jeugdvereni-
ging. Dat groeide uit tot een vol-
wassen ploeg. Alle stukken die
wij wilden opvoeren, werden
eerst gescreend door de toenma-
lige pastoor. Bovendien moesten
vrouwen en mannen gescheiden
spelen omdat de pastoor dat vei-
liger vond. Nadat ik gevraagd
werd voor regisseur heb ik daar
snel een eind aan gemaakt", ver-
telt Zef Gooijen.
De opkomst van de televisie

licht. Na haar huwelijk runde zij
de winkel en zorgde voor de zes
kinderen. Haar vrije tijd brengt
ze door met allerlei vormen van
handvaardigheid.
De gezamenlijke hobby van het
gouden paar is de bloementuin.

In Voerendaal wordt vrijdag het
gouden huwelijksfeest gevierd
van Toon en Betsie Kanders-As-
sink. De gouden echtlieden wo-
nen aan deFrans Erenslaan 8. De
feestdag wordt om 15.00 uur in-
gezet met een mis tot dankzeg-
ging in deLaurentiuskerk. Dere-
ceptie vindt van 19.00 tot 20.00
uur plaats in zaal Maas-Casselli,
Kerkstraat 88 in Übachsberg.

Toon Kanders werd 73 jaar gele-
den geboren in Blerick. Hij ver-
diende zijn brood als medewer-
ker bij de LTM. Sinds zijn pen-
sionering brengt hij vele uren
door in de natuur. Toon Kanders
houdt van wandelen en tuinie-
ren.

De gouden bruid (72) is afkom-
stig uit Den Bosch. Nu de drie
dochters en de zoon een eigen le-
ven leiden, brengt zij haar vrije
tijd door met lezen en puzzelen.

" Het Steunpunt Meer Bewegen en
de Belangenvereniging Hart- en
Vaatziekten houden vrijdag om
14.00 uur een informatiemiddag in
café Ludwiczak, Kerkstraat 274 te
Brunssum. Ter sprake komt een
nieuwe activiteit: gymnastiek en
spel door hart- en vaatpatiënten en
hun partners. Voor meer informa-
tie: "B 04490-16161 of 04490-72082.

" In het Unitasgebouw wordt za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur een
rommelmarkt gehouden. Voor ta-
felhuur: S 045-252127.

Hoensbroek

OENSEL-SCHIMMERT
fnit ï? °ensel, Haagstraat 5. Werk van

o'onville en Han Boerrigter. T/m, yer>do t/mzo 14-17 uur.
GELEEN
}%ri PaPeterie ELMA, Mauritslaan
?K Van HarLeenen. T/m 28/2, open
r \«_ï.9-l8 uur. do tot 21 uur, za 9-17V.j'H-bank, Markt 116. Werk van
i Un**nssen-T/m 19/3.°Pen ma t/m vr
'<* liJiJj- CZF, Elisabethstraat 9. Werk, elte Vroemen-Maessen. T/m 9/3.
BEEK
'''jL °nsbeeklaan. Poëtisch realismeVtJJ bekers. Van 10/2t/m 23/3, dag.

VALKENBURG
"2 * Werk van Theo Lenartz. T/m

MAASTRICHT
(**"*> dJTJtenmuseuin. Werk van FrankiNb«i ~r°eck. T/m 2/4. Werk van Imi
J*, jT1-T/m 15/5.Open di t/m vr 10-17
r*J>i>_ n zo 11-17 uur. Galerie Schu-
rk v n Van Noorden, Rechtstraat 64.
£i_ ,2 «ene Glaser. T/m 5/3, open wo
l?Vt uur, do 14-20 uur. GalerieK*> kl Grote Gracht 43. Werk van
J_3-l7 ?>Ps- T/m 19/2, open do t/m zo
iNai. . uur. do tot 20.30 uur. Per-
Mh '*re, Vrijthof 35. Werk van Henk
ItTHe" Mieke Derickx. T/m 10/2. Pot-
C^a_r'"ngen van I'(lue Prévoo,
.^Onn' Navier Albers, Ton Franssen,
fOf Q

d Mirrer. Open wo t/m za 13-18. Sei* afspraak. De blauwe olifant,
BoeddhistischeJ». "■"en. T/m 11/3,open vren za 14-18

O* Regioredactie
lelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
"3 045-739881
Heerlen

\ 45-739284
C5'710317

"* o_V^o|lman
V5-422345
*** .4rF*oo'JakkersC-^14876* Odero°nen, chef
%.;b'425335
■*OÏE WillemsC4°6-15890
>og* Kerkrade
V 55506

*v 0J>j!il,PPensV^ss-2161

" Om voldoede fondsen by elkaar
te krijgen voor de Omloop van de
Mijnstreek, die van 11 tot en met 13
augustus verreden wordt, houdt het
organisatiecomité op dinsdag en
zondag vanaf 19.30 uur kienavon-
den in zaal De Twaalf Ambachten
Heisterberg 9. Wie geen vervoer
heeft, wordt afgehaald. Hiervoor
kan men bellen naar S 045-219657.

" In het dienstencentrum De Kof-
fiepot wordt zondag van 14.00 tot
16.30 uur een koffie-uurtje gehou-
denvoor alle Hoensbroekse50-plus-
sers.

Geslaagd
Jos Mermens uit Bocholtz slaag-
de aan de T.H. in Aken voor zijn
ingenieurstitel Werktuigbouw.

Oud-Kerkradenaar drs. Hub van
Wersch promoveerde aan de
Universiteit van Amsterdam tot
doctor in de antropologie. Zijn
proefschrift handelde over, wel-
licht 's werelds langste staking,
namelijk de katoenstaking van
textielarbeiders in Bombay
(1982-'B3). Voor zijn actueel
proefschrift is internationaal
veel belangstelling." Het gouden paar Kanders-Assink

Landgraaf

" De Vereniging van Computerge-
bruikers Landgraaf houdt zaterdag
vanaf 13.00 uur een demonstratie-
middag in de O.L. Vrouweschool
aan de Lindestraat te Lauradorp.
Voor 18 februari staat een spellen-
middag op het programma, die ge-
houden wordt van 14.00 tot 17.00
uur. Hiervoor kan men zich aan-
staande zaterdag aanmelden.

" Regisseur Gooijen voor zijn zelfgebouwd decor. Op de
achtergrond zijn steun en toeverlaat Ria Rohs.

Foto: CHRISTA HALBESMA.
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Proef op boerderij in Wijnandsrade nog nergens anders eerder vertoond

Erosie-onderzoek nu ook bij aardappels
Alcohol als
'medicijn'
tegen pijn
Van onze correspondent

MAASTRICHT - „Van mijn
maag had ik vaker last en dan
dronk ik alcohol en dat ver-
minderde de pijn", verzuchtte
een inwonervan Hoensbroek.

Deze moest gisteren voor de
politierechter in Maastricht
verschijnen voor het rijden
onder invloed. Voor dit feit
werd de Hoensbroekenaar
veroordeeld tot 500 gulden
boete, twee weken voorwaar-
delijke hechtenis met een
proeftijd van twee jaar en
twaalf maanden onvoorwaar-
delijke ontzegging van de rij-
bevoegdheid.

De verdachte kroop twee jaar
geleden met een alcoholpro-
millage van 1,73 achter het
stuur. Hij reed over een stoep,
ramde een muurtje en kwam
in een tuin tot stilstand. Per
ambulance werd de gewonde
verdachte naar het zieken-
huis vervoerd en daar moest
hij zes weken blijven.

Jimbiirgs dagblad oostelijke mijnstreek

per persoon



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

Provinciebox
Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 - 0,50 p.m.

Tieners
fslieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

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

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
Viditel pag. 34010

50 et. p.m.
Pussy Cat

vol verrassingen
50 et min. 06-

-320.320.09
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
Marcha 06-

-320.325.55
50 et min. bel voor
gratis sex story's

Wil je vreemd 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.
Neem 'ns een jongen ol
meisje bij de BEURTBOX.
06-320.325.34, 50 et. p.m.
Sexcontacten zonder fran-
je! Probeer tl!!
Glibberen en glijden doe je
bij de GLIBBERBOX. 06-
-320.325.36, 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.

Afro-sexü
Zoenbabwe

06-32032522
Black porno!!

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

Nombre Hombre
voor

1001 nachten
06-32032023

Zo klaar!!
50 et. p.m. Pb. 208 Utrecht.
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.

S.M. Justine
Tel. 045-425101

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

ii : :

■TiaKW'ia . £I^___E]
JPlm_l Perfecte harmoniehossen mens enrr*_.ehine. ' -^ ' "*_.

OPALLE FRONTEN ONDERSCHEIDEND:
DE MAZDA323 ENSIGN.

De Mazda 323 staat bekend als een I f ~Jiï^ \ I # Stoere 175/170 SR 13 banden.
veelzijdige auto met plezierige eigen- L Mm^MÊÊ^^^^^s^ * Sportieve wielcovers.
schappen. Hoge prestaties, maar zuinig in \^SÊK^ "GT Brille> GT bumpers, beschermstrips en
gebruik en met een aangenaam rijcomfort. mmÊÊm^^. ff^fÊ elektrisch bedienbare buitenspiegels in de

houdskosten zijn laag te noemen. Welke auto «Zwarte omlijsting van ramen en portier-

Nog completer uitgevoerd, dus met nog Ips # Verstelbare zithoek bestuurdersstoel.

Sedan uitvoering, metkeuze uit een 1.3 of 1.5 H^HJ^^H^mSH|H Een auto die zich °P alle fronten onder'
liter motor in de kleuren SunriseRed (Hatch- K || scheidt. Ook wat de prijs betreft. Want er
back), Noble White en Sand Grey Metallic* Hb^HJ^B||^^^H^^B| is al een Mazda 323 Ensign vanaf f 23.290,-1

I w \\ Wim \_ t_j|k__
fe-j g ___j_flÉ_i __É_______ÉÉÉ____f___________[ B___________**H*a_i___irT';__i __W'a___ ______^__É__BÉè__ l\ l tmt^m—~.——immwl**if{fGS!sL ''*\: _»______«ra__aii___i___i_a__»_^_l_^_U_l_U^ :^

, .
f' -' '^SrS^ mm"*"*******""" V ' -"vt*4tS;"*'*:Ï^^^S_:- -WBHBHk i _PVHV|

' P 1 \__mm** °t^4_BJ oL__tS"_ï^ _S
,É-, ____Eü___H_________tt_HÉ_É___S_ -OJtOfflll im .^Mfi-fiftT ....,.....,.,>" _____i_S*__l

j***^ *~~~~~'" c".\ :^ _É^ ____Sïii BB__fcÈ____v
,i"*v _^*i lwww*'wrwHlsPll'S__ IHI _____■ ____________^lX_—___—— ininmii_____ -f****^ *s?_».3«_l ■o_i______ ■>■ ia» __B B^_?*wi___llll___l__l_i____t--________l_ ,-, —*^i___>_3_____lf """-T Hk .;; :::;a«jMr""*TTß# >SWfF"SS^R *fc _________ ________fe________^l____3 RRV^'^^^^^^^^SiFjéÉÉH HRHipH

'"_ j j^^^^^^-^^^^'^^'^^^^^^^^^W^^^^^^y^'»-ÜÜ'j^iifs^Vrtiy* jjßf: ■S'*,,^^^^^H BBWW^^^'*^^^^^^^^Z_- Jé_^_______ll_B_l ___SE^ * __^___[
*■■»«*« 1 WKr" m̂\\ \\\________\ ______________ W * *^B"""" ... ———_—_—.^ - - ■-.■■.■..- . t̂|ttitt

_
M^M^ - - iiii___i'iiiii iiii'liMl 'iTi*Tinïi_t_B_i H_f__i___H BBF,\^i -: lüs '■%■'■..,.,_.■' ■■-■■ ■ :"i----

-m____________WS^*Su __H__PHR-K_3BsSfl __^ fl _^■■i^^nwiyjs Bri *i*tb m ■■■■' -■ * ________vlv. *■"__ .fli lIF_^r _T^_W mr ____T*_■ * ____kV $'* ___L::4^___N**__£*'''_c-. _____ ______F ._________HJ

__É___M__l

DE MAZDA 3 ENSIGN 13L HATCHBACK IS LEVERBAAR VA F 23.290-, IN 1.5 L. VERSIE VA. F 23.990-, IN SEDAN 1.3L UITVOERING VA. F 25.290- EN IN 1.5L. VERSIE VA. F 25.990,-. ER IS AL EEN MAZDA 323 VA. F 21.100,- «MEERPRIJS METALLIC LAK F

PRIJZEN INCLUSIEF BTW (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN). AFLEVERINGSKOSTEN F 390,-. 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE. IMPORTEUR: AUTO PALACE DE BINCKHQRST B.V, DEN HAAG. TEL.: 070-489400.

I 71 " " Irn loven heerlen b.v. I
ff IJ/ fiPZilPr' Palemigerboord 401, Heerlen
i/r» Ml/MlVli |„L'-_.LJ Telefoon 045-722451

pl AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN Ipi AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. f"~] AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V. i
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3, Nieuwstadt Langheckweg 2, Kerkrade

l,;u^'.u'j Telefoon 04402-71920 \„^y\ Telefoon 04498-53055 [x!^^ Telefoon 045-464646 .
Fl AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN UJF Fp AUTOBEDRIJF LEYMBORGH f"] RADREMA AUTO'S

KNnkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8, Limbricht Galjoenweg 73 (Beatrixhaven), Maastricht
L'-.i-.'-.j Telefoon 043-642697 l'i'^.'^.'-.l Telefoon 04490-15838 [u!________\ Telefoon 043-632250 .

1 ' ' _^

i ___________-_____-___-___—_________------— ———-
Sla een kanjer aan de haak!

Babbelbox!
Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen. Of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwassenen.
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.
Dames! Bel „DE
GROEPSEXBOX"! voor n
sexcontact buitenshuis! Je
man hoeft het niet te we-
ten! 06-320.325.13, 50.
c.p.m. Alles kan!.

Zoals de ouden zongen
piepen

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
04490-42313

Bp(A
Watons betreft /v*W_/\kan je |e tanden *^ m
enn zetten en hou 't droog.

I Na 21 00 uur gaan alleremmen los. "06-320.322.2250cent per minuuti 'Club Margo met nieuw
s.m., sauna, massage en 6
lieve dames. RIJKSWEG .
ZUID 1318 Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevr.
PRIVÉ en escort iedere
dag. 045-220866.
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
J.vrouw ontv. HEREN in
privésfeer. Br. o. no. HE "

091 LD Geerstr. 5, 6411
NM Heerlen.
Man, ongeh., 46 jr. zkt. al-
leenst. z. onderdanige
volsl. SLAVIN t. 40 jr. v.
uiterst bijz. z.h. sm-beh. z.t.
boe. Geen fin., bed., hyg.
verpl. Geheimh. besl. verz.
Huidskleur onbel. Alle ser.
br. m.f. tel. en adres w. be-
antw. naar postbus 2, 6440
AA Brunssum.

Nieuw privé
045-321038

06-06-06-06-06-06-06-06-
-320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten
320.324.03...1ive

320.324.05...1ive hot
320.325.02...heet

320.325.03...macaber
50 c.p.m. Pb 157 z'voort

Madame Butterfly vr. nog
meer BARMEISJES voor
haar champagnebar. Hom-
mert 24, Vaesrade, kruis-
punt Schinnen, open vanaf
14.00 uur.

WWw\Razendsnel echt spannende!
sexskontakten leggen! &l

Zoveel kans
g maakte jenog nooit,

<y%-^ 50 cent per minuut

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 je een onderonsje? Vraag dan

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

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

GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak snel nieuwe
vrienden! 06-320.330.21
(50 c.p.m.).
Zin in 'n wip? Bel dan snel
de TIPPELLIJN! 06-
-320.330.66 (50 c.p.m.).
Op zoek naar 'n lekker
GAY! Gay! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).

Mirjam
van de
TUK

met super hete
sexverhalen

06-
-320.323.6 3

(50 c.p.m.)

Oei... opwindend
al die mannen

die naar me
luisteren!

üErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Postbus 185, R'dam.
't STOEIPOESJE voor lea-
ther, American, Russian of
Frenchy sex!!! 06-
-32032511, 50 et. p/m.

Nieuw! Beatrix!

Orale sex
06-320.323.40

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

De Box Voor Mooie Meiden & Leuke Jongens
Flirt-Box 06-320.330.01 (50 c.p.m.)

Gezellig met zn allen flirten en...
Flirt-box 06-320.330.01

Nieuw privé
045-321038

Voor jouw sex-vriend(in)
„ERORISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).

Gevr. MEISJE voor privé-
huis, zeer goede verdien-
sten, 045-425101, vragen
naar Kim.

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

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

zat. van 10.00-18.00 uur
Tevens meisjes gevraagd.
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.

Hete BLIKSEMS verwen-
nen u met??? Inl.: 045-
-229718/224621.
CORINA, Angela, Petra,
Chamilla, Maria, Tanja,
Mariska. 045-227734.

Wilt u iets buitengewoon
effectiefs, danmoet u bij de
meisjes van privéhuis Ml-
CHELLE zijn, want die zijn 'het liefst. Met nieuw Maris-
ka!!! Tel. 045-228481. Tev. ]

i meisje gevr.

* Nieuw privé ANITA en Eva
■ v.a. 12.00 uur. 045-
-■ 419384. .
KANDRA en Joyce, tot ■■■ 03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045- '228975. \
Privé bij JOLANDA met 6 ]
sexy meisjes va. ’ 75,-.
04492-3198. Ass. gevr.
Heren opgelet, de dames.
van CLUB EXCLUSIEF -] zijn exclusief maar toch iniet duurder. Kom voorbij
en overtuig uzelf. Prijzen i
va. ’ 75,-. Industriestr. 13, i
Kerkrade-West. Tel. 045-
-423634. l
KIJKOTHEEK Videoclub. !
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067.
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.

De Prettf:
- afGezellig met 9 3

kletsen over uitga3-
by's, vrijen, avontu^,.
verliefd zijn. 50 et- "'

06 I

320.325J;
„Maak 'n sex-afsPr? *i

live-afspraak-1-
Bel 06-320.320.5 3 j
c.p.m.). _y\,_ «O
De zusjes Angeia
RINA gaan verhuiZ^
huist u mee?? WU
op 13 februari-
-229680. __y'é'Opgelet! Welkom \
LANIE vanaf I°," j'
Ook 's zaterdags +J i___Teio4sj2y'
Escortservice all''^i
326191 ma. t.m. *
tot 04.00 u. >*""■■
aanw. yx

Erotheat*
Lekker geniete 11

maar 50 cent p-^' .
★ Tops^
320*325* j
★ Hards^
320*325*1
★ Blacks^320*32^

Sex Society's
Jonge meisjes.o6-32032121
/inden de spanning voelbaar; va. 7-15 en 15-23 uur.
s Nachts live sex.o6-32032121
/.a. 23 tot 7 uur (boven 18 jaar).
De liederlijke lijn.o6-32032521
illeen voor tuig.
.et it be-zar.o6-32032421
jen natte rit.
Sexschandaal.o6-32032451
n spin - de bocht gaat in.
.ive spektakel.o6-32032441
jioenlijk aaan ze te ver, maar toch, 50 cent per minuut.

*^-.r- ' |

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

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

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

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03

(B)analitciten?? Je hoort ,
van alles op 06-32032355 I
voor de hele gekke SEX- <BEKENTENISSEN!! Zelf |
smaak bekennen. Bel onze
t.pc: 010-4297085. j
Sexliefhebbers. De meiden -op de „SABBELBOX" zijn,'
bezig met hun (sex)hobby. ,
Smakken mag, pas op voor -kortsluiting. 06-32032569. .
50 et. p.m. r
Heb je al kennis gemaakt £
met deKLODDERBOX? 'n r
Echte perverse sexbox!f-
Erg smerig! Heel grof! Alles 2
mag! 06-320.325.14; 50 et. *■P-m. c

„Zoek je 'n lekker ding?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel 06-320.320.33
(50 c.p.m.).

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.

„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.
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bers erbij als getuige. Samen zaten
zij meer daneen kwartier bij de fles-
jes. Ze hadden alle tijd en gelegen-
heid er mee te knoeien. Na ruim vijf-
tien minuten kwam de met de con-
trole belaste dokter aanlopen met
de vraag: „Wat wensen de heren?"LimburgsDagblad
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Arras snel
De Belgische wegsprinter Wim Ar-
ras won in het Franse Pont-Saint-
Louis-du-Rhone de Grote Prijs
UCB. In het tweede onderdeel van
de Wielerweek van Bessèges was hij
na 128 kilometer in een massasprint
sneller dan zijn landgenoot Michel
Vermote en de Nederlanders Marcel
Arntz, Ralph Moorman en Henri
Manders. Behalve enkele Poolse
neoprofs (Wiatr en Polkosnik) klas-
seerden ook enkele renners uit de
ploeg van HennieKuiper zich bij de
prijswinnaars: Moorman, Wüller en
de Australiër Woods.

Uitslag GP UCB: 1.Arras 128 km in 2.55.10;
2. Vermote; 3. Arntz; 4. Moorman; 5. Man-
ders; 6. Wüller; 7. D'Hondt; 8. Boucanville;
9. Popp; 10. Nijdam; 11. Wampers; 12. Dek-
ker; 13. Poels; 14. Jagt; 15. Provencio; 16.
Neil; 17. Gino van Hooydonck; 18. Wiatr; 19.
Woods; 20. Polkosnik, allen z.t. als Arras.
Vandaag klinkt het startschot voor de vier-
daagse etappekoers Ster van Bessèges.

BENALMADENA - Zware regen-
val, sneeuw en hagel hebben de eer-
ste etappe van de Ronde van Anda-
lusië tot een ware helletocht ge-
maakt. In het achterland van de
Costa del Sol bij Malaga werd giste-
ren de Spaanse variant van Parij s-
Roubaix verreden. De bergweg-
getjes waren door de sneeuw- en ha-
gelbuien zo vervuild, dat tientallen
lekke banden verwisseld moeten
worden. Het aantal werd geschat op
150. Voorts deden zich voortdurend
valpartijen voor.
Bij de start in Malaga voor de 138ki-
lometer langerit naar Benalmadena
kwam de regen met bakken tegelijk
uit de hemelvallen. Na 25 kilometer
ontsnapte de Italiaan Fabio Bordo-
nali in het gezelschap van de Span-
jaarden Antonio Coll en Alberto
Leanizbarrutia. Na 65 kilometer be-
sloot deItaliaan in het noodweer al-
leen door te gaan. Hij bouwde een
maximale voorsprong van 17 minu-
ten op en had aan de eindstreep nog
2 minuten en 19 seconden over op
een eerste pelotonnetje van twintig
renners.

De uitslag: 1. Bordonali 138 km in 3.39.54
(37,653 km/u); 2. Argentin op 2.19; 3. Kap-
pes; 4. Verhoeven; 5. Van Brabant; 6. Hilse;
7. Edwig van Hooydonck; 8. Jalabert; 9. Nu-
lens; 10. Roosen; 13. Suykerbuyk; allen zt

Fitte Noah te sterkvoor Tom Nijssen

Rotterdam heeft weer trekpleister
" Torn Nijssen, voorlopig laatste optreden in Europa

als Argentin; 18. Solleveld op 2.48; 22. Van
Orsouw zt; 34. Harmeling op 3.26; 35. Van
den Akker; 37. Draaijer; 63.Cordes allen zt;
72. De Rooy op 5.53; 74. Breukink; 84.
Rooks; 85. De Vries allen zt; 105. Van der
Hulst op 7.06; 144.Nijboer op 17.50; 145. Ta-
len zt; 146. Hermans op 18.06; 147.Van Pop-
pel op 27.14; 149. Frank Pirard op 28.22.
Algemeen klassement: 1. Bordonali3.43.55;
2. Polier op 2.12; 3. Suykerbuyk op 2.13; 4.
Van Hooydonck; 5. Nulens beidenz.t; 6. Go-
rospe op 2.15; 7. Kappes op 2.17; 8. Martinez
op 2.18; 9. Verhoeven op 2.19; 10. Van Bra-
bant op 2.20; 18. Solleveld op 2.47; 20. Van
Orsouw op 2.48; 27. Van den Akker op 3.17;
29. Harmeling op 3.22; 32. Cordes op 3.24;
34. Draaijer z.t; 72. De Rooy op 5.50; 74.
Rooks op 5.52; 75.Breukink z.t; 78. De Vries
op 5.53; 104.Van der Hulst op 7.05; 133. Nij-
boer op 17.45; 137. Talen op 17.52; 144.Her-
mans op 18.10; 146. Van Poppel op 27.13;
149. Frank Pirard op 18.37.

Dopingcontrole
Overigens zullen de ploegleiders in
de Ronde van Andalusië een protest
indienen bij de FICP over de gang
van zaken bij de dopingcontrole.
Tijdens de proloog in Malaga trof
Maurice Le Guilloux, de Franse
ploegleider van de Westduitse ren-
ner Stumpf die door loting voor de
controle was opgeroepen, in de do-
pingcaravan niemand aan. De deur
stond open en alle flesjes, bestemd
voor de urinestalen, waren open en
bloot uitgestald. Le Guilloux haalde
zijn Nederlandse collega Jan Gis-

Coenen stopt
bij Blauw Wit

Het intens verheugde gezicht van
de Fransman stak een beetje af bij
de teleurstelling op het gezicht van
Torn Nijssen. Hij had sommige pun-
ten in de wedstrijd beter kunnen en
willen spelen. Ontevreden over zijn
optreden was Nijssen niet. „Ik heb
dacht ik redelijk goed partij gege-
ven. Er is gewoon weinig te doente-
gen zijn service. Die komt zeker op
deze ondergrond zo goed door dat
daarvoor mij nauwelijks iets mee te
doen is."

Voor Nijssen is het optreden in Rot-
terdam, waar hij een wild-card
kreeg, voorlopig het laatste in Euro-
pa. Volgend week speelt hij in een
Grand Prix-toernooi in Memphis
waar hij direct is toegelaten tot het
hoofdtoernooi. Het verblijf in Ame-
rika gaat hij gebruiken om zes we-
ken intensief te gaan werken met
zijn coach sinds 1 januari, Barry
Phillips Moore.

Uitslagen:
Enkelspel eerste ronde: Lavalle-Westphal
7-5, 7-6; Kahnasto-Fitzgerald 6-3. 3-6, 6-2;
Noah-Nijssen 6-3, 6-3.
Enkelspel tweede ronde: Jelen-Gustafsson
6-3. 6-2; Jarryd-Masur 6-2. 6-1.

Jan Timman slaagt
ANTWERPEN - Jan Timman heeft de halve finale van het kandida-
tentoernooi bereikt. Hij won woensdag in Antwerpen de laatste partij
van de tweekamp tegen Lajos Portisch. De Hongaar, die met zwart
speelde, gaf bij de 64e zet op. De eindstand in de tweekamp werd
daardoor 3V_ tegen 2V_. Timman speelt in de halve finale in oktober
tegen de Engelsman Speelman.

ROTTERDAM - Een dag na het
wegvallen van de Tsjechoslowaak
Mecir heeft zich een nieuwe trek-
pleister aangediend voor het Grand
Prix-tennistoernooi in Rotterdam.
Yannick Noah mocht op papier dan
wel een aantrekkelijke naam voor
een affiche zijn, de medische staat
van dienst van de Fransman is van
dien aard dat zijn meespelen altijd
ongewis is. Rotterdam maakte don-
derdag echter een nieuwe Noah
mee. Een speler die altijd voluit zal
gaan, die weer plezier heeft in ten-
nis. Helaas voor Torn Nijssen was
hij de eerste, die de Fransman op
zijn weg naar de tennistop tegen-
kwam. Het verzet van de Sittarde-
naar was dapper, maar onvoldoen-
de: 6-3, 6-2 voor Noah.

Sinds Noah (nummer twaalf van de
wereld) weer pijnvrij is, heeft hij de
zaken weer wat rooskleuriger leren
inzien en krijgt hij ook de hoop op
een voorspoedige carrière weer te-
rug. „Vorig jaarheb ik geloof ik drie
a vier wedstrijden gespeeld. Het
was een verschrikkelijk jaar. Daar-
om doet het mij zoveel plezier weer
zonder blessures te kunnen spelen.
Tennissen is het enige dat ik wil."

BEEK - Handballer Paul Coenen zal
het seizoen niet meer afmaken bij
landskampioen Kwantum Blauw
Wit. „Ik heb geen tijd meer om drie
a vier keer per week te trainen", al-
dus de cirkelloper. „Dat heb ik trai-
ner Guus Cantelberg ook laten we-
ten. Daags voordat wij naar een
toernooi in Lille vertrokken nam ik
een en ander met hem door. Hij
vond dat ik moestkiezen omdat het
anders niet fair was ten opzichtevan
de groep."

KV Mechelen staat slechts kleine nederlaag toe

PSV mist variatie Om zijn conditie op peil te houden
traint Coenen momenteel bij Voe-
rendaal. „Ik wacht een bericht van
Blauw Wit af. Hoor ik niets, dan zal
ik daar ook dit seizoen niet meer
spelen."

door fred sochacki
feov?HOVEN ~ Hoe h°Peloos de opgave voor PSV tegen KV
lep_!elen en de 3"° achterstand uit de eerste wedstrijd was,
Ihu gisteravond in Eindhoven. De formatie van Guus Hid-
litï Won wehswaar de tweede confrontatie (1-0), maar kon
L}tïler de overmacht demonstreren, waarmee KV Mechelen
f leden week de strijd om de supercup al vroegtijdig besliste. Oproerpolitie moet

arbiter ontzetten

Cyprioten razend over blessuretijd

tegen Israël gelijk: 3-3 (rust 2-1). Pas
drie minutenvoor tijd kon de tegen-
stander van Oranje in de kwalifica-
tiepoule voor het WK de stand gelijk
trekken door Allen. De vriend-
schappelijke ontmoeting Grieken-
land-Engeland eindigde in 1-2.

Dubbelslag
in WK ski

VAIL - De 21-jarige Oostenrijkse
Ulrike Maier heeft bij de wereld-
kampioenschappen ski in Vail de
Super-G voor vrouwen gewonnen.
Sigrid Wolf vergrootte de Oosten-
rijkse feestvreugde door de zilveren
medaille te winnen vóór de West-
duitse Michaela Gerg.
Zwitserland copieerde bij de heren
de Oostenrijkse dubbelslag bij de
dames. De 26-jarige Helveet Martin
Hangl startte net als Maier als eerste
en noteerde met 1.38,81 een tijd,
waaraan de overige deelnemers ver-
geefs probeerden te tippen. Titel-
verdediger Pirmin Zurbriggen, de
held van twee jaar geleden in Crans
Montana, kwam nog het dichtst bij.
Hij veroverde het zilver in 1.39,09.
Het brons ging naar de Oostenrijker
Hubert Strolz.

LIMMASOL - Veertig manschap-
pen van de oproerpolitie moesten er
woensdagavond inLimmasol aan te
pas komen om de Oostduitse
scheidsrechter Kirschen te ontzet-
ten na afloop van de kwalificatie-
wedstrijd Cyprus-Schotland (2-3).
Honderden aanhangers van het
thuisland waren woedend op de ar-
biter, omdat hij zes minuten liet na-
spelen wegens tijdrekken. Die extra
speeltijd bood Schotland de gele-
genheid de wedstrijd.te winnen.

In eerste instantie was het Kirschen
al onmogelijk gemaakt de tunnel
naar de kleedkamer te bereiken. Hij
werd na het eindsignaal bestookt
met vuurpijlen, flessen gevuld met
water en stenen. Zelfs toen hij om-
ringd was door politiemannen, van
wie er twee gewondraakten door de
projectielen, werd hij nog naar de
keel gevlogen door een supporter
die over de afrastering was geklom-
men. Buiten het stadion werd Kir-
schen opgewacht door een woeden-
de menigte. De Cyprische spelers
kregen het niet voor elkaar hun aan-
hang tot bedaren te brengen. Ze ble-
ven in vijandige houding afwach-
ten. Ten langen leste werd besloten
de mobiele eenheid te waarschu-
wen.De wedstrijd werd bijgewoond
door 16.000 toeschouwers. Onder
hen bevonden zich 1500 Schotten.
Vechtpartijen tussen beide suppor-
terskampen werden woensdag-
avond niet gemeld.

Stand groep 5: Joegoslavië 3-5 (8-3); Schot-
land 3-5 (6-4); Frankrijk 3-3 (4-4); Noorwe-
gen 3-2 (4-3); Cyprus 4-1 (3-11). Eerstvolgen-
de wedstrijden: 8 maart Schotland-Frank-
rijk; 22 april Schotland-Cyprus; 29 april
Frankrijk-joegoslavië.

Spanje versloeg woensdagavond in
Belfast Noord-lerland met 2-0. Bij
rust was de stand 1-0 voor de Span-
jaarden die in Andrinua (3e minuut)
en Manolo (84e) de schutters had.
Stand in groep 6: Spanje 4-8 (10-0); Honga-
rije 2-3 (3-2); Noord-lerland 5-3 (3-7); lerland
2-1 (0-2); Malta 3-1 (2-7). Eerstvolgende wed-
strijden: 8 maart Hongarije-lerland, 23
maart Spanje-Malta, 12 april Hongarije-Mal-
ta.

Wales speeldewoensdag in TelAviv
in een vriendschappelijke wedstrijd

len zich beperken tot het verdedi-
gen van de riante 3-0 voorsprong.
Zag Aad de Mos in Mechelen nog
'voetbal van een andere planeet', in
het Philips-stadion haalde PSV Me-
chelen uit de wolken terug op de
aarde. Maar zelden meer dan dat.

■n Hiddink de bezem door
wim haalde, Chovanec en
|p„ *fe voor Veldman en Valckx,tJKte Aad de Mos zich tot de
k. e!e taktische opdracht: de zaak
<% 'n Potdicht maken. KV Me-
***% Voldeed redelijk aan de op-
s_l\ temeer daar de thuisploeg

*tiin°r'ngskansen, die er desalniet-
-1 ontstonden, niet in doelpun-
tjj n omzetten. Op het moment
if ■ e treffer wel viel, was het ge-
ivir,een positieve wending al langi '°gen.
_«__i °® Europees niveau een 3-0
t tipt

r°ng hebt, kun je jebeperken
at van dat resul-
rtigï;'-] hoefden de wedstrijd niet
<Oe«- Bovendien kun jebij PSV
id s een gek gaan aanvallen. Dat
lismand. We hebben met het-
ïg sPelconcept, dezelfde opstel-

's verleden week, laten zien

Kansen

l, ■

CiUh!*"V M*echelen 1-0 (0-0). Score: 78.
?rikss S I'°' Scheidsrechter: Fre-
!?'on°?, 'Zweden). Toeschouwers:Oe Wi'u ele kaart: Vanenburg (PSV),_ "«e en Sanders (Mechelen).

Srlalri _-dew'Jks' Gerets, Van Aerle,
rS _ K°ernan, Heintze, Vanenburg,
kW, le' Linskens (65. Valckx),
Ss c* EHerman, Romario, Gill-

"*■". r cnelen: Preud'homme, San-
fiatij f^-ies. Emmers (40. Erwin Koe-
&%( Hofkens, Bosman, Ver-%r' ue Mesmaeker, De Wilde, Den

öat ' voorsprong vast te houden
Hik 2egt veel over mijn ploeg. Wij
i ï>^ een elftal dat zeer flexibel
6 lit . daarentegen mist de varia-
**s j^ erik dat dit het grote verschil
■*d h „ ,le beide wedstrijden", aldusV)n Mos-
f <*e v*reerde de Ploeë van 'Ach-
'o<%n azerne' verleden week hoe

offensief voetbal wordt ge-
gisteravond kon KV Meche-

Ellerman. Koeman schoot naast en
vanaf dat moment was het duidelijk
dat KV Mechelen de supercup defi-
nitief in handen had.

" De supercup gaat mee naar Mechelen. Trainer Aad de Mos (rechts) en keeper Michel Preud-
'homme bouwen een feestje.

De rehabilitatie bleef steken in een
handvol kansen van o.a. Gillhaus,
Romario en een knal van JozefCho-
vanec, maar de snelle openingstref-
fer stond Michel Preud'homme niet
toe. Het enige winstpunt voor de
pauze lag in het feit dat Hiddink na
een lange periode weer kon be-
schikken over Jan Heintze, terwijl
Jozef Chovanec voor het eerst voor
het Eindhovense publiek zijn op-
wachting maakte. De Tsjech had
duidelijk af te rekenen met aanpas-
singsproblemen. Gezien zijn lengte
won hij te weinig kopduels, terwijl
hij onzorgvuldig speelde in de op-
bouw.

„Die lange lijst blessures heeft PSV
opgebroken", vond ook Leo Been-
hakker, die als spion voor Real Ma-
drid een goed beeld kreeg van de
wijze waarop zijn komende tegen-
stander in bedwang kan worden ge-
houden. „Als PSV alles aan boord
heeft dan is en blijft het een heel
sterk elftal. Spelers als Lerby en
Kieft zijn erg belangrijk voor PSV.
Vooral het ontbreken van Wim
Kieft is een groot gemis. Hij kan als
geen ander een bal vasthouden en
zo zorgen dat spelers alsKoeman en
Vanenburg aansluiting vinden om
zo de aanval te ondersteunen. Ik
ben naar Eindhoven gekomen om
spelers als Ellerman en Romario
aan het werk te zien. Daar wilde ik
meer over te weten komen."
Of de Real-trainer veel wijzer is ge-
worden liet hij in het midden. Ge-noemde aanvallers konden vrijwel
geen moment aan de aandacht van
hun directe bewakers ontsnappen,
laat staan hun ploeg op sleeptouw
nemen.il j_.GART - De organisatie van

"Uttg err*ationale atletiekgala in
!fi k *J> waar gewerkt wordt met
■tl, hl fet van ruim 650.000 gul-
|vi Qeeft de komst aangekondigd
'llpj^I*'1*' Lewis. De Olympische
Htc 6r* °P de 10° meter verkeert
'*Vp ln het gezelschap van onder
\ "} .hordenloper Roger King-
Hov Brown en Jordanka

Stuttgart
Penalty
De grote ommekeer bleef ook ach-
terwege toen Ronald Koeman vanaf
de stip mocht proberen de score te
openen. De strak leidende Zweed
Fredriksson - hij fluit ook in april
Nederland-Westduitsland - bestraf-
te Bruno Versavels aanval op Juul

Zelfs de treffer van Hans Gillhaus -hij kopte een voorzet van JuulEller-
man achter Michel Preud'homme -
veranderde aan dat feit niets meer.
PSV betaalde de tol voor de half-
slachtigheid, waarmee de ploeg het
eerste duel was aangegaan. De mini-
male winst van gisteren was hoog-

turbo's tobsport

uit de pleister op een wonde, die in
Mechelen was geslagen. Wat dat be-
treft waren beide ontmoetingen een
testcase voor hetgeen PSV o.a. te-
genReal Madrid te wachten staat.

Voor Guus Hiddink kwam het
breekpunt op het moment dat Koe-
man zijn strafschop naast schoot.
Tot dan toe was er nog alles moge-
lijk geweest.

„Ik moet de spelers een compliment
maken dat ze tegen een dergelijk ge-
groepeerd verdedigende tegenstan-
der vier of vijf goede scoringskan-
sen weten te creëren", aldus Guus
Hiddink. „Er was bijna geen door-
komen aan en toen Gillhaus het gat
had gevonden was het eenvoudig-
weg te laat. Real wordt nu de vol-
gende wedstrijd waarop wij ons
hebben te richten."

door dik
bruynesteyn

Borg ontkent
MONTE CARLO - De voormali-
ge Zweedse tennisvedette Björn
Borg heeft alle verhalen tegenge-
sproken en ontkend een zelf-
moordpoging te hebben gedaan.
Hijwerd dinsdagin allerijl in een
ziekenhuis in Milaan opgeno-
men, nadat zijn Italiaanse vrien-
din Loredana Berte hem in hun
appartement had gevonden. En-
kele uren nadat zijn maag was
leeggepompt, mocht Borg het
hospitaal alweer verlaten.
Gisteren reisde het paar naar
Monte Carlo. Volgens Borg is er
van een drama geen sprake ge-
weest. „Het is een hoop heisaom
niets. Ik voelde me niet goed. Ik
had iets verkeerds gegeten en
had last van mijn maag. Dat heb
ik proberen te bestrijden met een
borrel in combinatie met een
slaappil. Verder kan ik me niets
herinneren. Maar nu voel ik me
weer prima". Zijn vriendin be-
vestigde die lezing.

Utrecht zaterdag
al in Baandert

Fortuna streeft naar vaste speeldag op zaterdag te krijgen,
dus ook de zogenaamde
risicowedstrijden. We
hebben al eerder in het
seizoen PSV op zater-
dag hier gehad en dat is
goed gegaan. Nu willen
we het ook met Utrecht
proberen", aldus Leina-
arts. „Natuurlijk geeft
de Mobiele Eeenheid
tóch acte de présence."

" Op pagina 25 een in-
terview met de toekom-
stige Fortunatrainer
Han Berger.

_r>r
,onze sportredactie

IigfT.ARD - Als de vei-
ï-0 'eid het toelaat wil
*'efst n,a Sittard het

e thuisduels °Pöe spelen.
*iiCr,,ar*vankelijk als 'ri-Si^edstrijd' te boek
<Vt

ncle ontmoeting
'1 i^a-Fe Utrecht is
vfoé H6r geval al ver"
dag 8d Van zondagmid-

tïaar zaterdag-nel- Aftrap 19.30 uur.
fClntijcj heeft langes^^oekend gestaan als

erg, ook al omdat FC
Utrecht zelf erg veel
doet om wanordelijkhe-
den te voorkomen.
„Wij onderzoeken mo-
menteel of het mogelijk
is om alle wedstrijden

een echte risicoploeg.
Fans van de club zorg-
den bij uitwedstrijden
meestal voor chaos. Dit
is volgens Fortuna-vei-
ligheidsfunctionaris
Leinaarts niet meer zo

Helletocht voor peloton
Variant van Parijs-Roubaix aan Costa del Sol

®Sieben b.v.
Bouwmaterialen

KELDER LEK?
VRAAG NAAR

„POLTEC"
Schelsberg 94, Heerlen

Tel. 045-725782
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É MIELE MAAKT DE MOOISTE T
EN DE BESTE KEUKEN^-„-M
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Miele maakt erg mooie en zeer goede keukens. Met de perfektie en duurzaamheid
die u van Miele mag verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in

elk van de tientallen Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende
designs, in de doordachte details en in de fantastische afwerking. Naar onze mening
maakt Miele de mooiste en de beste keukens. Het zal ons niet moeilijk vallen ook u
daarvan te overtuigen. Want met Miele kunnen we van uw keuken een eenheid
maken, passend bij uw stijl en uw woonomgeving. Daarin zullen we u graag vrijblijvend
adviseren en uw keuken, samen met u, stap voor stap laten "ontstaan". Tot in de details.
Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht, vakkundig op-
gesteld totaalkoncept. Ook daaromonze voorkeur mmWmm^mmmmmmmmm^mvoor Miele. En waarschijnlijk, binnenkort, ookvan u. I ▼ f^^^T^^^T^BNa 'n vrijblijvend informatiebezoek aan onze Miele- f W _V__2________
keukenshowroom. ___i____9iff!sa*l_fSr3?9

Miele-Keuken-Centrum _"€Vpp-C
Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700 (industrieterrein "In de Cramer")

RAMEN en DEUREN
BROEIT Hardhout^^^

,-,,*^^ Kunststof
*^- - -
Alleen uit eigen werkplaats op uw maat gemaakt en
zonodig ter plaatse aangebracht met afwerking.
Wilt u korte levertijd, bel dan tussen 8-17.30 uur,

DE GAAS b.v. 045-442726 |
mmWmmaAmmmWÊÊÊmmm%mm%mm%mm%mm%mmm%%mm

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

Wij zijn er absoluutzeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Één 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, Nieuwstraat22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
*mm%mmmmm%mm%mm%mm%mmmmm%*mmm%mÊÊÊÊÊÊÊÊm

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

84x 60x 36x
■3100 — 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 theo- 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

DEZE WEEK LEGGEN
WE GRATIS DE VLOERTJES

IN HU^WONING.
I_tJS_J<-i

■S:'^,-:^[^^MW^^<'fs^Btfc_'örts^--''-^'^^t^*'>- ■*^__\_BÏP<--''v*-''' „__? --''*"** ■- ■£-*■**' '"""*■■
_ "^^__[__^f__j|_*T_L 3'~ £*___&__*

3 In deze derde week van deSuperkabouteraktie spelen dekabou-
*ii *\\ ter met m»nd> steenhouwer,vrouwtje metkaarsen en §^^^

'fj__É_i£> il vrouwtje met bezem dehoofdrol. U koopt ze voor slechtsf 1,50 [ÜHjJI^^F'A |1! bij elke f25,- aan boodschappen. En bij aankoop van een
van deonderstaande merken krijgt u devloer van hetkabouter-

i £)&yj|fSL i huis gratis! ledere week - en dat 6 weken lang - kunt u steeds, "$m anderekabouters kopen. In totaal zijn er 22 verschillende. ««Jb. I
j De derde bouwplaat, de vloer, wordt u aangeboden door: [

lï>ii_M_sm:i:*imm |ï fi~ï ~IT~ jfiL ;fi ,:. . . ~.- I Superhalfvolle j
Super wasverzachter, s*N^Tl F^ fll'3ll PIIPP fles 0,5 litervoor l> \

_______ ____P_^_H^^*'|_B Hfc:'''';" mmm^^^^ ____T AmW AmW yS. \\\_W"*^

Superkano's, 149 ErisnSuperdichterbijdanudenkt. Bel voor informatie 03403 93503/93505 Spruitjes 125pak 6 Stuks VOOr ■ ■ Aanbiedingen zijn geldigt/m 11-2-1989of zolang devoorraad strekt. per kilo li

[sTEELCOTELET SPEKLAPPEN FILETCOTELET

I 7.98 .o 4.98 .o 0.98
I BLOEDWORST KONIJNEDELEN RUNDERGEHAKT

ring g QQ Q QQ O QQ
Donderdagavond koopavond _^____a__w_fe «_m__-__--^^---_---^(behalve,n Sittard) / I [ P— ][ l—^X AMBY-MAASTRICHT -_-,__,_-, WAIUA

_
HEERLEN: Heerlerbaan 106 # LJ I mmJ± \ GEOPEND VANAF
BRUNSSUM: Julianastraat 24 m J^__, __,BJL_T***^_SL__________l Lindeplein 1 WOENSDAG 12 UUR
SITTARD: (Sanderbout) Veestraat 42

. . _. *+y^M

DRIE TWIN CAM 16 KLEPPERS STAAN NU KLAAR MET SUPERSTARTPRITZEnJ
ATTENTIE! DE TOYOTA SUPERRALLY 1989

DRAAIT OP VOLLE TOEREN.
_^

De snelle, gestroomlhnpe 16klepper De ruime, luxueuze 16klepper De fraaie, representatieve 16klepper

COROLLA LIFTBACK 16 SUPER TWIN CAM 16 CARINA II SEDAN 1.6 SUPER TWIN CAM 16

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DC VOORRAAD STREKT. ____ ï
IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN p***MBVVVa _____

.-Ili^ilTnTff-^lflL. MAXIMUM VAN 100.000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE -AF |t_k _\_^\ Wi^ JAREN BETER.r_Mi_w'"llillfl*_lilli_ FABR
,
EK _ GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. l_________M____-__ft-_d___- " ,

HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTSB.V. -Stationsstraat 29 -Tel. 04749-1728«OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814»POSTERHOLT-AUTOBEDRIJFJANBAK*p'
B V -Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " SCHIN OP GEUL- 'GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258 "SITTA 1;^
AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -RijkswegZuid2l2 -Tel. 04490-21000«SUSTEREN-'AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLDB.V.-Rijksweg Noords4-Te1.04499-3300«ULESTRATEN-AUTOM.BEDRIJFLOUISPETITB.V.-Lan9 5

Gewannen 8-Tel. 043-642703. *J'Off. Agent



Zaterdag volgt voor Fortuna het
eerste weerzien met Han Berger
en met JohnLinford. „Dan kijk ik
uiteraard alleen maar naar
Utrecht. Zowel voor Linford als
voor mij wordt het een bijzonder
duel.Linford wil zich graag waar-
maken ten opzichte van het Sit-
tardse publiek. Ik ben heel tevre-
den over hem. Hij is in Utrecht
weer opgebloeid en is handelbaar-
der dan in Sittard. Hij volgens zijn
eigen zeggen ook volwassener ge-
worden. Hij werkt steeds keihard.
Qua productiviteit valt het met
vier, vijf treffers nog een beetje te-
gen, maar dat ligt deelsaan de trai-
ningsachterstand waarmee hij be-
gon en deels aan een meniscus-
operatie die hij dit seizoen onder-
ging. Het zou me niets verbazen
wanneer John Linford zaterdag
weer zou scoren tegen zijn oude
club. Net zoals begin dit seizoen
toen hij in Utrecht de beslissende
treffer maakte tegen Fortuna".

Raar maar waar, de 38-jarige Han
Berger is al dertien jaar lang de
jongste trainer uit de eredivisie.
„Zelfhad ik als speler niet de kwa-
liteit om de top te bereiken. Om-
dat het voetbal je toch obsedeert
ga je zoeken naar andere moge-
lijkheden om bij de sport betrok-
ken te blijven. Dan word je trai-
ner. Dat is een kwestie van geluk
en van afdwingen en het trainers-
schap bevalt me nog steeds. Joop
Castenmiller heeft me ooit eens
verteld dat hij ongeveer op mijn
leeftijd manager werd van Fortu-
na Sittard. Hij was het zat om de
jongenselke dag achter de vodden
te zitten. Ik ben dat nog lang niet.
Ik zit nu de komende twee jaarbij
Fortuna, met een optie voor een
derde jaar, maar ik heb voorzitter
Boels al eens gekscherend laten
weten dat ik best nog langer wil
blijven".

Frans dreissen

'_ \ra riJage tussen Fortuna en Han Berger, twee jaar geleden,
teir S s van korte duur. De tijd was te krap om alle doel-
lo ingen te verwezenlijken. De missie was onvoltooid. „Dat
Itr de komende jaren dan maar gebeuren". Toch wist de
sch + enaar m die zes maanden het imago van de club dras-

»u te verbeteren. Bestuur en spelers kwamen superlatieven
om Berger te roemen. De trainer werd vooral geprezen

e-. }$n voetbalintelligentie, vastberadenheid, oefenstof en
enigheid.

zen. Nee, ik train nog veel te graag
en wil nog dagelijks met de jon-
gens op het veld bezig zijn".

loopbaan, dat Berger niet content
is met zijn werk. „Bij AZ ging het
ook niet florisant. De omstandig-
heden en mogelijkhedenwaren er
niet om tot goederesultaten te ko-
men. Ik had heter met mijn karak-
ter en instelling verschrikkelijk
moeilijk mee om op dat niveau zo
in de marge en met zulke beperkte
mogelijkhedente moeten werken.
Fortuna heeft wat dat betreft voor
de verhoudingen van de Neder-
landse competitie een aardig elf-
tal. Gebleken is dat de ploeg be-
hoorlijk mee kan komen in de ere-
divisie.Er is zeker een basis om de
toekomst met vertrouwen tege-
moet te zien, zeker als het elftal in-
tact blijft".

in die korte periode
|aa .samen kunnen werken en
iari ls blijkbaar iets van blijven
'°gm ' **** ken tussentijds ook
"sest een andere club bezig ge-
let k maar dat ging niet door.
% *??eft geen zin om de naam
iet " c^ub te noemen. Ik vind
toot?le* correct om daar mee te
ioe g \e lopen. Het is vervelend ge-<y at dit feit een eigen leven is
loeft den- Omdat ik niet de be-
W heb om dat naar buiten te
ktr If 11'wordt bet weer in twijfel
IW? en"" Zegt Berger, wiens

ergernis verraadt.

tr_fer stond voor de keus. Hij.y zelfs een tweejarige job als
jl'ager van Utrecht aangebo-
*oe' »ïk had echter geen zin. Ik
ün r.me nog te jong. Ik heb geen
!ouun*' van het veld af te gaan. Het
k lf

V°or m'Jn toekomst geen goe-
ie £euze zijn geweest. Stel dat je
vor ?an niet leuk vindt of dat je
ier, * ontslagen, dan heb je je on-essen wel uit de markt gepre-

" Han Berger terug in Sittard. ,A-ls het elftal intact blijft dan zie ik de toekomst zonnig tege-
moet". Foto: PETER ROOZEN

Spiegel
Mede doorslaggevend voor het
vertrek bij Utrecht waren de wei-
nig opzienbarende resultaten tot
nu toe. De kille cijfers laten hem
niet koud. „Ik heb geen optimaal
rendement gehaald uit anderhalf
jaarwerk. Ik vind dat Utrecht al-
tijd bij de eerste acht moet zitten
en datvalt tot op heden tegen. Dat
heeft gevolgen voor de samenwer-
king tussen trainer en de groep en
dan is het voor beide partijen be-
ter om iets anders te beginnen.
Dan moet je reëel blijven, in de
spiegel durven kijken en zeggen
dat je niet bent geslaagd. Uiter-
aard heeft de spelersverkóop aan
het begin van dit seizoen ook een
rol van betekenis gespeeld".

Het is voor de tweede keer in zijn
inmiddels dertienjarige trainers-

Schaatsmarathon
Geleen afgelast

Engels getint
De spelstijl van Fortuna zal in de
volgende jaargangen niet wezen-
lijk verschillen met het voetbal
van nu. „Een hele hoop ingrediën-
ten om een beetje Engels getint
voetbal te spelen, dus zo aanval-
lend mogelijk en veel acties voor
de goal, zaten twee jaar geleden al
opgesloten in de ploeg. Daar heb
ik toen ook dankbaar gebruik van
gemaakt. Na een haperend begin
ging het ook steeds beter draaien.
Dé spelers kregen er meer plezier
in en zelf werd ik enthousiaster
omdat ik merkte dat dingen wer-
den opgepikt en rendement ople-
verden".

Berger maakt er geen geheim van
dat hij anderhalfjaar geleden met
spijt uit Sittard is vertrokken. „Ik
had graag willen blijven, maar zat
vast aan een tweejarig contract bij
Utrecht. Ik heb nu zo snel voor
Fortuna gekozen, omdat ik intuï-
tief denk dat ik er goed kan wer-
ken. En dan ga je niet zoeken of
wachten of er misschien nog iets

anders is .
Berger heeft grote verwachtingen
van Fortuna volgend seizoen. „De
ploeg heeft bewezen dat die bo-
venin kan meedraaien. Het schort
alleen nog een tikkeltje aan de
overtuiging bij de spelers. Het ligt
niet aan de mentale vechtlust bij
de spelers. Het is eerder ietsvan te
weinig geloof in eigen kunnen. Er

wordt nog wel eens gedacht dat
het team niet goed genoeg is voor
een vierde, vijfde of zesde plaats,
maar als dat besef en datvertrou-
wen er wel zijn, danpas ga je gren-
zen verleggen. Je moet er uiter-
aard wel voor waken dat het geen
obsessie wordt, want dan kan het
effect juist averechts zijn zoals bij-
voorbeeld bij FC Groningen".

Titelstrijd
boksen

in Brunssum
BRUNSSUM- Zaterdag 11 februari
wordt in de Brunahal Brunssum
een begin gemaakt met de Zuidne-
derlandse bokskampioenschappen.
Er staan veertien partijen op het
programma met deelnemers uit on-
der andere Maastricht, Heerlen,
Landgraaf, Munstergeleen en
Brunssum.

rijk besloot de KNSB om de wed-
strijd in Geleen af te fluiten. On-
danks het optimismevan de Lande-
lijke Technische Commissie vond
men voorts de reisafstand voor de
deelnemers en de te hoge organisa-
tiekosten een moeüijk te verteren
zaak."

Een ander probleem dat aan de orde
kwam en in het besluit zwaar heeft
gewogen, is dat de wedstrijd in de
middaguren verreden moest wor-
den. De buitenbaan in Geleen mag
namelijk nog altijd niet 's avonds
benut worden. Buurtbewoners heb-
ben namelijk vanwege geluidsover-
last bezwaren aangetekend. Ton de
Loo: „Veel rijders zouden moeilijk
op tijd kunnen arriveren voor de
middagwedstrijd. Elders in het land
zijn dewedstrijden altijd 's avonds."

l(j» _, "an onze medewerker
6 **** e schaatsmarathon op
Hoe J} in Geleen gaat zaterdag niet
ttaJrP het zelfde tijdstip wordt in
4t>d

a (Canada) het WK op deze af-
*eft eri*eden. In deze organisatie
'Iw ..Koninklijke Nederlandse
*feite SriJders Bond voor een ge-
it» ,j geparticipeerd. Alle cracks
&re a"*door naar Canada. Een an-
H (Jr°eP vertoeft momenteel in

d°stenrijkse Weissense. Daar
't j «it weekeinde een 200 kilome-

e wedstrijd. De kans was
'et v 0t zeer groot dat in Geleen

belangstelling van
o* 1 /^erszijde zou zijn.
Sgs

e Loo, trainer van de Lim-
x^ni Sc.haatsclub en belast met de
t'6t Sfi'**e' vertelde desgevraagd:
"^r^; 'een vanwege de sterke af-ging naar Ottawa en Oosten-

Vanavond
Waubach-vlissingen

WAUBACH - De afgelopen zondag
uitgestelde wedstrijd in de hoofd-
klasse amateurvoetbal tussen Vlis-
singen en Waubach wordt van-
avond ingehaald. Omdat de Zeeuw-
se ploeg niet over een lichtinstalla-
tie beschikt, wordt het duel ditmaal
in Waubach gespeeld. Aanvang
19.30 uur.

Mick Vliegen debutant
met visie en ambitie

Limburgia heeft opvolger van Schaepkens binnen

Van Limburia komen in de ring
John de Wilde in hetzwaarwelter te-
gen Van Wanrooy uit Schijndel en
Jan Hager in het middengewicht te-
gen de sterk opkomende Maastrich-
tenaar Harold Menten. Overigens
zal tijdens deze avond de kam-
pipensgordel worden uitgereikt aan
de Brunssummer Jeroen Goebels
omdat hij geen tegenstander in het
vedergewicht (junioren) had. De
wedstrijden in de Brunahal begin-
nen om 20.00 uur.

" GENUA - Sampdoria heeft op-
nieuw de finale bereikt van het
toernooi om de Italiaanse voetbal-
beker. De cuphouder versloeg in
de tweede wedstrijd Atalanta
Bergamo opnieuw. Nu werd het 3-0
door doelpunten van het schutters-
duo Mancini (2) en Vialli. Sampdo-
ria had het eerste duel met 3-2 ge-
wonnen. In de eindstrijd treft de
club waarschijnlijk Napoli, dat Ma-
rio Beens Pisa al met 2-0 versloeg.

" PARIJS - Ajax heeft in Parijs
een zaalvoetbaltoernooi gewon-
nen. In de finale-poule versloegen
deAmsterdammers Nantes (1-0) en
Rode Ster Belgrado (5-2). De Fran-
se ploeg beëindigde het evenement
als tweede, voor de Joegoslaven.

" ROTTERDAM - Europees kam-
pioen Jan Lefeber riskeert plaat-
sing op de 'zwarte lijst' van het Co-
mité Zuid-Afrika, indien hij blijft
bij zijn voornemen op 11 rfcaart in
Johannesburg te boksen t«en de
Zuidafrikaan Thulane 'SugS- Boy'
Malinga. De contracten zij gete-
kend, maar de kans bestaat dat de
Europese Boks Unie alsnog een
veto zal uitspreken, maar omdat
Lefeber op 31 maart zijn Europese
halfzwaargewicht-titel dient te ver-
dedigen en hij reglementair in de
voorafgaande 28 dagen geen ander
gevecht mag aangaan.

" GRONINGEN - De uit Curacao
afkomstige voetballer Sixto Rovi-
na van FC Groningen is in Gasselte
tijdens een vriendschappelijke
wedstrijd tussen het tweede elftal
van zijn club en Hoogezand ver-
moedelijk bezweken aan een hart-
stilstand. Vlak na rust zakte Rovi-
na na een inworp in elkaar. Medi-
sche hulp mocht niet baten.

" DEN HAAG - Sebastian Coc, de
voormalige Olympische kampioen
op de 1500 meter, zal op 18en 19 fe-
bruari niet te bewonderen zijn bij
de Europese indooratletiekkam-
pioenschappen in de Haagse Hout-
rusthal. Coc heeft zich terugge-
trokken uit de Britse selectie we-
gens een kuitspierblessure.

" HAMBURG - De negentienjari-
ge Oostduitse schoolslagzwemster
Peggy Jahnicken heeft het verblijf
van een DDR-selectie in Hamburg
aangegrepen om te verdwijnen. Ze
verliet haar hotel zonder een be-
richt achter te laten. De DDR-ploeg
reisde zonder haar door naar de
wedstrijden in Parijs.

"De overeenkomst tussen Mick Vliegen (zittend, midden) enLimburgia is eenfeit. Vanaf ljuli is
eerstgenoemde deoefenmeester van de hoofdklasser uitBrunssum. Foto: FRANSrade.

Het verdere programma van de
Zuidnederlandse bokskampioen-
schappen is als volgt: 18 februari
Eindhoven; 25 februari Hoensbroek
(Multifunctioneel Centrum); 4
maart Mierlo-Hout; 11 maart Heer-
lerheide (Sportcentrum Heerlerhei-
de); 18 maart Den Bosch (finale).

toto/lotto

gorie 30-40 jarigen.Bij de meisjes B
zegevierde de Heerlense Inge Ste-
vens, 5 km in 20 minuten en 34 se-conden.

Ruben Krauwel uit Vianen werd
Nederlands kampioen bij de heren.
Twee dagen eerder had hij de titel
veroverd op de 30 kilometer. Krau-
wels tijd over de 15 km bedroeg
39.40. Tweede Purjk (Blaricum) in
40.41 en derde Hopman (Burger-
brug) in 40.56. Klassering Limbur-
gers: 5. Rob Stevens 44.33; 9. Frans
Thevis 53.25 (eerste in categorie 40-
-50 jaar); 18. Jean Luyten 1.00.27
(derde in categorie 40-50 jr); 23. Rien
Alfenaar 1.02.44 (tweede in catego-
rie 50-60 jr); 25. JuulBrandts 1.03.38
(derde in categorie 50-60 jr); 28. Jean
Heussen 1.06.02.

Derde plaatsvan de Bunt in
NK langlauf
3ni;.*r De in Hoensbroek (Lu-. «Urn ■ Werkzame Marjorie van
'uSw ls. gisteren in het Westduit-
i] 'a*i_^ derde geworden bij het
C^eu "*" klassieke stijl over 15
ii^ve_ *.
» h 'Jdp __nin*i ginê naar Vlasveld
l/M.h Ade in 47 minutenen 48 se-iVht evolgd door Ten Bosch uitA oJT 49-52 en Van de Bunt inif'Wr?ette Thevis "it Oirsbeek
VrJrtJd -afdrukken van 1.06.36

"Jaarmee tweede in de cate-

Handbalstersnaar randstad
«[§£]*_"i^a] k-~ *n de eredivisie zaal-
-OHUr blJ de dames spelen beide
k^ap gSe vertegenwoordigers
y dt" uitwedstrijd. Herschi/V
Nts at momenteel een tweede
l' be, et recht op Europees hand-
V or_\ gaat in Schiedam (15.00
J|G. V, bezoek bij promovendus
J' de f1ekkesluiter Vonk/Mosam,

6t a.atste weken een stijgende
«vW_ n' sPeelt om 14-00 uurin
I» eka^_m te_en een andere degra-
CqC "aat: Niloc'Petitie in deeredivisie bij de

heren ligt stop in verband met de
voorbereidingen van het nationaal
team op het WK voor B-landen, dat
woensdag in Frankrijk van start
gaat.

Eerste divisie dames, zondag: Caesar-DWS
(14.25, De Haamen Beek); Holbox/Swift-
Beyo (14.00, Jo Gerrishal Roermond); Her-
mes-VGZ Sittardia (13.40, Den Haag); Her-
cules-Auto Caubo lason (13.30, Rijswijk).
Heren: VGZ Sittardia 2-Laren (13.10, Stads-
sporthal Sittard); Tongelre-Holbox/Swift
(13.50, Eindhoven); Pius X-Loreal (15.40,
Eindhoven); Quintus-Bevo (13.20, Kwints-
heul).

oefenvoetbal
RKMSV - Helmond Sport 0-5
Swift -RKVB 2-0
Roggel - Victoria 2-0
Maasbracht - Sp.lrene 0-2

Vandaag:
SV Treebeek-Heilust 19.30 uur
Armada-Lindenheuvel 19.00 uur

HAMBURG - Cijfers Westduitse Mid-
lotto: Trekking A: 4-14-22-29-30-34. Re-
servegetal: 21. Trekking B: 1-16-23-32-
-43-45. Reservegeul: 49. Uitslag 'Spiel 77'
is: 9767294.

Van onze medewerker
ARNO RÓMGENS

BRUNSSUM - Kerkradenaar
Mick Vliegen debuteert ko-
mend seizoen als hoofdklasse-
trainer. De huidige oefen-
meester van tweedeklasser
Miranda tekende gisteravond
een contract bij Limburgia.
Mick Vliegen is 42 jaar. Als
voetballer was hij actief bij
Chevremont. Zijn trainerscar-
rière doorliep de CBS-mede-
werker bij Hopel, RKBSV en
Miranda. Bij Limburgia volgt

hij de naar SVN vertrekkende
Math Schaepkens op.

Goof Janssen, Limburgia-manager,
over de vrij verrassende keuze: „Bij
de keuze van Math Schaepkens zijn
wij destijds afgestapt van het geijk-
te patroon: trainers van naam en
met hoofdklasse-ervaring aanstel-
len. Dat heeft prima uitgepakt.
Schaepkens heeft in die drie jaar
goed werk verricht. Mick Vliegen is
een soortgelijk oefenmeester. Ook
hij heeft ambitie en visie. Ook hij
heeft bij lagere clubs laten zien, wat
hij in zijn mars heeft. Daarom heeft
Limburgia hem het vertrouwen ge-

schonken. Samen met hulptrainer
Harm Posthuma, zal hij volgend sei-
zoen opnieuw voor een goed Lim-
burgia-jaar moeten zorgen."
Met de aanstelling van Vliegen bij
Limburgia zijn de kaarten, wat trai-
ners bij de Limburgse hoofdklas-
sers betreft, geschud. EHC koos
voor Leo Steegs, SVN lijfde Math
Schaepkens in en Wilhelmina'oB
wordt komend jaar getraind door
Leo Beerendonk. De overige drie
ploegen gaan verder met de huidige
oefenmeester: Waubach met Wim
Vrösch, Venray met Ruud Wouters
van den Oudenweijer en Sittard met
Bèr Lejeune.

L toiburgs dagblad ""
Donderdag 9 februari 1989 "25
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'Nog te weinig geloof in eigen kunnen bij spelers van Fortuna' Inventariseren
Mentaal is Berger nu al bezig met
het volgend seizoen. „Ik jpen al-
vast aan het inventariserenjken or-
ganiseren. De voorbereiding op
volgend seizoen, de taakinkulling
en het verlengen van de spelers-
contracten, kijken of we nog wat
missen. Met al die vragen houd ik
me bezig. Nee, met Van Doorne-
veld heb ik geen contact meer ge-
had. Daar is het klimaat helaas
niet meer naar".

„De mentaliteit en levenssfeer in
Limburg spreken mebest welaan.
Het is veel ontspannender dan in
het westen. De mensen hebben
meer tijd voor elkaar en laten me"-
kaar veel meer in hun waarde. In
het westen is men veel opgefokter,
agressiever en staat men meer on-
der druk. Ik heb dat halfjaar Sit-
tard als een echte verademing er-
varen. Het is gezelliger, rustiger en
dat uit zich ook in het gedragvan
de supporters. Daar word ik on-
derhand kotszat van hier in
Utrecht".

trainers toen al niet onder stoelen of ban-
ken. Oude liefde roest niet en daarom staat
Berger over enkele maanden weer voor de
Fortuna-klas, ditmaal als opvolger van
Hans van Doorneveld, die zich door de
gang van zaken danig gepikeerd voelt. Er is
zelfs sprake van een licht gebrouilleerde
sfeer tussen het tweetal. „Dat Fortuna en ik
al eerder tot een akkoord waren gekomen is
beslist niet waar. Toch neemt Van Doorne-
veld me een aantal dingen kwalijk. Als
iemand iets in zijn hoofd heeft dan kun je
hem dat er moeilijk uitpraten", verwerpt
Berger de kritiek, enkele dagen voor het
duel Fortuna Sittard-FC Utrecht (zaterdag-
avond).

ANKEVEEN/UTRECHT - Precies tweejaar geleden werd Han Berger als een Mes-«as naar Sittard gehaald om Fortuna uit*fen beroerde situatie te loodsen. Het spelwas belabberd en menig vaste klant ont-luchtte het Baandert-stadion om het voet-bal tijdelijk de rug toe te keren. Berger, uit-
_iriitSt door AZ vanwe"-e het vroegtijdig
uitlekken van zijn 2-jarige verbintenis met
en v*recllt> werd gevraagd om als interim-oach (vervanger voor de zieke Bert Ja-obs) het tij te doen keren. Han Berger
zi h"1' za& en overwon de crisis en mag
cf\ thans trots de mede-architect van hetmid.ge Fortuna Sittard noemen. Spelers,
estuur en supporters staken hun adoratie°°r de benjamin (38) onder de eredivisie-

Han Berger
thuis in Sittard

Linford

sport
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	Lezing over verzet
	Een handjevol mensen is gisteren in hongerstaking gegaan tegen het Nederlandse plan om zestig gebruikte straaljagers te leveren aan het Turkse leger. Vier zaten er op het Binnenhof in Den Haag (foto). Volgens één van hen is de voormalige legeraalmoezenier K.K., die in het huis van bewaring in Grave zit, ook in hongerstakiiig gegaan. K. bewerkte op 1 januari van dit jaar samen met de arts C. van M. twee van de aan Turkije te leveren vliegtuigen met mokers. K. en Van M., die in het huis van bewaring in Roermond verblijft, moeten zich vandaag verantwoorden voor de rechtbank in Breda. De hongerstakers hopen volgende week een rapport over Turkije van Amnesty International aan te bieden aan de minister van defensie. Uit het rapport blijkt dat het Turkse leger op grote schaal de mensenrechten schendt.
	puzzel van de dag
	de speelgoedspiegel
	Politiemensen bekijken twee pijlen die aangetroffen werden bij de woning van een 37-jarige inwoner van Rossum, die gistermiddag levensgevaarlijk gewond raakte na een aanslag met een pijl en boog. De man ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in Den Bosch. De politie heeft een 26-jarige inwoner van Zaltbommel aangehouden die ervan wordt verdacht het slachtoffer met een metalen pijl in de rug te hebben geschoten. Volgens de politie hadden de mannen ruzie gekregen om een vrouw. De verdachte staat bekend als gevaarlijk. Hij is al enkele keren eerder met de politie in aanraking geweest in verband met geweldsdelicten.
	In Beieren vonden gisteren tal van politieke bijeenkomsten plaats. Wijlen Franz-Josef Straufi begon daar 36 jaar geleden op Aswoensdag mee en andere politieke partijen volgden in de loop der jaren zijn voorbeeld. Dit jaar waren ook de Republikeinen van de partij, de extreem rechtse groepering die een sensationele verkiezingswinst behaalde in West-Berlijn. Hun leider, Franz Schönhuber (op de foto rechts naast zijn secretaris-generaal Harald Naubauer), zag zich gedwongen op het laatste moment een nog grotere hal te huren in Cham vanwege de enorme belangstelling voor zijn 'optreden. Hoewel Schönhuber opnieuw niets nieuws te vertellen had, was de geestdrift onder zijn aanhang zo groot dat de met Beiers tarwebier gevulde pullen dansten op de tafels.
	Vrolijke gezichten bij de introductie van DSM op de Amsterdamse Effectenbeurs. Recht president-directeur mr H. van Liemt, links naast hem de beursvoorzitter, baron Van lttersum. De Amsterdamse vestiging van de Credit Suisse First Boston, die de staat adviseerde bij de beursintroductie van DSM, blijkt in bankkringen allesbehalve'\ een goede naam te hebben. '" Het lijkt onwaarschijnlijk dat de buitenlandse bank ook bij de uitgifte van de tweede partij DSM-aandelen betrokken zal worden.
	Dit 'zakhorloge', gisteren in Genève gepresenteerd door Philippe Stern, vice-president-generaal van de Patek Philippe-onderneming, is met een waarde van tussen vijf en tien miljoen Zwitserse francs het kostbaarste ter wereld. Aan de 1728 onderdelen van de 'Calibre 89' is negen jaar gewerkt. De klok weegt ruim een kilo en heeft 33 verschillende functies 'in de kast. Daarmee is het volgens de makers tegelijk het meest gecompliceerde uurwerk ter wereld.
	De 10l is eraf
	De waterstand in de Rijn is als gevolg van de geringe sneeuwval zeer laag en op vele plaatsen is de stroom zelfs teruggebracht tot een smal riviertje. Als gevolg daarvan liep de Neptun in de Rijn bij Düsseldorf aan de grond en moet nu wachten op meer water.
	Volgens de weersvoorspellingen is het vandaag voorbij, maar gisteren lokte het lenteweer opnieuw veel mensen naar buiten. Het was goed toeven in het zonnetje. De trappen van het Vrijthof in Maastricht werden zelfs benut als picknickplaats. Foto: WIDDERSHOVEN
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