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Bij deinstplichtkeuring
Limburgse
bannen zijn

het kortst
Ie -v EN - Jongens die voor
teurri nstplicht worden ëe-"nidrt_lJzi'jn tegenwoordig ge-
bet* d ongeveer 181,3 centi-=«"l* lang, 7,5 centimeter lan-
■)r aan vlak na de oorlog. De
Jmk n ziJn het langst en de
'ers h

rgers het kortst. maar de
""ipto en tussen de provin-es worden kleiner.

is becijferd door J. van Hus-
'oorrt3n "let Centraal Bureau
j_ de Statistiek, die daarvoor
MinK._"evens van de dienst-
ee;1 i euring vanaf 1948 heeft

Die gegevens zijn
"'oordptl^331 vergejykbaar
fin_ ï de gemiddelde keu-
varf iq ftiJ*d in 1979 is verlaagd
'''el tot **"® Jaarmaarze geven
6'*oeiet?- trend aan- De lengte-
_nß oij mannen stopt als ze
cci!wVeer 19'5 jaar z^n' een
25;^. geleden was dat pas op
de

jarige leeftijd het geval en in
Kg erste helft van de jaren vrjf-
-200igroe'den mannen na hun

le nog iets door.

de 5f oorlog was het verschil in
de k° vincies met de langste en
4,6 "tste jongemannen nognu Pentimeter. Dat verschil is
teruggelopen tot 3,3 centi-
SerfTj Drenthe heeft met een
m'^odelde van 182,77 centi-
dron Friesland (182,54) ver-

etl a^s Pr°vincie met degüt. mannen, Limburg staat
cer- eds onderaan met 179,45
"lidri eter (1948: 171"4)" De ge-
tL aelde lengte nam het snelstpussen 1960 en 1978 (gemid-
jv~ 2,3 millimeter per jaar).
■"oiH?1? kwam er jaarlijks ge-beld 1,6 millimeter bij.

Achterban
Voor de werkgevers waren de on-
derlinge problemen reden om nog
dezelfde avond over een nieuw
mandaat met hun achterban te over-
leggen. Het KNVTO heeft al eerder
laten weten eventueel bereid te zijn
apart met de bonden over een CAO
te onderhandelen.

CAO-coördinator Ger Ros van de
Vervoersbond FNV liet gisteravond
weten dat idee in principe niet af te
wijzen. Maar dan moet de werkge-

versorganisatie wèl bereid zijn mee
te werken aan een onregelmatig-
heidstoeslag voor het wegtransport.
„Anders houdt de oproep die het
KNVTO heeft gedaan ook niets in",
aldus de FNV. Daarop heeft de
KNVTO-delegatie zich voor beraad
met de ijlings overgekomen hoofd-
bestuursleden teruggetrokken.

Ingroot aantal openbare gebouwen
Dees wil rookverbod
Nnh ~ *n een groot aantalk are gebouwen - zoals scho-
Ne Venhuizen en bejaarden-
N**od ~ moet per 1 juli een rook-tas CJ gelden. Staatssecretaris
Bstg Volksgezondheid) heeft dit

m gd *n een ontwerp-algeme-
teeft atregel van bestuur. Dees
f°lb Nationale Raad voor de

om advies ge-
efko over de beperking van de
|fo(ju?P en het gebruik van tabaks-

fell^ntwerp-maatregel bepaalt in
ptf poorten ruimten een rookver-K w°et gaan gelden: loketruim-Nok achtruimten, vergaderzalen,
t^ten' kantines en recreatie-
ftk y- Uitzonderingen zijn moge-
_LCr.at.wachtruimten, kantines en
P»_r leruimten wanneer de niet-
ti iva en last heeft van het roken
""*>_ J^neer het grootste deel van

vaKI!nten rookvrij is. De beheer-
*"!*.. nde inrichting moet dat bepa-

kt o[jet o*^twerp-besluit van Dees is er
\ Uij

gericht om het roken volle-
**st-i-i te bannen, zo meldt het mi-e- Er zijnnu eenmaal mensen

die roken. Als zij anderen met hun
gerook maar niet storen zijn ze zelf
verantwoordelijk voor de schade
die zij zichzelf toebrengen, aldus
een toelichting op het ontwerp-be-
sluit dat voortvloeit uit de Tabaks-
wet die vorig jaar door het parle-
ment is aangenomen.

Verbod op verkoop van tabakspro-
dukten aan particulieren gaat ook
gelden voor inrichtingen voor ge-
zondheidszorg, maatschappelijke
dienstverlening, sociaal-culturele
instellingen en voor sport en onder-
wijs. Verpleeghuizen, revalidatie-
centra, psychiatrische ziekenhui-
zen, zwakzinnigeninrichtingen, be-
jaardenoorden en tehuizen voor ge-
handicapten zijn van de maatregel
uitgezonderd. De bewoners daarvan
verblijven er vaak lang en zijn
meestal aangewezen op een huis-
winkel.

Het weer
'«Hrt '**■ optrekken van de och-
Vr Vels wordt het vandaag
[J»_t een mooie „lente"-dag,

ccleel zon. De temperatuur
■^ai-H*""-!, oplopen naar een
\_- rond 12 graden. De

ls overdag matig uit zui-
\i_t richting. De komendet.t t l daalt de temperatuur
?i"0hrt

gen het vriespunt, aan de
|5 era er iets onder. Zaterdag
Nb ,*neer bewolking en de
*__t,Tatuur een paar graden

Va». *hn vandaag.
VOMG:,Sah 08-05 onder: 17.44"%"£!__?" 09.25 onder: 23.59

Vrees
Uit de peilingen die de bonden gis-
teren onder hun leden hebben ge-
houden; blijkt dat die een akkoord
zonder onregelmatigheidstoeslag
totaal afwijzen. De FNV vreest dat
zij haar leden niet in bedwang kan
houden als er voor dit weekeinde
geen akkoord is gesloten: „Er zijn
mensen in het land die dreigen in
dat geval heel Nederland plat te leg-
gen".

Om toch aan de wens voor kortere
werktijden tegemoet te komen, wil-
len de werkgevers aan de bestaande
tijd-voor-tijdregeling (compensatie
van overwerk in vrije tijd) een
spaarfonds koppelen. Chauffeurs
zouden niet opgenomen vrije tijd
kunnen opsparen voor eerdere uit-
treding of de dagen laten uitbetalen.
De bonden voelen vooralsnog niets
vooi Jit voorstel, omdat de tijd-
voor-tijdregeling slecht functio-
neert en de chauffeurs er financieel
op achteruit gaan.

Activisten
vrijgelaten

Van onze correspondent
BREDA - De rechtbank in Breda
heeft gisteren de voorlopige hechte-
nis van de Eindhovense priester
Kees Koning (57) en de Amsterdam-
se arts Co van Melle (52) opgeheven.
Beiden zijn gisteren in afwachting
van deuitspraak in vrijheid gesteld.

Het duo zat sinds 1 januari van dit
jaar in de cel op verdenking van het
beschadigen van vliegtuigen op de
vliegbasis Woensdrecht. De vlieg-
tuigen zijn door de Nederlandse re-
gering bestemd voor levering aan
Turkije en beiden hadden met een
bijl op de toestellen ingehakt. De
schade bedroeg 700.000 gulden.
De president van de rechtbank, mr
L. van der Plas, ging met de invrij-
heidsstelling in op het verzoek van
de raadslieden van de verdachten.
Hij voerde als motief aan dat de wet
geen mogelijkheden biedt de vre-
desactivisten nog langer vast te
houden. Begin dit jaar werd de
voorlopige hechtenis verlengd uit
vrees voor herhaling.

Zowel Koning als Van Melle gaven
derechtbank echter te verstaan met
hun vredesacties door te zullen
gaan zolang en waar dat nodig is.
Twee andere vredesactivisten heb-
ben in de nacht van woensdag op
donderdag op de vliegbasis Gilze-
Rijen vier Hawk-raketten bescha-
digd. Het tweetal, dat handelde uit
solidariteit met de twee activisten
die terecht stonden voor de recht-
bank in Breda, is aangehouden.

Chauffeurs dreigen met verscherping acties bij geen akkoord

Wegvervoerders in
CAO-overleg oneens

Van onze redactie economie

RIJSWIJK - De onderhandelingen over de CAO voor het weg-
transport dreigden gisteravond stuk te lopen op een ruzie tus-
sen de werkgevers onderling. Tien minuten na het begin van
de besprekingen vroegen de werkgeversorganisaties om een
schorsing. Een kwartier later verliet het KNVTO, de organisa-
tie van de grootste ondernemingen, de vergadering om intern
te overleggen. Het overleg was vannacht bij het ter perse gaan
van deze krant nog niet hervat.

Eerder op de dag had deze organisa-
tie de CAO-partijen opgeroepen om
's avonds tot een akkoord te komen.
Toen de bonden aan het begin van
de onderhandelingen om nadere
uitleg over die oproep vroegen,
werd de vergadering onmiddellijk
geschorst.
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Overvaller takelt
winkelier (80) toe

Van onze verslaggever
BEEK - Bij een mislukte roofover-
val in zijn stoffenwinkeltje in Hob-
belrade in Spaubeek is een 80-jarige
winkelier gistermiddag vrij ernstig
gewond geraakt. Hij werd door een
gemaskerde man of vrouw tot drie
keer toe met een ijzeren voorwerp
opzijn hoofd geslagen. De onbeken-
de overvaller sloeg vervolgens on-
middellijk op devlucht, zonder ook
maar iets van zijn gading mee te ne-
men.
Het hoofdletsel van het slachtoffer,
dat de winkel samen met zijn 88-ja-
rige zus runt, leek aanvankelijk ern-
stig maar bleek na doktersbehande-
ling mee te vallen.
Een woordvoerder van de Beekse
politie liet gisteravond weten dat
van de dader elk spoor ontbreekt.
Het slachtoffer heeft een vaag signa-
lement kunnen geven. De dader
heeft een normaal postuur en is on-
geveer 1.75 meter groot. Hij of zij
droeg een grijs-blauw gestreept
masker en kleding met een soortge-
lijk dessin.
Eventuele getuigen van de overval
worden verzocht contact op te ne-
men met de rijkspolitie in Beek.

Nieuwe rage in België

Eieren
smijten...

Van onze correspondente
HASSELT - Ze rijden bij voor-
keur 's nachts door verlaten
straten. Liefst in een wagen
met open dak. Ze gooien zon-
der pardon rauwe eieren tegen
de huisgevels van de slapende
burgerij. Ziedaar de nieuwste
rage die momenteel in Bel-
gisch-Limburg opgang maakt.

De politie weet niet in welke
hoek de daders moeten worden
gezocht. Ze vermoedt dat het
jongeren zijn, die het in hun
jeugdige overmoed erg bruin
bakken. Het gebeurt immers al-
lemaal in de bescherming van
de donkere nacht...

In de voorbije weken zijn ruim
honderd klachten van veront-
waardigdeLimburgers binnen-
gekomen. Het begon waar-
schijnlijk als een spelletje in
Diepenbeek, maar het is inmid-
dels uitgebreid tot steden als
Hasselt en Bilzen. Winkelende
huismoeders hebben de politie
verteld dat ze in de warenhui-
zen jonge kerels opmerkten
'met tientallen kartons vol eie-
ren...'
De politie wil voorlopig geen
extra-bewaking doorvoeren
omdat het eierengoöien nog
niet frequent genoeg gebeurt.

Zie ook pagina 4

" Reddingsploegen bij de wrakstukken van de Boeing 707 die woensdag op de Azoren tegen een
berg vloog en neerstortte. Alle 144 inzittenden kwamen bij de ramp om het leven. Hoogstwaar-
schijnlijk is het ongeluk te wijten aan een fout van de piloot, die enkele aanwijzingen van de
luchtverkeersleiding op het eiland Santa Maria niet zou hebben opgevolgd. Luchtvaarttechnici
hebben de zaak inmiddels in onderzoek. Gisteren werd bij de eilandengroep één van de appara-
ten gevonden met de vluchtgegevens van de Boeing. Het ongeluk is de grootste vliegramp, die
ooit op Portugees grondgebied gebeurde.

Onderbreking
werk bij NDU

Van onze correspondent
ROTTERDAM - Het technisch per-
soneel van de Nederlandse Dag-
bladunie (NDU) heeft gistermiddag
het werk een uur onderbroken om
druk uit te oefenen op de CAO-on-
derhandelingen in de grafische in-
dustrie. NRC-Handelsblad kwam
daardoor zeker een uur later bij de
abonnees. Eerder deze week legde
de dagploegvan chauffeurs en auto-
monteurs van de Perscombinatie in
Amsterdam het werk neer.
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Id-elpee
THROWING MUSES ' uit het
Amerikaanse Boston beant-
woordt niet aan het stereotype
beeld van dames die muziek ma-
ken, omdat ze er toevallig leuk
uitzien. Zij spelen om te overle-
ven. Het kwartet opereert op de
recent uitgebrachte derde elpee
HUNKPAPA in een schemerge-
bied waar de grens tussen droom
en werkelijkheid vervaagt. Thro-
wing Muses bestaat uit drie jon-
ge dames en toevallig een jonge
mannelijke drummer. Toevallig,
omdat de zelfbewuste meiden in
de gauwigheid geen slagwerker
van hetzelfde geslacht konden
vinden. Hunkpapa zal zeker in
de smaak vallen bij liefhebbers
van Sinead O'Connor, Siouxsie
and the Banshees en 10.000 Ma-
niacs. Alleen gaan Throwing Mu-
ses in muzikaal opzicht en qua
tekst verder dan deze artiesten.
Complexe songs met veel tempo-
wisselingen zijn het handels-
merk. Ondanks de niet-alledaag-
se opbouw van de liedjes is het
zeker geen ontoegankelijk werk-
stuk. De fraaie, grillige melodiën
en het heldere stemgeluid van
wonderkind Kristin Kersh staan
daar garant voor. Afhankelijk
van de tekst klinkt haar stem
zeurderig, woedend, klagend, ju-
belend, teder of bezwerend. De
gitaarloopjes die door de songs
heenkronkelen en de nauwkeu-
rig bij de sfeervan het liedjepas-
sende arrangement doen de rest.
Akoestische en electrische gita-
ren, bas, roffelende drumen toet-
seninstrumenten bepalen voorts
het geluid. Een enkele maal
duikt een viool of blazer op.
Kersh schrijft vrijwel alle mu-
ziek en teksten en neemt daar-
naast de leadzangvoor haar reke-
ning. Zij richtte de band uit Bos-
ton op haar veertiende jaar op.
Het schrijven van liedjes deed ze
echter al op een leeftijd dat de
meeste kinderen tikkertje spe-
len. De ex-studente filosofie en
psychologie creëert in haar
songs een heel eigen droom- en
belevingswereld. De thema's die
ze bezingt lopen uiteenvan gekte
en bezitsdrang tot menselijke
tweeslachtigheid, eenzaamheid,
liefdeen leed. Ze zet vraagtekens
bij zaken die door menige leef-
tijdsgenoot als vanzelfsprekend
worden beschouwd. Verwon-
derd en kwetsbaar, intelligenten
vol fantasie. Dat is de indruk die
zij achterlaat.

jan hensels

popagaenda
FEBRUARI

" 10: Schouwburg Sittard: Frank
Boeijengroep

" 10: Effenaar Eindhoven: Life On
Grey en Chambre Jaune

" 11: De Boskar Peer: Michigan
Red Blues Band

" 16: Noorderligt Tilburg: Omar &
the Howlers

" 16: Ahoy' Rotterdam: The Scor-
pions en Vixen

" 17: Ojé Echt: The Swampsurfers
en Delirium

" 17: Boerderij Geleen: Kampec
Dolores en Free Dirt

" 17: Effenaar Eindhoven: Human
Rights en Dier

" 18: Noorderligt Tilburg: Gregory
Isaacs & Ridim' Kings

" 22: SCHOUWBURG SITTARD:
RANDY NEWMAN

" 24: De Boskar Peer: The Prime

" 25: Effenaar Einhoven: Prong en
Kong

MAART

" 2: Ahoy' Rotterdam: Kool & the
Gang

" 10: De Boskar Peer: Boogie Boy
& his Woogies

" 15: Muziekcentrum Vredenburg
Utrecht: Mike and the Mecha-
nics

Aanvullingen? Bel vóór donderdag
tijdens kantooruren 3 04490-46868.

Richard Carpenter
maakt film over

Karen Carpenter
Richard Carpenter, die vroeger met
zijn zus Karen het duo The Carpen-
ters vormde en wereldhits scoorde
met onder andere Top Of The World
en We've Only Just Begin, gaat een
televisiefilm maken over het leven
en sterven van Karen, die op 4 fe-
bruari 1983 overleed. Zij was pas 33
jaaren stierf- naar algemeen wordt
aangenomen - als gevolg van Ano-
rexia Nervosa.
Nog voordat de film uit is, is er al
kritiek losgebarsten. Met name op
de scène, waarin Karin Carpenter
met een 'hemelse stem' zegt: „Hoe
kan iemand in Godsnaam zó mager
worden?" Karin Carpenter greep
naar het middel van de vermage-
ringskuur toen haar huwelijk was
stukgelopen. The Carpenters ver-
kochten in hun bloeiperiode miljoe-
nen platen. Met name de elpee The
Singles (1969-1973) was en is nog
steeds erg geliefd bij het grote pu-
bliek.

'Tribute To Nelson Mandela'
Miljoen gulden
anti-apartheid

Het vorig jaar juli in het Londense
Wembleystadion gehouden Tribu-
te To Nelson Mandela Concert
heeft 1,2 miljoen gulden opge-
bracht. Dit bedrag is verdeeld over
de anti-apartheidbeweging en ze-
ven kinderorganisaties in Zuid-
Afrika. Binnenkort verschijnt een
videocassette van het Wembley-
concert. Dit zou al vorig jaar zijn
gebeurd maar er was een menings-
verschil tussen deorganisatie en de
optredende artiesten. Die eisten
dat de videofilm geen greatest-hits-
compilatie mocht worden, maar
duidelijk moest laten zien en horen
wat hun standpunt ten aanzien van
apartheid is.

Imagine levert ontroerend portret op

Lennon als spreekbuis
en kind van zijn tijd

Scène: The Beatles in vol ornaat. Live, zoals je ze eigen-
lijk te weinig hebt gezien. Lennon speelt messcherp de
openings-riff van Revolution. Hij zingt: „But if you want
destruction. Don't you know that you can count me out".
Dan lijkt hij zich te corrigeren, en voegt er aan tóe: „In".
Vertaald: „Maar als het jeom vernietiging te doen is, kun
je niét op me rekenen. Of juist wél?"
Imagine, de film die Andrew Solt
maakte over het levenen het werk
van de enige Beatle die niet meer
onder ons is, doet uiteraard ver-
brokkeld aan. Aan de hand van
tientallen fragmenten van Len-
nonsongs, flitsen uit oude tv-jour-
naals, korte interviews met Len-
nons dierbaren (Ono, eerste
vrouw Cynthia en zijn zoons Ju-
lian en Scan) en ergveel privé-op-
namen wordt het beeld van Len-
non niettemin duidelijk.

non niet op een te hoge sokkel. Je
ziet óók Johns rare verhouding
met zijn, oudste zoon en eerste
vrouw, zijn kwajongensachtige
temperament in Hamburg en tij-
dens een optreden voor het Britse
vorstenhuis, en zijn langzaam rij-
ker wordende ontpoppende muzi-
kaliteit.
Lennon is in Hamburg en Liver-
pool nog als James Dean: een re-
bel without a cause. De film Ima-
gine heeft in ieder geval als ver-
dienste dat duidelijk wordt ge-
maakt hoe Lennon zijn tijd be-
greep en net als Andy Warhol be-
sloot de media te gebruiken, en
niet door hen te worden gebruikt.
Een reden, dé reden: dienstbaar-
heid ten behoevevan devrede. De
scènes waarin de denker Lennon
aan het woord komt en de wijze
waarop deze worden afgezet te-
gen de scènes waarin hij zijn
jeugd verwerkt, maken Imagine
tot een zeer fraai document voor
eenieder die zich een kind van de
jaren zestig waant. Ze maken dui-
delijk waarom de jaren zeventig
wel moesten tegenvallen en waar-
om de spreekbuis eerst verstom-
de en daarna net als ieder ander
opnieuw geraakt werd door de
geest van de tijd. Van Imagine via
een onthullend gesprekje met een
verwarde fan in de tuin van zijn
landgoed Tittenhurst naar een
Lennon die tenslotte in zijn song
God tot de conclusiekomt dat hij
alleen maar in zichzelf dient te ge-
loven. Zulke geesten ontbreken in
de popmuziek van de jaren tach-
tig. Wie de film niet genoeg vindt,
schaft zich maar de soundtrack
aan. In Revolution ontbreekt daar
overigens de toevoeging: „In".

johnoomkes

De puzzelstukjes vallen wonder-
wel op hun plaats, te meer daar de
stem van de betreurde de beelden
commentarieert. Zo wordt Revo-
lution abrupt afgebroken. Het vol-
gende beeld toont hoe Lennon
door een interviewer wordt on-
dervraagd. Besef wel: het zijn de
late jarenzestig. Engagement was
een toverwoord ten tijde van de
Parij se studentenopstand, de
Praagse lente en Vietnam. Len-
non was niet alleen een kind van
die tijd, hij ontpopte zich ook tot
een spreekbuis.
De interviewer vraagt hem hoe
ver zijn engagement gaat. Is Len-
non nou wel of niet bereid om ge-
weld te accepteren als middel om
de maatschappij te veranderen?
Voor zover ik me op dat moment
in de film nogniet terugwaande in
deroerige jaren zestig, ben ik het
dan wél. Potverdrie! Om dievraag
en dat antwoord ging het toen.
Lennon blijft rustig: „Er zijn om-
standigheden dat ik niet weet of
ik wel geweldloos blijf." Imagine
levert een ontroerend, en vol-
strekt niet sentimenteel beeld op
van een man die één van de weini-
gen was die in de jaren zestig de
wereld meehielp te veranderen.
Regisseur Solt heeft liefde voor
zijn onderwerp, maar hij tilt Len-# John Lerinon

recept
Soep van gerookte
kabeljauw
Benodigdheden: 225 g gerookte ka-
beljauw zonder vel, 25 g boter of
margarine, 1 gesnipperde ui, 25 g
bloem, 3/2 dl melk, V. rode paprika,
175 g aardappelen, 50 g champig-
nons, IOOg mais uit blik, 5 el room,
zout en peper, gehakte peterselie en
kervel.
Schil de aardappelen en snij ze in

stukjes. Maak de champignons
schoon en snij in plakjes. Verwijder
zaad en zaadlijsten uit depaprika en
snij in stukjes. Doe de kabeljauw in
een pan met 4/2 dl water en kook
hem 7-8 minuten tot de vis zacht is.
Laat uitlekken en bewaar het kook-
vocht. Verdeel de vis in stukjes en
verwijder de graten.
Smelt de boter, fruit daarin de ui
glazig. Roer er de bloem door en
schenk er beetje bij beetje 3 dl van
het kookvocht en de melk erbij.

Blijf roeren tot de soep gekookt en
gebonden is.
Voeg de paprika, aardappelen en
champignons toe en laat dit geheel
10 minuten zachtjes koken. Doe er
dan devis en de mais bij en laat alles
nog 5 minuten koken.
Roer er als laatste deroom door en
breng de soep op smaak metzout en
peper. Gameer voor het opdienen
met een takje kervel en de gehakte
peterselie.

hub meijer

popmuziek en strips

quote
„We hebben meer dan 25
jaar rock & rollmuziek ge-
maakt. En achteraf denk ik
wel eens: was het dat alle-
maal waard?"

FRANCIS ROSSI
(Status Quo)

Weer zes jaar cel
voor James Brown

De soulzanger James Brown is
vorige week door een rechter
in South-Carolina tot zes jaar
gevangenisstraf veroordeeld.
Onlangs kreeg hij ook al zes
jaar celstraf wegens het be-
dreigen van politiemensen.
Nu luidde de aanklacht weer
bedreiging. Het feit dat Brown
voor de tweede keer is veroor-
deeld betekent dat hij niet in
aanmerking komt voor straf-
vermindering.

En dat is weer een streep door de
rekening van enkele rappers in
New Vork, die binnenkorteen be-
nefietconcert houden voor de
King Of Soul. Ze vinden het maar
niks dat hij in de cel zit en willen
een concert organiseren waarmee
ze geld proberen in te zamelen zo-

dat de zanger opnieuw voor de
rechtbank kan verschijnen.

Bananarama
zingt 'Help'

Het meidentrio Bananarama heeft
zich op het succesnummer Helpvan
The Beatles gestort. Met de even-
tuele opbrengst van de singlever-
koop wordt het Comic Relief finan-
cieel gesteund. Dit is een hulporga-
nisatie die geld geeft aan projecten
in de Derde Wereld. Bananarama
wordt in de studio geholpen door
een gelegenheidsformatie die zich-
zelf Lananeeneenoonoo noemt en
die bestaat uit de actrices Dawn
French, Kathy Burke en Jennifer
Saunders. De singlewordt geprodu-
ceerd door Stock, Aitken & Water-
man.

Ook van Dylan & Dead

Nieuwe elpee
Elvis Costello

Deze week is de nieuwe plaat var
Elvis Costello verschenen. Het is de
eerste elpeevan hem sinds twee jaai
en heet Spike, is opgenomen in
Londen, Dublin New Orleans en
Hollywood en is geproduceerd dooi
Costello en T-Bone Burnett.
De plaat bevat veertien nummers,
waaronder Let Him Dangle, een
nummer waarvoor Costello de feite-
lijke gegevens ontleende aan de
Craig/Bentley-zaak. Derek Bentley
en Christopher Craig waren twee
jongensdie in 1952 schuldigwerden
bevonden aan de moord op een poli-
tieman inLonden. HoewelCraig het
fatale schot loste, werd hij niet ge-
straft omdat hij minderjarig was.
Bentley daarentegen, die geen ge-
weld had gebruikt jegens het slacht-
offer,werd tot de strop veroordeeld.
Twee grootheden uit de popmuziek
hebben hun krachten gebundeld op
één live-elpee. Het zijn Bob Dylan
en The Grateful Dead die in de zo-
mer van 1987 een korte Amerikaan-
se tournee maakten. Met een mobie-
le 24-sporenstudio werden diverse
concerten geregistreerd en zeven

Dylannummers zijn nu op de <
Dylan & The Dead te horen: 5
Train Coming, I Want You,
Getta Serve Somebody, Queen'
Approximately, Joey,All Alon"**
Watchtower en Knockin' On
ven's Door. De plaat is gep*-
ceerd door Jerry Garcia en "CuÜer.

" Elvis Costello
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Jonge jaren
Er is weinig in de jonge jaren van
Barbara Tuchman dat van tevo-
ren deed vermoeden dat ze zon
succesvolle carrière als schrijf-
ster en historica zou krijgen. Ze
kwam uit een zeer gegoed gezin.
Haar vader, Maurice Wertheim,
was een bankier, haar moeder
was een telg uit een van Ameri-
ka's patriciërsgeslachten.

Ze stopte met haar studie omdat
ze in dat jaar- 1933, midden in de
Grote Depressie - een onbetaal-
de baan kon krijgen bij de Ame-
rikaanse Raad voor Relaties met
de landen van de Stille Zuidzee.
Die baan bracht haar naar Tokio,
waar een levenslange fascinatie
met Azië begon. In die tijd ook
begon Barbara Tuchman voor
Amerikaanse tijdschriften te
schrijven. Schrijven deed ze en-
kele jaren later ook, toen ze naar
Europa vertrok; voor The Na-
tion, een blad dat juist door haar
vader was opgekocht deed ze
verslag van de Spaanse burger-
oorlog.

Terug in Amerika trouwde Bar-
bara Tuchman in 1940 in New
Vork met een arts. Snel achter el-
kaar kreeg ze drie dochters, en
pas toen die wat groter werden,
ging ze werken aan een ambitie
die ze van jongsafaan had gehad:
het schrijven van een boek.

Pulitzer
In 1956 kwam 'Bible and Sword'
uit, dat ging over de relatie tus-
sen Engeland en Palestina. Het
was een boek dat maar nauwe-
lijks de aandacht kreeg, en al he-
lemaal niet van geschiedkundi-
gen. Na een tweede boek, "The
Zimmermann Telegram', waarin
haarfijn wordt uitgerafeld hoe de
Verenigde Staten in de Eerste
Wereldoorlog werden betrok-
ken, kwam in 1962 'The Guns of
August' uit. Dat boek, dat ging
over de eerste maandvan de Eer-
ste Wereldoorlog, maakte haar
beroemd.
De critici waren enthousiast, het
publiek was enthousiast (maan-
denland stond het op de bestsel-
ler-lijsten), en een Pulitzer-prijs
was daarvan de bekroning.

Het was vooral de nadruk die
Barbara Tuchman legde op de
menselijkekanten van de leiders
die ze beschreef, die het boek zo
goed deed verkopen. Ze gebruik-
te diezelfde techniek in 'The
Proud Tower', dat handelde over
de 25 jaar voor Wereldoorlog I,
een schitterende schildering van
die periode, maar het bock werd
minder goed verkocht.

Barbara Tuchman kwam echter
weer volledig terug met het daar-
op volgende boek, 'Stilwell and
the American Experience in Chi-
na 1911-45. Het boek uit 1971,
over een Amerikaanse generaal
die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog een belangrijke rol in Chi-
na speelde, leverde haar haar
tweede Pulitzer-prijs op.

Kritiek
In 1978 kwam het boek uit dat
haar in Europa beroemd maakte,
'A Distant Mirror'. Dit lijvige
werk ging over de 14e eeuw, een
tijdperk dat geteisterd werd door
tal van oorlogen en door pestepi-
demieën.

Een recensie van het boek door
profEric Cochrane in de New
Vork Times is tekenend voor wat
historici over haar dachten (en in
vele gevallen nog wel denken):
„Het boek blinkt uit in die ele-
menten die van haar vorige boe-
ken ook successen maakten: le-
vendige beschrijvingen, scènes
uit het dagelijks leven, briljante
portretten." Maar, aldus Cochra-
ne, ze maakt zich ook schuldig
aan 'ernstige omissies en ver-
keerde interpretaties. Niettemin
werkt Tuchman altijd op grond
van uiterst solide graafwerk in
de historische bronnen. Zij zelf
zei dat dat graafwerk haar het
meest interesseerde; het schrij-
ven van het boek ging altijd
moeizaam, maar het resultaat
mocht er altijd zijn. Hetgeen haar
door haar minder begaafde colle-
ga's niet in dank werd afgeno-
men.

Mensbeeld
In 'The March of Folly: From
Troy to Vietnam' (1984) be-
schreef Barbara Tuchman wat zij
'de dwaasheid van de oorlog'
noemde. Het is geen optimis-
tisch boek: de mensheid, zo is de
centrale boodschap, maakt
steeds weer dezelfde geweldda-
dige fouten. The March of Folly
(onlangs ook in het Nederlands
vertaald) is het meest 'leerzame'
boek van Tuchman; volkomen
nuchter slaat zij elke hoop op
verbetering de bodem in. Het is
een genadeloze schets van men-
sen die het Paard van Troje bin-
nenhaalden terwijl ze beter had-
den kunnen weten - hetzelfde
geldt voor de wijze waarop el-
kaar opvolgende pausen met
open ogen de Reformatie nader-
bij brachten, hoe de Engelsen de
kolonie 'Amerika' willens en we-
tens kwijtraakten, hoe elkaar op-
volgende Amerikaanse presiden-
ten zich bleven vastklampen aan
de stelling dat de VS zich niet
konden veroorloven de oorlog in
Vietnam te verliezen, toen ze
hem al lang verloren hadden.

Als er één centraal thema in het
werk van mevrouw Tuchman is,
dan is het dit: de mensen probe-
ren steeds weer het beter te doen,
maar het gaat ook steeds weer
mis. In haar eigen woorden: „Ik
heb wel eens geprobeerd een
boek te schrijven over alleen de
positieve kant van menselijke
prestaties. Maar het lukte me
niet. Het is verdraaid moeilijk
om een overtuigend boek over
het goede te maken."

Splinters
De moejaheddien hebben geen
centraal geleid bevrijdingsleger.
Het verzet vormt een mozaïek van

vijftien partijen en is verdeeld
langs etnische en religieuze
scheidslijnen. Aan het hoofd hier-
van stonden in het begin van de
oorlog dorpsoudsten die niet be-
reid bleken buiten hun gebied op
te treden. De meeste verzetsbewe-
gingen ontstonden tijdens de oor-
log tegen de Sovjets en zijn geba-
seerd op basis van familie- en
clanbanden, waarbij loyaliteit aan
de stamoudste een grote rol
speelt.

Begin jarentachtig was er nog bij-
na geen sprake van gemeenschap-
pelijke militaire acties tegen de
Sovjets. Het Sovjetleger probeer
de een verdeel-en-heerspolitiek te
voeren door de moejaheddien-
groepen tegen elkaar op te zetten.
Na verloop van tijd verbeterde de
onderlinge samenwerking, hoe-
wel het soms nog wel tot gewa-
pende conflicten kwam.

Massoud
De samenwerking verbeterde
vooral met het aantreden van een
nieuwe generatie verzetsleiders,
zoals Ahmad Shah Massoud in de
Panjshir-vallei en Jalaludin Haqa-
ni in de provincie, Paktia. In 1983
slootMassoud een wapenstilstand
met de Sovjets en gebruikte deze
voor coördinatie van de verschil-
lende verzetsgroepen. Men coör-
dineerde militaire acties, leende
elkaar wapens en gaf elkaar mili-
taire training. Voor een groot leger
onder één opperbevel bleek de
traditionele onafhankelijkheids-
zin van de bergstammen te groot.

Van de guerrillacommandanten is
Massoud, bijgenaamd 'de leeuw
van Panjshir', ongetwijfeld de
succesvolste. Deze voormalig stu-
dent werktuigbouwkunde is één
van de weinigen die op de hoogte
is van militaire strategie. Massoud
begreep dat samenwerking tussen
de verzetsgroepen de voorwaarde
was tot succes en wist het lokale,
gefragmenteerde verzet landelijk
te bundelen.

In negen noordelijke provincies
heeft hij raden van toezicht inge-
steld die zich behalve met militai-
re operaties ook bezig houden met
zaken zoals onderwijs, gezond-

heidszorg en het innen van belas-
tingen. De 'leeuw van Panjshir'
wordt alom geprezen om zijn or-
ganisatorische kwaliteiten en
vormt een fel begeerde prooi voor
de Sovjets.

Tot 1985 voerde het Sovjetleger
zeven zware aanvallen uit op zijn
verzetsbases in de Panjshir-vallei
aan de voet van het Hindu-Kush-
gebergte. De negen jaar oude oor-
log staat inmiddels met diepe lij-
nen in zijn gezicht gegroefd. Met
zijn medestrijders sloot Massoud
herhaaldelijk de strategische Sa-
langweg af. Twee weken geleden
bombardeerden het Afghaanse en
het Sovjetleger zijn laatste blok-
kade van de Salangweg om een
doorbraak te forceren voor de te-
rugtrekking van het Sovjettroe-
pen.

" Een Afghaanse guerilla prikt meteen Sovjet-bajonet in zijn
vinger. De verzetsstrijder woont en vecht in de door het rege-
ringsleger beheerste stad Ghazni. Veel leden van het Afghaan-
se verzet proberen van 'binnenuit' het bewind in Kaboel ten
val te breyigen.

binnen/buitenland

Beroemd geschiedkundige overleden

Barbara Tuchman:
de grote historie

achter kleine feiten
WASHINGTON - De maandag
overleden Amerikaanse ge-
schiedschrijfster Barbara Tuch-
man (77) was nooit als historica is
afgestudeerd, want ze haalde op
de 'damesuniversiteit' Radcliffe
alleen haar kandidaatsexamen.
„Dat is maar goed ook", zei ze,
als haar daarnaar weer eens werd
gevraagd, „Als ik een universitai-
re graad hadgehaald, danzou dat
.het einde hebben betekend van
mijn vermogen om te schrijven."

Barbara Tuchman was een wei-
nig orthodoxe historica. Wat
haar haar grote schare fans gaf,
waren haar literaire kwaliteiten
naast haar grote aandacht voor
de 'faits divers' in de geschiede-
nis, de kleine mensen en feiten
die elk op hun eigen wijze teke-
nend voor een historisch tijd-
perk zijn. In haar eigen woorden:
„Ik ben vooral in het 'hoe' van
iets geïnteresseerd, meer dan in
het 'waarom. Ik zoek naar de
kleine feiten, en niet naar de gro-
te verklaring. Ik ben een vertel-
ler, geen filosoof."
I
Twee Pulitzer-prijzen en enorme
oplagen van haar bekendste boe-
■ken bewijzen dat die instelling
haar geen windeieren legde. Nu
nog staat haar laatste boek, 'The
First Salute', dat over de Ameri-
kaanse revolutie gaat, op num-
mer 9 van de New Vork Times
bestseller-lijst.

_tßarbara. Tuchman signeerde nog kort geleden exemplaren van
haar laatste bestseller, 'Thefirst salute'. Zij overleed aan een her-
senbloeding.

Vrees voor toekomst door verdeeldheid binnen 'moedjaheddien'

Afghaans verzet lijk
niet meer te stuiten

Van de redactie buitenland

DEN HAAG - Na tien
jaar strijd hebben de Af-
ghaanse verzetsgroepen
bijna hun doel bereikt.
Nadat zij zich staande
wisten te houden tegen-
over de Sovjettroepen
die deze week het land
verlaten, lijkt de over-
winning op het gehate
regime in Kaboel bin-
nen handbereik. Het
uiteindelijke doel, ver-
drijving van de commu-
nistische regering, is
vergeleken met de strijd
tegen de Sovjets nog
maar een peuleschil-
letje. Wanneer zij een-
maal de groene vlag van
de islam op het presi-
dentiële paleis hebben
gehesen, zullen de ver-
zetsleiders een nieuwe
regering moeten samen-
stellen. Voor het eerst
na een decennium van
strijd dringt zich serieus
de vraag op wat te doen
als de regering Najibul-
lah is verdreven.

Vandaag beleggen de verschillen-
de verzetsorganisaties een shura
(raadgevende raad) om uit hun
midden een voorlopige regering te
kiezen. Ook dient er besloten te
worden watvoor soort regering er
moet komen. Hoewel de menin-
gen hierover uiteen lopen, is men
het er over eens dat er geen com-
munisten in mogen zitten. De
moedjaheddien zijn verplicht zich
neer te leggen bij het besluit van
de shura.

Consensus in het verzet is ver te
zoeken. Waarnemers waarschu-
wen dan ook al voor een 'tweede
Libanon', een land dat al jaren
wordt geteisterd door een burger-
oorlog. De afgelopen jaren kwam
het herhaaldelijk voor dat Af-
ghaanse bergstammen elkaar in
de haren vlogen in plaats van een-
drachtig de buitenlandse indrin-
gers te verjagen.

Posities
Ook elders in Afghanistan hebben
commandanten een sterke positie
verworven, zoals Abdul Haq die
de moedjaheddien rond de hoofd-
stad Kaboel leidt. Abdul Haq zegt
een aanval op de stad te willen
vermijden om bloedvergieten on-
der de bevolking te voorkomen.
Hij houdt Kaboel omsingeld en
stuurt honderden infiltranten de
stad in die het Afghaanse rege-
ringsleger van binnenuit onder-
mijnen.

De verzetscommandanten in Af-
ghanistan werken grotendeels los
van de grote partijen die in de Pa-
kistaanse grensplaats Peshawar
hun hoofdkwartier hebben. Onder

druk van de Pakistaanse regdl
vormden zeven soennitische!
tijen hier een verzetscoalitie. .
bestaat uit drie gematigde ü
pen en vier fundamentalist^
waarvan de Jamiat-i-Islami ö
extreme Hizb-i-Islami de gr-*"
zijn. In Iran verblijven acht
ghaanse shi'itische groepen**l
die doorTeheran van wapens'
den voorzien. De shi'iten vo**)
in Afghanistan een minderhei*
De fundamentalistische pa**'
in Peshawar die vooral bestas**
jonge intellectuelen, zijn het'
georganiseerd. Ook weten w
meeste buitenlandse wapenj
in de wacht te slepen die Paki*»
China en de Verenigde Staten
ven. De fundamentalisten v*l
enerzijds dat de hand wordt
houden aan de richtlijnen val
Koran. Anderzijds streven zijl
een moderne geïndustrialisel
maatschappij. i

Operaties
De Jamiat-i-Islami die in P 3
war wordt vertegenwoordigd»
professor Burhanuddin Rabf
voert de grootste militaire op
ties uit. Evenals Massoud beh1
Rabbani tot de stam van de Ta)
onder wie hij veel aanhang ge1*Ook heeft hij de sympathie va'
Perzisch- en Turkssprek*
minderheden. Zijn partij h
waarschijnlijk de grootste '
hang onder de bevolking.

De gematigde Hizb-i-Islami "
lis onder leiding van Yunis K^
voert eveneens veel militaire °raties uit. De radicale Hizb-i-'
mi van Gulbuddin Hekmatyaf
behoort tot de etnische grO"2
ring van de Pashtuns, is veel i*1
der actief, hoewel deze groep
meeste wapens kreeg. Door j
goede contacten met de Pa
taanse inlichtingendienst
Hekmatyar bovendien de 'dernste wapens uit de VS te
machtigen.

Waarnemers denken dat Hek'
tyar zijn kruit droog houdt ohl
strijdaan te binden met de ove?
verzetsbewegingen zodra
communistische regime in Ka^is gevallen. Anderen menen.|
het allemaal niet zon vaart z^
pen. Op veel plaatsen werke*1.
aanhangers van de Jamiat-^Hizb-i-Islami goed samen. 'aanhanger van Jamiat-i-Is'j
wijst erop dat de bevolking j
vendien oorlogsmoe is en niets
ver wil dan vrede om het to
vernielde land weer op te bou**^
De drie gematigde partijen,
onder het Afghaans NationaaL
vrijdingsfront van Sibghat*^
Mojaddidi, zijn klein en slecht'
organiseerd. Mojaddidi doce^vóór de oorlog theologie en is \
menteel voorzitter van de vet2

coalitie in Peshawar.

Koning
Hij is voorstander van de te1*keer van de in 1973 afgezette j
ning Zahir Shah. Vanuit Pj]
waar hij in ballingschap leeftflde 75-jarige ex-koning inmi<??l
weten bereid te zijn een bem 1 j'lenderol te spelen of een Po''.^functie op zich te nemen. Gu'^din Hekmatyar is tegensta*1

van een terugkeer naar de nlo^chie. Ook de overige fundafl"1* 2

listen zijn vierkant tegen.
rjè

Aan de andere kant mag "a
Shah zich verheugen in een Pj
populariteit onder driekwart t»
de Afghaanse vluchtelingen i*l j
kistan, zodat een rol voor de j
gere monarch nog niet gehe
uitgesloten. In dat geval zaf J
positie niet meer dezelfde J
vóór 1973. Hij zal geen he<* j
meer kunnen zijn, maar h° f^f
een nationaal symbool, zo &J
de Afghaanse politicoloog
Saikal. J

Wildgroei zou tot onhoudbare toestanden leiden

Pers Italië verwijt
reiswereld vliegramp

Van onze correspondent

ROME - Het nieuws van de
vliegramp in Portugal beheer-
ste gisterochtend de voorpagi-
na's van alle Italiaanse dagbla-
den. 'Tragedie in de Azoren',
zo luidt bij voorbeeld de kop
van het Milanese dagblad II
Giorno. Op de binnenpagina's
van de meeste kranten is ook
de lijst afgedrukt met de na-
men van tot nu toe 137 van de
in totaal 144 Italiaanse slacht-
offers die bij de ramp zijn om-
gekomen.

Het grootste deel van de passagiers
van de Boeing-707 was afkomstig
uit Milaan en omstreken, en uit een
aantal andere Noorditaliaanse ste-
den. Het grote Italiaanse dagblad de
Corriere dellaSera is zelfal thuis ge-
weest bij de familieleden van een
aantal van de slachtoffers. Zo werd
bij voorbeeld het verdriet beschre-
ven van deouders van Luigi en Vit-

toria Soma uit Varese, die afgelopen
maandag met elkaar waren ge-
trouwd, en hard hadden gespaard
om deze huwelijksreis naar Santo
Domingo te kunnen maken.

Het thema dat echter in alle Ita-
liaansekranten, van links tot rechts,
terugkwam, was: de vliegramp is
het gevolgvan de grote wildgroei in
de reiswereld. Reisbureaus die el-
kaar beconcurreren met steeds fa-

belachtige droomvakanties, voor
steeds lagere tarieven. „Het gevolg
daarvan is dat men daardoor in
vliegtuigen terechtkomt die ver-*
huurd worden door de meest duis-
tere chartermaatschappijen, zonder
dat er controle bestaat op de kwali-
teit van de vliegtuigen",zo schrijft II
Giorno in het hoofdredactioneel
commentaar. De cynische kop van
een andere krant luidt: 'Goedkope
vakantie, bloedbad all-in.

In de meeste Italiaanse kranten
worden grote vraagtekens gezet bij
de betrouwbaarheid van de Ameri-
kaanse chartermaatschappij Inde-
pendent Air Corporation en de 25
jaar oude Boeing die door de maat-
schappij werd gestuurd voor deze
fataal afgelopen reis naar Santo Do-
mingo. De hele luchtvloot van Inde-
pendent Air zou volgens de Corriere
della Sera bestaan uit hetzelfde
soort 'gevaarlijke oude karren' als

y
de Boeing-707 die gisteren *'
stortte.
„Het wordt tijd om 'basta' te z.si<
tegen dat soort ouwe kisten '^lucht en tegen de fantoom-a^^luchtvaartmaatschappijen die %J>
enkele veiligheidsgarantie bi*""** 1yy
zo zegt de voorzitter van be jjji*'
liaanse luchtvaartregister Fr<?ö p
no Spairani in een dramatische
roep, die met grote letters °Pj^'
voorpagina van het Italiaanse jfc
blad La Repubblica werd gePu
ceerd.

„Ze gebruiken stokoude vli£ pi""1
gen, die over het algemeen oo^.^t
worden -onderhouden. Bove**' jt

buiten ze de piloten uit, die ée(X^
gen worden ver boven het a
toegestane uren achtereen t*£'
gen. Om onze burgers te be="men zal men een manier f* 11 ê
vinden om dat soort vliegtuig <$:
vliegtuigmaatschappijen te v
den". Volgens Spairani zijn 0f
lukken met dit soort vlieg^^r
een gegeven moment 'onver»1

lijk. .

(ADVERTENTIE)

HOELANG
AARZELT U

NOG?
Ij) tt /jL—NiDEHIANPSE STAATSLOTERIJ -lil ~ **

Wie slim is koopt meteen een lot. Want ook deze maand zijn er meer dan 1 miljoen prijzen te winnen tegenover
zon 2 miljoen loten. Verdeeldover 3 trekkingen.Alles bij elkaarruim 33 mjljoenguldenaan prijzen. Van een tientje

king volgende week woensdag. MEERKANS IN DE STAATSLOTERIJ *"^^<

Vrijdag 10 februari 1989 " 4ümburgs dagblad



Weg lijkt nu toch vrij voor volledig samengaan

Fusieplan NMB en
Postbank bijna rond

Van onze redactie economie

aridr^RDAM - De fusie tussen de Nederlandsch Midden-
aar k (NMB) en de Postbank is op papier bijna rond.
lrm Verluidt zal de huidige NMB-holding worden omge-
)w en als overkoepeling gaan dienen van twee werkmaat-!^'Jen: één voor de huidige NMB-activiteiten en één voor
itjfj pzaamheden van de Postbank. Er zal waarschijnlijk een
orr jt

lenruil komen, waarbij de waarde van de banken gelijk
ijn &esteld. Weliswaar is het eigen vermogen van de NMB_ *3 miljard gulden) groter dan dat van de Postbank (ruim
'sr 11oo re* §ulden)> maar daar staat tegenover dat de laatste1987 meer winst maakte.

■"en n° erders van beide banken
or l let meer zeggen dan dat er
re _*■' einde van deze maand ver-
daa /"cdedelingen zullen worden
iri * September vorig jaar maak-
t JjNMB en de Postbank bekend
4r g^"*3*911 onderzoek zou kómen
ir,v e£ vorm van samenwerking.
1fin e!fjk zag het er naar uit _at
hi|ie^ncièle en bestuurlijke ver-
or Van mening te groot waren
ijr en volledig samengaan, maar

"^ordt nu kennelijk anders

over gedacht
De staat is als alleen-aandeelhouder
van de Postbank en met een belang
van zeven procent in de NMB een
belangrijke partij aan de onderhan-
delingstafel. In de nieuwe combina-
tie zou de overheid voor niet meer
dan de helft willen deelnemen. Dat
houdt in dat vooralsnog een gering
deel moet worden afgestoten. Mi-
nister Ruding heeft echter nog on-
langs in de Kamer verklaard dat de
Postbank op termijn naar de beurs
gaat.

De fusiepartners zijn overeengeko-
men dat NMB-bestuursvoorzitter
W. Scherpenhuijsen Rom de nieu-
we combinatie de eerste jaren zal
leiden. Daarna wordt hij opgevolgd
door zijnveel jongerePostbank-col-
lega G. van derLugt. Verder zouden
de raden van bestuur gewoon met
elkaar worden versmolten tot één
bestuursraad van de nieuwe hol-
ding.

De vakbonden moeten nog worden
ingelicht over de fusie. CNV-be-
stuurder De Leeuw den Bouter
meent dat vooral de besprekingen
over arbeidsvoorwaarden uiterst
moeilijk zullen worden. De Post-
bank heeft een eigen CAO, voor de
NMB geldt de, materieel mindere,
bank-CAO. Door de structuur van
de Postbank zijn niet alleen de dien-
stenbonden, maar ook de ambtena-
renbonden bij de komende fusie be-
trokken.

Forse grei
bij Peugeot

H0,,. ? r De omzet van het Franse
%m blelc°ncern Peugeot SA, fa-
'tfoen Van de merken Peugeot en
■ftten ls Vol*ig Jaar met 17-2 Pro'
6 mir gen tot 138-5 mil-ard frank

„"Jard gulden), zo heeft het con-Sisteren bekendgemaakt.

ltcee!\stclifers zijn nog niet gepu-
'■"qup ' maar president-directeur
typ.*5 Calvet verklaarde enkele
*n.r"'geleden dat het resultaat iets
"taM J ziJn dan de winst van 6,7
k. Q fl*ank (2,2 miljard gulden) in

■^anri et van Peugeot in het bui-
je i^*3 groeide met 23,8 procent en
'*%<j frankrijk met 10,4 procent.
'"Bom0-01" steeg het aandeel van debt 54 ln de omzet van 51,7 procentProcent.

beurs-overzicht
%aket
S*3enRDAM - De koers van
'Sri r £standsbank is gisteren als
!!roffi " omhooggegaan. Hoewel
_* Sa°lee' noS niets bekend is overSk ?.enwerking met de Post-
*H i,* l->n er gedetailleerde berich-

°nriloop. Er zou een fusie ko-
jj>aa{s *arbij een nieuwe houdster-
«l OhvpP'J een bod zou uitbren-gt P.NMB van één op é én. De
Nd_e enaar van de Postbank en
%£ r van een klein belang in
K* lieM°u niet meer dan de helft in
%. rj We comnbinatie willen heb-
JJOlho e koers van de bank schoot2l^ g naar een hoogste punt van
rsl 'fei"_ dat betekende een winst

'2,501 Het slot kwam op

i^tsj;**)? leek de stijging van deJ'k bj """Jagen voorbij. Aanvanke-we «er het verlies beperkt tot en-
Nth übbeltjes, maar het slot> ,' °P fl2O en dat betekende
vN wgang van f3'lo' DSM
""tl yel weer tweede op de lijsteest verhandelde fondsen.

S_ctliezen bleken in de aande-Sd t°r gisteren licht de over-
Mey j "ebben en de stemmings-
h* om7a,ld,e van 166° naar f 165-6---^raiT kwam gisteren op het
Ni-Va uit °P f1415 miljoen.
\t nde aandelen f823 miljoen
jY n rekening namen.
i **i k_

Ns fn *^tige uitkomsten van Aal-
C*> wi- 988 werden beloond met
I* C V,an f 1.40op f34,90. Den-Sc/, 1'10 naar f39 en bleef
tj'Sde h ' i onder het aangekon->a s, °d van deBritse Sherwood.
fi f 4,?gf7.50 naar f67,50, Aves->.B. "aar f124 en Multihouse\^aa** f 10,50

Belang Pearson
in Elsevier nu
22,4 procent
AMSTERDAM/LONDEN - Het
Britse conglomeraat Pearson (on-
der andere uitgever van The Finan-
cial Times en Penguin- en Viking-
boeken) heeft zijn belang in Else-
vier vergroot tot 22,4 procent. Pear-
son heeft van de Bishopsgate In-
vestment Trust, dochter van de
British Printing en Communica-
tion Corporation van Robert Max-
well, haar deelneming van 7,05 pro-
cent in Elsevier overgenomen voor
78,3 miljoen pond sterling (ruim f
288 miljoen).
Een woordvoerde van Elsevier
heeft gisteren bevestigd dat de
transactie heeft plaatsgevconden.
Elsevier is naar zijn zeggen niet van

plan op korte termijn haar belang
in Pearson te vergroten, omdat er
andere prioriteiten zijn en een der-
gelijke uitbreiding thans niet nood-
zakelijk is.
Overigens is de uitbreiding van de
deelneming van Pearson in Else-
vier geheel overeenkomstig de ver-
wachtingen.

In september vorig jaar besloten
Elsevier en Pearson na geruime
tijd besprekingen te hebben ge-
houden over de ontwikkelingen op
de internationale uitgeversmark-
ten wederzijds in eikaars kapitaal
deel te nemen.
Er werd toen afgesproken dat zon-
der goedkeuering van de andere
partij Elsevier haar belang in Pear-
son niet zou verhogen tot meer dan
15 procent en Pearson haar belang
in Elsevier niet zou uitbreiden tot
meer dan 25 procent.
Zij noemden dat toen een eerste
stap op weg naar nauwere samen-
werking in de toekomst.

economie

Beeld sinds 1977 weinig veranderd

Hoge inkomens meeste
profijt van subsidies

S,HAAG -De h°gere ink<>-
whS _epen Profiteren nog
ii« h

l meest van de subsi-
"/orLi de overheid verstrekt.
t(2 ,de overheidsuitgavenuor cultuur, recreatie en volks-!ïstln§ komen ten goedean mensen met een hoger inko-"eer_?at stelt het Sociaal Cultu"
irert-K bureau in de gisteren
Dv«£ _*en studie 'Profijt van deVerheid in 1983. Het rapport is
DnriJ-?"?18 °P een soortgelijk

over het jaar 1977.£sfn 1977 en 1983 is er nauwe-re erandering gekomen in dedie! ng van overheidssubsi-
°ver de inkomensgroepen.

e onderzoekers hebben 23 rege-
lichfn V_*n de overheid tegen het
ïe Lgehouden- °e subsidie-re-
renv Van de overheid varië-
sidie studiefinanciering. sub-- aan gezinsverzorging en

openbare bibliotheek tot steun
aan de NS om het treinkaartje
betaalbaar te houden. Met de re-
gelingen was in 1983 bij elkaar 65
miljard gulden gemoeid.

Van dat bedrag komt 16 procent
terecht bij de mensen (ééntiende
van de bevolking) uit de laagste
inkomensgroepen. De hoogste

inkomens (éénvijfde van de be-
volking) ontvangen daarentegen
samen 24 procent van de uitga-
ven. De twintig procent van de
huishoudens die een treetje lager
staan op de inkomensladder,
ontvangen nog eens 24 procent
uit de subsidiepot. De overige
huishoudens, ongeveer de helft
van de bevolking, ontvangen sa-

men 36 procent.

De hoogste inkomensgroepen
dragen ook het meest (60 pro-
cent) bij aan de opbrengst van
btw, invoerrechten, accijnzen,
onroerend goedbelasting, bijzon-
dere verbruiksbelasting op
auto's en de motorrijtuigenbelas-
ting. De huishoudens met een

laag inkomen profiteren vooral
van de individuelehuursubsidie,
ziekenfonds en gezinsverzor-
ging. Die voorzieningen vergen
gezamenlijk 4 miljard gulden. De
hogere inkomensgroepen heb-
ben net iets meer profijt van on-
derwijssubsidies, de kinderbij-
slag voor niet-leerplichtige leer-lingen, subsidies voor openbaar
vervoer, sport- en open lucht-
voorzieningen en openbare bi-
bliotheken. Met die regelingen is
bij elkaar 18 miljard gulden ge-
moeid.

Voorzieningen die vooral de ho-
gere inkomens ten goede komen
zijn het huurwaardevoordeel en
het voordeel wegens rente-aftrek
in de belastingen, en subsidies
aan uitvoerende kunsten en mu-
sea. Die regelingen kosten jaar-
lijks in totaal 5 miljard gulden.

Overschot op
handelsbalans

BRD toegenomen
WIESBADEN - Van de beoogde
vermindering van het overschot op
de Westduitse handelsbalans komt
voorlopig niets terecht. Dit blijkt uit
gisteren gepubliceerde cijfers van
het Bureau voor Statistiek van de
Bondsrepubliek. Het surplus nam
in december toe van 13,1 tot 13,5
miljard mark, het op één na hoogste
maandbedrag dat ooit werd ge-
boekt. Over geheel 1988 steeg het
overschot ten opzichte van 1987 van
117,7 miljard mark tot een record
van 128 miljard mark.
De Bondsrepubliek heeft evenals
Japan al jaren grote overschotten
op dehandelsbalans. Daar staan for-
se tekorten van de Verenigde Staten
tegenover. De drie landen streven er
in het kader van hun economische
samenwerking naar deze oneven-
wichtigheden te verminderen. Dit
levert nauwelijks resultaten op, ook
al maakt het lage niveau van de dol-
larkoers het voor de Bondsrepu-
bliek en Japan moeilijker te expor-
teren en voor de VS gemakkelijker.

De waarde van de Westduitse ex-
port steeg in het afgelopen jaar met
7,7 procent tot 567,8 miljard mark,
waarmee het record van 537,2 mil-
jard mark uit 1985 ruimschoots
werd overtroffen. De import nam
met 7,4 procent toe tot 439,7 miljard
mark.

Winststijging
bij Ericsson

STOCKHOLM - De winst van het
Zweedse telecommunicatieconcern
Ericsson is vorig jaarmet 66 procent
gestegen tot 1,84 miljard kroon (611
miljoen gulden). De omzet vermin-
derde met drie procent tot 31,3 mil-
jard kroon (10,4 miljard gulden), zo
blijkt uit de gisteren gepubliceerde
voorlopige jaarcijfers.
Ericsson maakte gisteren tevens be-
kend dat de telecommunicatiedivi-
sie van de Noorse onderneming
Elektriska Bureau (EB) wordt over-
genomen. Het gaat daarbij om een
jaaromzet van 700 miljoen Noorse
kroon (218 miljoen gulden) en 700
werknemers. Daar staat tegenover
dat EB de activiteiten van Ericsson
op het gebied van signaal- en veilig-
heidssystemen in bezit krijgt. De
omzet daarvan is ongeveer even
groot.
Ericsson had eind vorig jaar 65.000werknemers verspreid over tachtig
landen. Het definitieve jaarverslag
wordt gepubliceerd op 16 maart.

Waarschuwing
voor euforie rond

eenwording EG-markt
BAZEL - Er is geen aanleidingvoor
overdreven euforie over de positie-
ve gevolgen van de beoogde vor-
ming van een interne markt in de
Europese Gemeenschap aan het
eind van 1992. Van het wegvallen
van de binnengrenzen in de EG valt
slechts „een zwakke rugwind" te
verwachten voor de economische
ontwikkeling. Dit staat in een giste-
ren gepubliceerde studie van het
Zwitserse instituut voor econo-
misch onderzoek Prognos.

Volgens Prognos zal de reële econo-
mische groei in de Europese Ge-

meenschap over de periode 1993-
-2000 gemiddeld 2,6 procent bedra-
gen, slechts weinig meer dan de
voor de jaren 1987-1992 geraamde
2,4 procent.

De vorming van de interne markt
zal pas na het jaar 2000 belangrijke
positieve impulsen geven. Het insti-
tuut vraagt zich af of de bijna drie-
honderd besluiten die nodig zijn om
de interne markt te verwezenlijken
vóór eind 1992 zullen zijn genomen.
Te rekenen valt met „talloze" over-
gangsregelingen en uitzonderings-
bepalingen, aldus de studie.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 94.20 93,80
Ahold 92.60 92.30
Akzo 153,50 152,80
A.B.N. 43,30 43,20
Alrenta 161,20 161.30
Amev 54,30 54.60
Amro-Bank 82,30 82,20
Ass. R'dam 150.00 148,50
Bols 140,80 139,50
Borsumij W. 131,70 131,00
Bührm.Tet. 63,80 64,00
C.S.M.eert. 64,50 64,30
Dordtsche P. 231,20 229,50
DSM 123.10 120,00
Elsevier 64,40 64,50
Fokker eert. 30,20 30,00
Gist-Broc. c. 37,80 37.20
Heineken 149,60 150,00
Hoogovens 80,60 81,40
Hunter Dougl. 94,80 94,20
IntMuller 80,50 80.30KLM 47,20 45,80
Kon.Ned.Pap. 51.70 52,00
idem div 89 50,00 50,00
Kon. Olie 125,00 124,60
Nat. Nederl. 66,90 66.50N.M.B. 204,50 212,50
Nedlloyd Gr. 306,50 305,00
Nijv. Cate 88,00 87,50
Océ-v.d.Gr. 301,00 301,00
Pakhoed Hold. 118,70 119.00
Philips 36,90 36,50
Philips divB9 ' 35.50 35,10
Robeco 106,30 " 105,60
Rodamco 160,20 160,30
Rolinco 101,70 101.20
Rorento 61,70 61,70
Stork VMF 29,50 29,20
Unilever . 131,60 131,00
Ver.Bezit VNU 92,00 90,10
VOC 38,30 38,80
Wessanen 82,50 81.00
Wolt Kluwer 158,50 159,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 33.50 f 34.90
ACF-Holding 64,00 62.80
Ahrend Gr. c 174,50 175,00
Alg.Bank.Ned 44,10 44.00
ABNdiv'B9 42,20 42,20
Asd Opt. Tr. 25,00 24,70
Asd Rubber 8.70 8,60
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 80.50 81.00
Aut.lnd.R'dam 63,00 64,00
BAM-Holding 295.00 293.00
Batenburg 78,00 78,00
Beers 128.50 127,70
Begemann 72,50 72,50
Belindo 426,00 426,00
Berkei's P. 7.85 7,65
Blyd.-Will. 26,70 25,50
Boer De, Kon. 331,00 331.20
de Boer Winkelbedr. 58.00 58.00
Boskalis W. 13.35 13.30
Boskalis pr 10,45 10,50

Braat Bouw 854,00 850,00
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 865,00 868.00Calvé pref.c 4700.00 4700,00
CenterParcs 67,80 67,80
Centr.Suiker 65,00 65,30
Chamotte Unie 13,80 13.80aCindu-Key 100,00 100,00
Claimindo 413,00 413.00Cred.LßN 77,80 79,40
Crown v.G.c 75,80 75,30
Desseaux 193.50 193,00
Dordtsche pr. 230,50 229,00
Dorp-Groep 43,00 43,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 210,00 20800EMBA 118,00 118,00
Enraf-N.c. 47,50 47,10
Eriks hold. 322.00 322,00
Frans Maas c. 66,20 66,00
Furness 102,40 102,20
Gamma Holding 75,00 75,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 28,40 28,00
Geveke 40,00 40.90
Giessen-de N. 121,00 117,50
Goudsmit Ed. 202,00 200,00
Grasso'sKon. 97,80 94.30
Grolsch 106,80 106,70
GTI-Holding 156,00 157,00
Hagemeyer 83,00 82,00
H.B.G. 187,00 187,00
HCS Techn 15,10 15,30
Hein Hold 128,70 129.50
Hoek's Mach. 167,00 166,00
Holdoh Hout 424,00 425,00
Holec 19,20 18,90
HALTr. b 1463,00 1457,00
Holl.Am.Line 1467,00 1460.00
Heineken Hld 128,70 129,50
Holl.Sea S. 1,58 1,58
Holl. Kloos 335,00 335,00
Hoop en Co 14,60 14,50
Hunter D.pr. 2.05
ICA Holding 16.80 16,80
IGB Holding 43,20 44,00
IHC Caland 22,20 22,00
Industr. My 169,20 169,00
Ing.Bur.Kondor 605,00 605,00
Kas-Ass. 37,60 37,20
Kempen Holding 16,90 16,70Kiene's Suik. 1240.00 1240,00
KBB 77,00 76,20
KBB (eert.) 76.50 75.80Kun.Sphinx 78,40 78,50
Koppelpoort H. 277,00 277,00Krasnapolsky 157,50 157.50
Landré _ Gl. 47,20 47,50
Macintosh 46,00 45,80
Maxwell Petr. 595,00 592,50
Medicopharma 76,00 76,00
Melia Int. 7,30 7,00
MHVAmsterdam 20,70 20,70
Moeara Enim 1075,00 1075,00
M.Enim 08-cert 14100,00 14100.00
Moolen en Co 33,00 32.80
Mulder Bosk. 39,00 40,00
Multihouse 8,70 10,50

Mynbouwk. W. 432,00 436,00
Naeff 225,00
NAGRON 48,90 48,50
NIB 512,00 510,00
NBM-Amstelland 16,50 16,20
NEDAP 292,00 296,50
NKFHold.cert. 240,30 237,00
Ned.Part.Mij 32,70 32,60
Ned.Springst. 10400.00a10200.00a
Norit 661,00 658,00
Nutricia 265,00 259.00 a
Omnium Europe 19,20 19,20a
Orco Bank c. 80,00 79,50
OTRA 500,00 500,20
Palthe 155,00 153.80
Polynorm 93,00 93,00
Porcel. Fles 127,00 125.00
Ravast 57,30 57,00
Reesink 62.00 62,50
Riva 61,00 67,50
Riva (eert.) 60,00 67,00
Samas Groep 61,00 61,50
Sanders Beh. 80,20 80,20
Sarakreek 36,00 36,00
Schuitema 1240,00 1242,00
Schuttersv. . 86,50 87,00
Smit Intern. 26,30 26,30
Stßankiers c. 26,30 26,10
TelegraafDe 440,00 435.00
Text.Twenthe 244,00
Tulip Comp. 56,00 57,40
Tw.Kabel Hold 127.50 126.40
Übbink 98.00 a 96,00
Union Fiets. 15,50 15,70
Ver.Glasfabr 245,00 245,00
Verto 69,60 69,80
Volker Stev. 56,00 55,50 "Volmac Softw. 83.70 83,70
Vredestein 20,20 20,20
VRG-Groep 44.70 44,50
Wegener Tyl 175,00 a 175.00
West Invest 27,00 28,00
Wolters Kluwer 158,70 159.50
idem div 89 154,50 156,50
Wyers 63,00 61,50
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,70 36,80
ABN Aand.f. 69,80 69,30
ABN Beleg.f. 52,40 52,40
ALBEFO 51,70 51.70
Aldollar BF $ 20,60 . 20,60
Alg.Fondsenb. 229,00 229,00
Alliance Fd 12,40 12,30
Amba 45,00 45,10
Amenca Fund 287,00 284,00
AmroA.inF. 91,70 91,60
Amro Neth.F. 70,20 70,00
Amro Eur.F. 68.00 68.60
Amvabel 101,00 100,00
AsianTigersFd 56,50 57,00
Bemco Austr. 66.50 66.00
Berendaal 107.00 107,00
Bever Belegg. 28,00 28,50 a
BOGAMIJ 116,00 116,20
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Lloyd 40,00 40,50
DPAm. Gr.F. 22,10 21,90

Dp Energy.Res. 30,00 30.00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 74,10 73,80
Eurinvest(l) 105,00 105,00aEur.Ass. Tr. 5,60 5,60
EurGrFund 53,60 53,70
Hend.Eur.Gr.F. 168,20 169,50
Henderson Spirit 73,50 73,80
Holland Fund 64,00 63,60
Holl.Obl.Fonds 120,30 119,50
Holl.Pac.F. 113,40 113,90
Interbonds 570.00 570,00
Intereff.soo 35,90 36,10
Intereff.Warr. 255,80 256,00
Japan Fund 49,60 " 49,20
MX Int.Vent. 60.00 60.00
Nat.Res.Fund 1405,00 1390,00
NMB Dutch Fund 34.60 34,50
NMB Oblig.F. 36,20 36,20
NMB Rente F. 101,80 101,70
NMB VastGoed 38,90 38,90
Obam. Belegg. 197,50 197,30
OAMF Rentef. 15,25 15,20
Orcur.Ned.p. 47,00 46.50Rentalent Bel. 1353,90 1353,50
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 102,00 102,00
SciTech 18,10 17,95
Technology F. 18.60 18,70
Tokyo Pac. H. 244,50 242,00
Trans Eur.F. 71,00 70,70
TranspacF. 545,00 545,00
Uni-Invest 119,50 119,50
Unico Inv.F. 84.00 84,00
Unifonds 26.90 27,50
Vast Ned 122,70 122,90
Venture F.N. 41,30 41,60
VIB NV 86,70 86,70
WBOInt. 78,90 79.20
Wereldhave NV 206.50 206,70
Wereldh.divB9 203,00 203,00

Buitenlandse obligaties
B*iEEGB4(I) 104,30 104,30
3V_ EngWarL 37.30 37,20
53A EIB 65 99,20 99,20
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 64,50 64.20
Amer. Expres 31,40 30,70
Am.Tel._Tel. 32.00 31,90
Ameritech 52,20 52,00
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine 28,50 28,30
Atl. Richf. 86.20 86,50
BAT Industr. 5,45 5,55
Bell Atlantic 75,00 74.60
BellCanEnterpr 38.00 39.00
Bell Res.Adlr 1,38 1,38
Bell South 43.10 42,60
BET Public 2,35 2,35
Bethl. Steel 27,00 27,80
Boeing Comp. 63,60 62.25
Chevron Corp. 49,50
Chrysler - 28,50 28,75
Citicorp. 28,00 27,70

Colgate-Palm. 46,50 46,50
Comm. Edison 33.70 33,60
Comp.Gen.El. 409,00 410,00
Control Data 20,75 19,70
Dai-IchiYen 3630,00 3630,00
Dow Chemical 99,50 98,50
Du Pont 100,60 100,00
Eastman Kodak 48,25 48,60
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 243,00 240.00
Exxon Corp. 45,50 45,25
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 24,60 24,50
Ford Motor 55,50 55,90
Gen. Electric 48.40 47,50
Gen. Motors 93,60 93,20
Gillette 35,50 35,25
Goodyear 50,00 50,00
Grace _ Co. 28,40 28,40
Honeywell 63.90 63,90
Int.Bus.Mach. 128,00 127,20
Intern.Flavor 51,90
Intern. Paper 51,00 50,40
ITT Corp. 55,60 54,20
Litton Ind. 77,00 76,70
Lockheed 46,00 46,30
Minnesota Mining 68,00 67,50
Mobil OU 48,10 47,70
News Corp Auss 10,70 10,80
Nynex 70,00 70,00
OccPetr.Corp 28.00 28,00
Pac. Telesis 32,80 33.10
P.& O. ® 6,80 6,80
Pepsico 41,00 41,10
Philip Morris C. 109,80 110.40
Phill. Petr. 20,70 20,50
Polaroid 41,70 41.50
Privatb Dkr 290,00 290,50
QuakerOats 53,20 53,20
RJR Nabisco 99,50 100,00
StGobin Ffr 620.00 617,00
Saralee 48,30 49.00
Schlumberger 35,70 35,90
Sears Roebuck 43,30 42,30
Southw. Bell 43,50 43,50
Suzuki (yen) 799,00 799,00
Tandy Corp. 43,00 43,50
Texaco 49,50 49,75
Texas Instr. 43,30 43,00
T.l.PEur. 1.93 1,93
ToshibaCorp. 1110,00 1140,00
Union Carbide 30,60 30.10
UnionPacific 70,50 70,00
Unisys 29,50 29.50
USX Corp 31.20 31,10
US West 62.00 62,20
Warner Lamb. 79,50 80,80
Westinghouse 56,00 55,70
Woolworth 55,30 55,50
Xerox Corp. 62.80 62,80
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 53.50
Am. Home Prod. 177,50 184,00
ATT Nedam 66,00 66,00
ASARCO Ine. 56,00
Atl. Richf. 183,50 182,50
Boeing Corp. 132,00 132,00

Can. Pacific 40.50 41,00
Chevron Corp. 103.00 103,50
Chrysler 56.50 58,00
Citicorp. 57,00 57,00
Colgate-Palm. 98.00 97,00
Control Data 39,50 38,00
Dow Chemical 208,50 206,00
Eastman Kodak 98,00 99,50
Exxon Corp. 94.70 94.00
Fluor Corp. 49.00 49,00
Gen. Electric 101,00 98,00
Gen. Motors 196,00 196,00
Gillette 74,00 73,00
Goodyear 105,00 104,00
Inco 85.00 83,00
1.8.M. 264,00 263,00
Int. Flavors 107,50 106,00
ITT Corp. 116,00 115,00
Kroger 18,00 19,00
Lockheed 97,00 98,00
Merck & Co. 133,30 133,00
Minn. Min. 142,00 141,00
Pepsi Co. 83,50 83,70
Philip Morris C. 230,00 230,50
Phill. Petr. 41.80 41,80
Polaroid 79,50 79,00
Procter _ G. 188,00
Quaker Oats 108,00 108,00
Schlumberger 74,00 74,00
Sears Roebuck 89,50 86,00
Shell Canada 81.00 81,00
Tandy Corp. 89,00 89.50
Texas Instr. 92,00 88,00
Union Pacific ■ 148,00 143,00
Unisys Corp 60,80 60,00
USX Corp 64,00 64,00
Varity Corp 4,10 5,50a
Westinghouse 117,80 116,50
Woolworth 116,00 115,00
Xerox Corp. 126,00 126,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 540,00 541,00
Dresdner B. 303.50 304,00
Hitachi (500) 1400,00 1400.00
Hoechst 308,00 308.00
Mits.El.(soo) 430.00 500,00
Nestlé 7500.00 7450,00
Siemens 528,00 537,00
Warrants
Akzo 40,20 39,30
AMRO warr. 2,50 2,40
Asia Pac Gr F. 6,40 6.15
Bogamij 6,60 6,70
Falcons Sec. 14,85 14,55
Honda motor co. 2520,00 2580,00
K.L.M. 85-92 155,00 147,00
Philips 85-89 13.00 14.00
St.Bankiers a 2.30 2,30
St.Bankiers b 3,10 3,10
Euro-obligaties & conv.
Wt. Aegon 85 100.00 100,00
Aegon warr 13,00 12,75
10'_ABN 87 98.50 98,50
13Amev 85 98.00 98,00
13Amev 85 94,75 94,75

10Amev85 101,35 101.35
11Amev 86 98,35 98.00
H'4AmroB7 97,40 97,00
13Amro-BankB2 101,25 101.25
IOVi Amro 86 97,10 96,80
10Amro 87 99,00 99,00
5*4 Amro 86 101,00 101,00
Amro Bank wr 26.20 26,50
Amrozw 86 68.50 68,50
9 BMH ecu 85-92 101,50 101,50
7 BMH 87 97,00 97,00
IOHEEG-ecu 84 101.25 101,25
9-^ElB.ecu 85 105.00 105.00
12/2 HIAirl.F 91,75 91,75
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
11*4 NGU 83 . 101.50 101,50
10NGU 83 100,50 100.50
2/4 NMB 86 84,75 84.50NMB warrants 48,00 51.50
83/4 Phil. 86 95,30 95,30
63.4 Phil.B3 95.00 95,00
11 Rabo 83 101.60 101.60
9Rabo 85 105.25 105,25
7Rabo 84 108.00 108,00
124 Unil. 98.00 98,00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,40 5.00 a
Bredero eert. 1,75 1,75
11 Bredero 0.85 0,85
Breev. aand. 6,65 6,65
Breev. eert. 5.90 5,90
Leidsche Wol 4,00 b 4.00 b
LTV Corp. 2,20 2,35
Rademakers 29,00
RSV. eert 1,55 155
7Ve RSV 69 89,50 89.80

Parallelmarkt
Alanheri 17.00 17,70
Berghuizer 52,50 54,00
BesouwVanc. 41,20 42.50
CB Obhg.F.l 100.60 100.50
CB Obhg.F.2 102.30 100.80
CB Obhg.F.3 102.30 102.30
De Drie Electr. 27.90 27,70
Dentex Groep 37,90 39,00
Dico Intern. 89,00 89,10
DOCdata 33,50 33.50
Geld.Pap.c. 81,90 82,50
Gouda Vuurv c 67,30 67,00
Groenendijk 32.00 33.00
Grontmijc. 107,00 110,00
Hes Beheer 236,00 239.00e
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 3.60 3.70
Infotheek Gr 21.90 22,10
Interview Eur. 7,70 7.80
Inv. Mij Ned. 49.00 50.00
KLM Kleding 30.10 30.50
KuehnefHeitz 26.50 26.50
LCI Comp.Gr. 36.10 35.00
Melle 271.00 271,00
Nedschroef 84.00 84,20
Neways Elec. 10.00 10,10
NOG Bel.fonds 29,90

PieMed. 11,70 11,60
Poolgarant 10.60 10.55
Simac Tech. 18,40 18,80
Text Lite 6.20 6.10
Verkade Kon. 264.50 268.00
Weweler 78.00 78,10

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 45,00 223 1,10 1,10
abn c jul 45.00 235 1,50 1,60
akzo c apr 150,00 343 7.90 7,30
akzo c apr 160,00 501 3,30 2,80
d'fl c feb 210,00 237 2.20 b 120
d'fl c mrt 215.00 220 1,60 1,00
d/fi c apr 210,00 260 4.15 3,40
coc c feb 265,00 428 8.30 7,80
coc c feb 270,00 1003 4.60 4.30coc c feb 275,00 456 1.90 1,50
coc c mrt 270,00 222 B.ooa 7,50
coc c mrt 275,00 433 5.20 4,80
coc c mrt 280,00 400 3,50 a 3,00
coc p feb 265,00 508 0,70 0,80
coc p feb 270,00 289 1,80 2,00
hoog c apr 70,00 363 12,00 12,10
hoog e apr 75,00 911 7,90 8.10hoog c apr 80.00 1628 4,70 5,10
hoog c apr 85,00 1547 2,70 2,90
hoog c apr 90,00 356 1,30 1,50
hoog c jul 80.00 316 6,50 6,80
hoog c jul 85,00 771 4,20 4.80 b
hoog p apr 80.00 626 3.20 2,80
hoog p jul 80,00 248 5,20 5,00
kim c apr 40,00 260 7,50 6,00
kim c apr 45,00 834 3,60 2,30
kim c apr 50,00 923 1.10 0.70
kim c jul 45.00 414 4,60 3,60
kim c jul 50,00 318 2.00 1,70
kim c okt 50,00 274 2,50 1,80
kim p apr 45.00 461 1.00 1.30a
kim p apr 50,00 573 3,50 4,40
kim p okt 45,00 233 2.60 3,40
knp c apr 50.00 222 3.00 3.10
knp p jul 50,00 351 2,80 3.00
nla p feb 127,50 500 0,50 a 0.30
nla p mei 130.00 250 3.30 a 3,00
nlw p aug 100,00 300 2.10 a 1,60
nlw p n9l 100,00 500 3,20 a 3,00 a
nlx p nov 105.00 1500 3,40 a 3,00
nly c nov 100,00 1000 0,70 a 060
phil c apr 40,00 259 0.70 0,70
olie c apr 120,00 718 7,00 6,40
oüe c jul 105,00 450 21,00a 20,50olie c jul 110,00 270 16,20 16,00ohe c jul 115.00 214 12.20 12.00ohe p apr 120.00 275 1,00 1,20
unil c apr 130,00 274 5,30 4,70
voc c apr 40,00 898 1.30 1.70

a=laten g=bieden-t-ei-div.
b--bieden h=laten+ei-div.
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
I=gedaan -.latei! sk=slotkoers gisteren

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 9-2-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewel-kt ’ 26.400/26.900-,
vorige ’ 26.320-/ 26.820 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.500, vorige ’ 28.420 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 365-/435 vorige
’365/435; bewerkt verkoop ’4BO la-
ten, vorige ’ 480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapiér van gisteren:
Amer.dollar 2,04 2,16
Brits pond 3,56 3,81
Can. dollar 1,72 1,84
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,81 1,93
Jap. yen (10.000) 160,25 165.25
Ital. lire. (10.000) 14,75 16,15
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,50 135,00
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.schill.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.OOO) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,22 1.42
Finse mark (100) 47,25 50,25
Joeg. dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2.09925-10175
Brits pond 3,6845-6895
Duitse mark 112.900-950
Franse franc 33,170-33,220
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 132,810-860
Japanseyen 163,26-163,36
Ital. lire 15,465-515
Zweedse kroon 33,190-33,240
Deense kroon 29,005-29,055
Noorse kroon 31,200-31,250
Canad. dollar 1,77575-77825
Oost. schill 16,0490-0590
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,8120-8220
Gr. drachme 1.3100-4100
Austr.dollar 1,8625-8725
Hongk.dollar 26.90-27,15
Nieuwz.dollar 1,2850-2950
Antill.gulden 1,1600-1900
Sunn. gulden 1.1600-2000
Saudische rial 55,90-56,15
Ecu gulden 2,3535-3585

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indices overde Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 310,7 310,1
alg.-lokaal 301,6 301,5
internationals 320,5 319,5
industrie 272,7 271,4
scheep/luchtv. 288,2 289,0
banken 362.8 370,5
verzekering 603,2 602,9
handel 493.3 493,0
cbsobl.index 110,8 110,7
rend. staatsl. 6.81 6.82
waarvan 3-5 jr 6.78 6,79
waarvan 5-8 jr 6,82 6,82
waarv.s langst 6.85 6,85
rend. bng-len. 6.81 6,84
rend. banklen. 6.85 6.85

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatstenotering van dezelf-
de dag):
Akzo 152.00-152,80(152,80)
Kon. Olie 122,80-124,60 (124,60)
Philips 35,80-36,50 (36,50)
Unilever 128,00-131.00(131,00)
KLM 45,50-45,80 (45,80)

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 2328.04 1071.47 188.95 886.80
Hoogst 2347.68 1082.63 189.90 894.37
Laagst 2308.39 1059.51 187.59 878.76
Slot 2323.04 1068.89 188.00 884.47
Winst/ _20i7 .7 27 .2.08 -7.49verlies
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Medewerkers van
Hoogovens gingen
gisteren akkoord
met de
nieuwe CAO.
Dat gebeurde na
urenlange discussie,
waarbij de emoties
vaak hoog opliepen.
Akties zijn nu van
de baan.



Duitsland 1
-10.00 Heute.
10.03 Der grosse Preis.
11.25 In diesem Sinne ihr Jurgen
von der Lippe. (herh.).

12.10 Vorfahrt.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Die Geliebte. De dichteres Mar-

garete Hannsmann vertelt van de ja-
ren met HAP Grieshaber.

14.00 Sesamstrasse. Kinderpro-
gramma.

14.30 PS - Brodzinski. Serie. Met
Hans Putz, Lieselotte Quilling, Wega

Jahnke e.a. Afl.: Selbsthilfe.
15.30 Tagesschau.
15.35 Sinha Moca - Rebellin für Lie-

be und Freizeit. Terugblik op de eer-
ste 85 afleveringen van deze Brazi-
liaanse serie.

16.30 ARD Sport extra. WK rodelen
te Winterberg. Commentaar: G. Mül-. ler.

17.15 Tagesschau.
17.25 Das Buschkrankhaus. Serie.

Afl.: Die Fremde.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 ""WWF-Club. Live uit de stu-

dio.
20.15 «Er kann's nicht lassen. Duit-

se speelfilm uit 1962 van Axel von
Ambesser, met Heinz Rühmann, Ru-
dolf Forster, Linda Carstens e.a.

21.45 Plusminus, sociaal-econo-
misch magazine.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Berlinale aktuell. Live-verslag
van de opening van de Berlinale.
M.m.v. Dagmar Sauerstein en Mi-
chael Strauven.

23.10 Sportschau.
23.40 Boyfriend. Engelse speelfilm

uit 1971 van Ken Russelll, met Twig-
gy, Christopher Gable, Tommy Tune
e.a.

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Twiggy in de Engelse speelfilm 'Boyfriend'. (Duitsland 1 -
23.40 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

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

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

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
Belgiè/TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1

15.00 Home sweet home. Australi-
sche serie van Michael Milis over de
belevenissen van de familie Pacelli.

15.30 Felice. Quiz. Herh.
16.05 Draad van Ariadne. Stress,

(herh.).
16.55 I.Q. Quiz. Herh.
17.30 Johanen Pierewiet. Tekenfilm-

serie naar de verhalen van de Belgi-,
sche striptekenaar Peyo. Afl.11: de
terugkomst van de speelsmurf.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie.

Afl.76.(Herh.).
18.05 Prikballon. Kleutermagazine.
Presentatie: Francis Verdoodt,
(herh.).

18.20 Schoolslag. Spelprogramma
voor scholieren, vanuit de stadsfeest-
zaal Brielpoort te Deinze. Presenta-
tie: Michel Follet.

19.00 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Nationalistische Om-
roep Stichting.

19.25 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Af1.58.
20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen-

teert nieuw talent. Vandaag: De win-
naar van vorige week.

20.30 Rusland en de Sovjet-Unie.
Serie. Afl.s: De grote illusie (1941-
-1988). Presentatie: Jan Neekers.

21.45 Diapason. Reeks over heden-

daagse 'klassieke' muziek in Vlaan-
deren. Vandaag: August Verbesselt.
Presentatie: Fred prouwers.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht.
22.50 Christabel. Brits literair drama

van Adrian Shergold naar het boek
The past is myself van ChristabelBie-
lenberg. Tv-bewerking: Dennis Pot-
ter. Deel 1.

23.40-23.45 Coda. Je schrijft me van
verre, van Peter Nijmeijer.

" Ste/anta Sandrelli in 'La
Famiglia'. (België/TV 2 -20.30 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19.00-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2

18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

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

sche serie. Afl.:-675.
19.23 Tweemaal zeven. Tv-spel letje

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

Röpcke.
20.30 La Famiglia. Italiaans-Franse

speelfilm uit 1986 van Ettore Scola,
met Vittorio Gassman, Fanny Ardent,
Philippe Noiret e.a.

22.40-23.10 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij de filmactualiteit.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tita Tovenaar. Kinderserie.

Af1.33: Krachtaardbeien, (herh.).
16.28 Suske en Wiske. Tekenfilmse-

rie. Afl.: Suske en Wiske en de Mini-
lotten. (2)(herh.).

16.50 (TT)Bassie en Adriaan en de
verdwenen kroon. Serie. Afl.6: Be-
drogen door bedriegers, de Baron
heeft een val opgesteld voor Bassie
en Adriaan. Als zijn plan lukt krijgt hij
een miljoen gulden en krijgen Bassie
en Adriaan een hoop moeilijkheden.

17.14 De DD show. Spelprogramma
gepresenteerd door Norbert Netten.

17.44 Heathcliff& co. Tekenfilmserie.
18.05 TROS Aktua junior. Actualitei-

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

naam en een vertrek.
19.00 *«Op volle toeren. Muziekpro-

gramma met o.a. Danny de Munk,
Koos Alberts, Corry Konings en de
Zusjes Wouterse.

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

Afl.: Alfs goocheltruc. Alfs avontuurlij-
ke belevenissen met goocheltrucs
worden een serieuze zaak als hij
denkt dat hij per ongeluk Brian heeft
laten verdwijnen.

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

22.30 Aktua Export. Exportmagazine.
Vandaag: China. Presentatie: Tinele
Verburg en Marcel Bruyns.

23.10 Dempsey and Makepeace. Po-
litieserie. Afl.: De Cortez-lijn. Het bu-
reau krijgt een waarschuwing dat
drugsdealers uit het Zuidamerikaan-
se Colombia op het punt staan een
grootse doorbraak te maken in Enge-
land.

00.05-00.10 Journaal.

" Glynis Barber in 'Dempsey and Makepeace'. (Nederland 2
-23.10 uur)

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

-delige serie over religie. Afl.s: Geburt
daheim - over het thema Verlossing
en zonde. (herh.).

14.55 Hortheater. 2 verhalen van Curt
Hanno Gutbrod en Gerd Angermann.

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

Afl.: Die Jugendjahre des Peter Ro-
segger/Wie ich die Pariser Mode ein-
geführt habe.

16.25 Freizeit... Reise-Freizeit. Pre-
sentatie: Sibylle Nicolai.

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

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

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

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjoumal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
20.15 Aktenzeichen. XY...ungelöst,

de politie vraagt medewerking van de
kijkers bij onopgeloste misdrijven.
Presentatie: Eduard Zimmerman.

21.15 Kini-Hitparade. Filmmagazine
met Sabine Sauer.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Aktenzeichen. . XY...ungelöst,

kijkersreacties.
22.55 «Kinder, Mütter und ein Ge-

neral. Duitse speelfilm uit 1954 van
Lazlo Benedeck, met Hilde Krahl,
Ewald Balser, Theresa Giehse, e.a.

00.40-00.45 Heute.

" Sabine Sauer in 'Kino-hit-
parade'. (Duitsland 2-21.15
uur)

België/RTBF 1

16.00 L'écran des vacances met om:
16.00 Peter et Elliott le dragon (Pete's
Dragon), Amerikaanse speelfilm uit
1977van Don Chaffey, met Scan Mars-
hall, Helen Reddy, Jim Dale e.a. 17.40
Madame Peppernote. 17.50 Tekenfilm.
17.55 Téléparade. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met Jimbo
Jet en de Smurfen. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.24
Paardenkoersen. 19.30 Journaal.
20.00 Le bonheur d'en face. Serie.
Afl. 17: Une indienne tonique, met An-
nie Cordy, Michel Kacen, Alain Leem-
poel e.a. 20.30 Telesuite: Homicide sur
commende, 2-delige tv-film van Mi-
chael Tuchner naar de bestseller At
mother request van Jonathan Cole-

man, met Stephanie Powers, E.G.
Marshall, Frances Sternhagen e.a. deel
1. 22.00 Trieste et ses écrivains, literai-
re special. 22.50-23.20 Laatste
nieuws.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 L'Homme au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Brèves et Météo Euro-
peene. 18.00 Souvenir DUn Amnési-
que. 18.45Le Carnaval De Bale. 19.45
Papier Glacé. 20.00 Montagne. 20.30
Une Autre Vie ou Chronique de Quel-
ques Indiens'Wayana. 21.25 Musique.
21.40Le Divan. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Météo Europeene. 22.35 Le Ma-
gazine Culturel Océaniques. 23.00
Sports Loisirs. 00.00-01.00 Chocs.

programma's vrijdag televisie en radio
Nederland 1

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

KRO
15.45 Centennial. Amerikaanse serie

gebaseerd op het gelijknamige boek
van James A. Michener. Afl.: West-
waarts.

16.35 In gesprek met de bisschop.
Interview van Ad Langebent met Kar-
dinaal Simonus. (herh.).

17.30 Journaal.
17.44 Sport op vrijdag. Sportpro-

gramma gepresenteerd door Kees
Jansma en Hanje Bunschoten.

18.30 Torn en Jerry. Tekenfilm.
18.40 Solo. Kan er iets goeds komen

uit Nazareth? Ooggetuigen vertellen
over gebeurtenissen die hun leven
veranderden. Afl.6: Maria, gespeeld
door Simone Rooskens.

19.00 Journaal.

19.18 Waku waku. Spelshow waarin
het dier de hoofdrol speelt. Presenta-
tie: Rob Fruithof.

19.57 Volmaakte vreemden. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Jaloerse
Larry.

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

20.57 De zaak S-R. 6-delige thriller.
Afl.6 (slot).

21.50 Yes Minister. Engelse comedy-
serie. Afl.: De uitdaging.

22.30 Journaal.
22.40 Brandpunt. Actualiteitenru-

briek.
23.30-01.15 Atlantic City. USA.,

Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
Louis Malle, met Burt Lancaster, Su-
san Sarandon, Robert Joy e.a. Een
ex-gangster is de minnaar en body-
guard van een rijke vrouw. Hij wordt

verliefd op Sally en raakt betrokken bij
gok- en drugszaken.

" Robert Joy en Burt Lancaster in 'Atlantic city.
(Nederland 1 - 23.30 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.00 Studio Sport extra met het

ABN tennistoernooi.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
1,7.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nedelanders.

18.30 Latijn. Taal en cultuur van de |
Romeinen, cursus Latijn. Les 1.

19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal. =
20.29 Je weet niet wat je mist. Live =

programma over welk nieuws ons wel |
en welk nieuws ons niet bereikt.

22.30 Journaal. E
22.40 Gesprek met de Minister-Pre- |

sident.
22.50 Studio Sport met het ABN ten- |

nistoernooi.
23.50-23.55 Nieuws voor doven en =

slechthorenden.

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag. (8).
08.10-10.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 19.
18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-

ma.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal f
magazine met nieuws en Blickpunkt |
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Zu Gast bei I
Hermann Götting, portret.

20.45 Architektur heute. 4-delige se- |
rie over moderne architectuur. Afl.l: |
Frank Gehry.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Die heimliche Ehre des Ri- |

chard M. Nixon. Amerikaanse |
speelfilm uit 1984 van Robert Altman 1
met Philip Baker Hall in de hoofdrol. 1

België/Télé 21

19.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 19.30 Journaal met simultaanverta-
ling in gebarentaal. 20.00 Le roi et l'oi-
seau, Franse tekenfilm uit 1980 van
Paul Grimault. Stemmen: Jean Martin,
Pascal Mazzotti, Raymond Bussière
e.a. 21.25 Cycle musical 21: Bugsy Ma-
lone, Britse speelfilm uit 1976 van Alan
Parker met Scott Baio, Florrie Dugger,
Jodie Foster e.a. 23.00-23.20 Coup de
film, filmtips. Presentatie: Terry Focant.
(herh.).

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-
nenland; (NOS: 7.30 Nws); 7.33
Dorrestijns Persagentschap en Af-
deling Binnenland. 8.09 Dorrestijns
Persagentschap en de tafel van
NL; 9.06 Dorrestijns Persagent-
schap, Afdeling Binnenland en BO-
FtAT; 10.06 NL-Buitenlandreporta-
ge; 11.06 De Bovenkamer, Afde-
ling Binnenland en BORAT; 12.06
Afdeling Binnenland en Informatie
voor devissers 12.55 Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.06
NCRV-VIP-roem. 16.06 VARA Ra-
dio 1 Vrijdageditie. (16.30, 17.30
Nieuwsoverzicht.) 18.30 Nieuws-
overzicht. 19.30 NCRV-bulletin.
20.03 Weekend blues. 21.03 Jazz-
time. 22.03 NCRV-vrijdag-sport.
23.05 Met het oog op morgen.
0 02-7.00 Veronica's Oh, wat en
nacht, met om 0.02 Slemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8 50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p...11.50 Postbus
900 12.04 Van twaalf tot twee
(1304-13.15 Echo). 14.04 Ratel.
15 30 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04Nederlands hitwerk.
18.04 AVRO's radiojourn. 19.03
Hobbyvitaminen. 20.02-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.03 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
1104 Van Diepen draait door.
12.04D'Rob ofdronder. 13.04 Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18.04
Driespoor. 19.02 Stenders en van

Inkel. 22.02-24.00 Countdown ca-
fé.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie- i

denis.
16.30 News of the week. Nieuws in .

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans. jj
17.00 Wenn das Feuer erlischt. Re-

portage over het verdwijnen van jj
dorpssmeden, blaasbalgwerkplaat- jj
sen en de laatste glasblazerij in het jj
Schwarzwald.

17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie- jj
denis. Les 19 (herh.).

18.00 Komm spiel mit mir. Informa- jj
tieve serie. Afl.B: Achter de locomo- :
tief.

18.30 Die Campbells. Jeugdserie. f
Afl.: Reiche Ernte.

18.54 Phillip. Tekenfilmserie. Afl.: |
Schone Aussichten.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Was die Grossmutter noch |

wusste.
20.15 Menschen unter uns. 1,2,3 - |

Spaghetti....portretfotografie in een j
stadje. I

21.00 Südwest aktuell - Neues urn I
Neun.

21.15 Schnick-Schnack. Ruilbeurs [
live vanuit studio A.

21.45 Wortwechsel.: Die zweite jj
Schuld. Gero von Boehm interviewt j
Ralph Giordano.

22.30 Yes Prime Minister. Engelse jj
serie van Sydney Lotterby, met Paul j
Eddington, Nigel Hawthorne, Derek jj
Fowlds e.a. Afl.4: Mem Bischof, dein j
Bischof.

23.20 Klassik am Freitag. Dietrich Fi- jj
scher-Dieskau zingt liederen van R. |
Strauss.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. 8.00 Nws 8.02 Vroeg och-
tendconcert: Kamerensemble van
de Academy of St. Martin-in-the-
Fields. 9.00 Blauwbaard's Burcht
opus 11, opera van Bartok. Hon-
gaars Staatsorkest 0.1.v. Adam Fi-
scher m.m.v. sol. 10.10 Pianomu-
ziek van Schumann. 10.55 Interna-
tionaal Concertcircuit: Alfred
Schnittke (5). 12.30 Jazz-op-vier-
concert. Martial Solals Dpdeca-
band; Sonny Rollins Kwintet. 13.00
Nws. 13.02 Promenade Concert.
Salon- en amusementsmuziek.
14.00 Orgelbespeling. 14.30 Klein
bestek. 15.30 Uit de schat der eeu-
wen. 16.00 Crème du Baroque.
17.30 Cantates van Bach. 17.40
The best of brass. 18.00 Nws.
18.02 Aspekten van de Kamermu-
ziek. Het Amsterdam Stringtrio.
19.00 De Bovenbouw, hedendaag-
se muziek. Vandaag: Sjako!. 20.00
Nws. 20.02 Europees Concert Po-
dium. Eastlands Staats Acade-
misch Mannenkoor m.m.v. .eisjes-
en jongenskoor (Aansl.: Muziek-
spiegel van Konrad Boehmer).
22.00 Musica Nova: Rostrum of
Composers 1988. (2). 23.00-24.00
NOS-Jazz met o.a. Gary Heming-
way Mixed Quintet Project

Radio 5
6.30-649 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meer dan muziek. 11 00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-

gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13 10 NL-Buitenland en Euroburo.
14.00Melanie in concert. 15.00Het
gebouw. 15.03 Het spoor; 16.03
Muziek uit hetgebouw; 16.20Afde-
ling binnenland; 16.45Welingelich-
te kringen. 17.35 Postbus 51 Ra-
dio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws
18.10 Euroburo. 18.20 Uitzending
van het CDA. 18.30 Euroburo.
19.00 Programma voor buitenland-

se werknemers. 20.30 De bijbel
open. 20.55 België totaal. 21.05
Schoolagenda. 21.20 Zicht op Is-
raël. 21.40-22.00 Theologische
verkenningen.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Gevarieerd och-
tendprogramma.

09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (Herh.).

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

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

11.40 Sketchhotel. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Hotel Casablanca (4).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie. (herh.).

12.30 Klassik zu Mittag met het RTL-
Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask,
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.:
Land unter in Holland.

13.20 California Clan. Amerikaanse
serie. Afl. 12.

14.10 Der Unsichtbare Mann. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

15.00 Heut'geh'n wir auf die Messe.
Bezoek aan de speelgoedbeurs '89 te
Neurenberg. Presentatie: Willy
Knupp.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. Afl.: 685.

16.55 RTL-aktuell.
17.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie. Afl.: The flip side.

17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse
serie. Afl.: Auge urn Auge.

17.55 RTL Aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Unter Verdacht.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen. Der RTLümel vom
Dienst.

19.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-
kaanse serie. Afl.:- Feine Gesell-
schaft

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Lautlos im Weltall. Amerikaan-
se speelfilm uit 1971 van Douglas
Trumbull.

21.55 RTL aktuell.
22.05 New Vork Connection. Ita-
liaanse speelfilm uit 1985 van Damia-
no Damiani.

23.45 RTL aktuell.
00.00 Mannermagazin 'M.
00.35-00.40 Betthupferl.

SSVC
12.30 For schools. Talk, write... and
read. Afl.: Media-Choosing a title.
12.45 For Schools. Science work-
shop. Afl.: Fish.

13.05 Children's SSVC. Hot dog
13.20 Rainbow. Met Geoffrey, Zippy,
George and Bungle.

13.35 Give vs a clue. Gepresenteerd
door MichaelParkinson met de team-
leiders Lionel Blair en Liza Goddard.

14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Eileen en Mrs.
Mangel raken betrokken bij donkere
praktijken.

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

15.15 Take the High Road. Fiona er-
vaart hoe lang en vervelend de weg is
waarop ze zich bevindt.

15.40 Children's SSVC. Green
Claws.

16.00 Thomas the tank engine and
Friends.

16.10 Yogi Bear.
16.20 T-Bag and the revenge of
T-set. Nieuwe serie.

16.40 Count Duckula. Afl.: Jungle
Duck. Op safari in Afrika ontmoe-
ten Duckula en Co een heer van de
jungle.

17.05 The Blue Peter. Met Mark Cur-
ry, Caron Keating and Yvette Fiel-
ding.

17.30 Blockbusters. Presentatie: Bob
Holness.

17.55 Scarecrow and Mrs. King. Afl.:
The wrong way home. Lee Steson en
Amanda proberen de naam van een
gezochte persoon te achterhalen, de
ex-echtgenoot van Amanda.

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

show in the Galaxy.
19.25 A question of Sport. Met David
Coleman, Bill Beaumont en lan Bo-
tham en sportgasten.

19.50 Fawlty Towers. Manuels huis-
rat wordt vermist op de dag dat de ge-
zondheidsdienst het hotel inspec-
teert.

20.25 Forty Minutes. Afl.: MaKj*'
grade. Een blik achter de sch*
geeft inzicht in het afleggen v»
ziek-examens.

21.05 Bust. Nieuwe serie met PJcholas, Belinda Lang met Sar*
ville.

22.00 News and weather.
22.30 The last resort. Met Jolll
23.05-00.40 Film. The Breakfasj]

een film uit 1984 van John Hui_

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel. Gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, Uit in Lim-
burg, agenda en muziek. 13.05,
14.02, 15.02 en 16 02 Kort nws.
17.02Reg. weerber. 17.05Limburg
Aktueel: Agenda en muziek. 17 25
Licht Limburgs: muziek van en in-
form. over Limburgse musici. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
5.30 Dag en Dauw. 7.00 Nieuws.
8.00 Nieuws. 8.12 Brussel X. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1988.
13.00 Nieuws. 13.10Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05 Pa, zing eens A!
18.00 Nieuws. 18.10 "Moe, hoor

eens hoe! 19.00 Nieuws. <.
triders. 21.00 Wat zijn dafg,
ren? 22.00 Nieuws. 22.05 j*
Side. 23.30-2 00 Twee
(om 0.00 uur Nieuws.)

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT tj
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Te*
09.30 Programma-overzicht.
Arme mit den roten Haaren. fi
Geburtstag. 10.00 SAT 1 Bliek-
General Hospital. Afl.: Lauras
palt. 10.50 Koehen mit SAT 1
SAT 1 Bliek. 11.05 Der tollküW
key. Amerikaanse komedie uil
van George Marshall. 13.00 T0
se. 14.00 Programma-overzicht
Superkater. Afl.: Der Maharads("
Pookajee. 14.30 Der Nachste bil
Gebt reichlich und gerne. 14.S
Goldene Schuss. 15.05 General
tal. Afl.: lm Memoriam Bill w
15.50 Teletip Geld. 16.00SAT 1
shop. 16.25 Der Goldene 5
16.35 Die Leute von der Shiloh'
Afl.: Tödlicher Dank. 17.35 SAfl
17.45 Bezaubernde Jeannie A'
Abschied ist schwer. 18.15 Gl*
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Sat 1'
19.10 Ein Duke kommt seltef
Afl.: Die Autoknackerbande. 20.'
1 Bliek. 20.10 Love Boat. Afl.: Is'
wirklich süß? 21.05 SAT 1 Bliek-
Der Große Schweiger. Amertf
western uit 1967, deel 1, van1
Mulligan. 23.10 SAT 1 Bliek. 23.2
Teufel mit der Unschuld. Amen*
speelfilm uit 1968 van Lary P
01.00-01.10 ProqrammaoverzidJ

3 SAT
14.00 Programmaoverzicht.
Gast im Studio: Dolly Velbingef-J
Melodien für Millionen. 16.55 1
Abend in 3sat. 17.00 3sat-BörseJMini-Ziß. 17.30 Pinocchio. Afl.:*
nocchio den Schuster reich J17.55 BTill, der Junge von m
Afl.: Mutter macht Ferien. 18.30'
Trends. 19.00 Heute. 19.22 3sf
dio. 19.30 Ich heirate eine FamÜJÜberraschungen. 20.15 Zur '21.00 Mwa Kula - Ihr seid erwaj
Eine initiation in Afrika. 21.45 "journal. 21.53 sport-zeit Nacr-O
22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 LocW
Hoeker. 22.45 Hungerjahre - i*l'
reiehen Land. Duitse speelfilm i*
van Jutta Brückner met Britta P"1
Sylvia Ulrich, Claus Jurichs,.
Preuss e.a. 00.40 Ssat-SchlagZ"3l

Sky Channel

07.00 The DJ Kat Show.
09.30 The Lucy Show.
10.00 Panel Pot Pourri.
11.30 Sky By Day.
12.30 The Suliivans.
13.00 Another World.
14.00 General Hospital.
15.00 As The World Turns.
16.00 Loving.
16.30 Family Affair.
17.00 "«Countdown.
18.00 Young Doctors.
18.30 Three's Company.
19.00 Eurosport Sports P**o!

mes On Sky.
01.30 Arts Channel. Foliowed 't

sic.
04.30 Landscape Chanell. j
06.30 European Business Ch**___ ~A
Super Channel

07.00 World News and Busin**'*
08.00 The Mix. Gevarieerd pl*'

ma. M15.30 Roekin in the UK. Video*"
nieuws.

16.30 Hot Line. Live jonge"
gramma.

18.30 ■ Wanted dead or aüve'
ries.

20.00 Touristic Magazine.
20.25 The Film Show.
21.00 Music Special.
22.00 Power Hour.
23.00 Hit Machine. -00.00 The Mix. Gevarieerd P^

ma.
..i

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7 I*> Jjl
kasten. 7.30 Region3'",. ■7.45 Veranstaltungskal|nV
Presseschau. 8.30 B*^
Worte. 9.00Regionalmag**'y
Musikexpress. 10.00 6°\j
legt. 12.00 Veranstalf^fr»der, Musik Bei Tisch. I*2-^^schau. 13.00 Frischauf. 'sikzeit Heute: Klassik 'e^,
viert. 15.00 Nachminaip
16.05 Spotlight: Eurotop y
Oldiekiste. 18.00 &*
18.40-20.00Konzertabe*1"'

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.°^r eff,,
wie kein anderer. 11 °'IjfjOj
Elf!. 12.00 Isja'n Ding! 1 j,f
16.00 Entenjagd. 17JW Jsikduell. 17.50 Sports*I"*^RTL-Müsikduell. I„zjg.
Neunzehn - Vierundzwar*

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.0* J;
melodie. 9.05 Musikpf'^rtA
Gut aufgelegt. 14.0& CtOJij
Auf der Promenade. ' -rfA
Konzert. 16.05 e"^Ch17.00 Musik-Express- rM.
sehen Broadway u"° eri.
21.00 Musik zum Tra-J"1

4.05 Nachtexpress. .„
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RTL-finale in Landgraaf

lAvrlPnze showpagina-redactiebal. DGRAAF - Opnieuw 'volle
iw .en extra veel artiesten giste-
van ln de hal van het raadhuis
v a ' landgraaf tijdens de finale
bUI! de RTL-radioshow in Lim-
ö*n,g' °e gemeenten Gulpen,
tvj^ssum, Vaals, Wittem,
'een Sen' Beek ' Landgraaf- Ge-
de a ?n Valkenburg speelden in
bür 'gelopen twee weken met.
dig geiïleestersen vertegenwoor-
"^ash? samen met Limburgs
Wi "de hoofdr°l tijdens de
tw^ltzendingen voor miljoe-
Wo luisteraars van RTL. Nadat
Viriitlsdag burgemeester Lur-
OvJ* aan de tand was gevoeld
deri ri

de gemeente Geleen, stel-
QcKt RTL-presentatoren Biggi
*Vh mann en Hug° Eg°n Bal"
ke n?e gisteren de gemeente Val-
ke PUrg aan de Geul voor. Marij-
Vyty Boesten, directrice van de
iuiSt 'Het Geuldal', bracht de
laat eraars op de hoogte van de
Be_i toeristische ontwikkelin-

§yn woensdag Freddy Breek,
t'ars ° MaJcherek en Bobby Lee
kers .° n de 'muzikale smaakma-
Sr, ' gisteren zorgden John
öan?Cer' The Peanuts, Tony
"■W ln' Eric Flanders en het
Ster- haron & Haines dat de
heu^g er van het begin tot
se «*nde in bleef. Het Limburg-
_H R

ngende echtpaar Josephine
WUUd Heine (Sharon en Hai-
s,^ zal met zijn nieuwe door

Ralph Siegel gecomponeerde
lied 'I love you anyway' binnen-
kort bovendien een aantal malen
op tv te zien en te horen zijn bij
RTL-Plus. De 'brandkast' met
een inmiddels opgelopen bedrag
van tweeduizend mark bleef ook
gisteren dicht, want opnieuw
wist niemand een lied te raden
waarin het woord 'Mann' voor-
komt.

Veel Limburgse, Nederlandse en
Vlaamse artiesten, die in de afge-
lopen twee weken meewerkten
aan de radioshows, zullen van-
wege hun 'opmerkelijke muzika-
le prestaties' (aldus RTL) op-
nieuw worden gevraagd voor ko-
mende radio- en/of tv-uitzendin-
gen. Na een experimentele start
van coproduktionele program-
ma's in Nederland van RTL en
het Limburgs Dagblad in 1977,
staat voor de programmaleiding
in Luxemburg en Düsseldorf
vast dat de radioshows in Lim-
burg opnieuw een vervolg zullen
krijgen. Dat is dan voor de vijfde
maal. In de Heerlense stads-
schouwburg en de hal van het
nieuwe raadhuis van Landgraaf
werden de negen shows van de
afgelopen twee weken door en-
kele duizendenmensen bezocht.

" Radio-finale in Landgraaf met het RTL-team en artiesten. V.l.n.r. Peter Nagel (RTL-redactie),
Tony Dauven, Sharon & Haines, JoSmeets en deorkestledenvan The Peanuts, de presentatoren Big-
giLechtermann en Hugo Egon Balder, John Spencer, Eric Flanders (van de Vlaamse BRT top tien),
Christine en eindredacteurRolf-Michael Schulze (van RTL).

Aardig
De artiesten die in deze Oosten-
rijkse aflevering van 'Op Volle
Toeren.optreden, zoals Ria Valk,
Koos Alberts, Corry Konings, De
Havenzangers, Nico Haak, Dan-
ny de Munck en Dennie Chris-
tian, waren veelal maar een paar
dagen in Mayerhofen. Een och-
tend of middag filmen en hun
taak zat er op. Presentator Chiel
Montagne had het vaak niet
makkelijk in de bergen. Overal
waar een artiest werd gefilmd,
moest hijzich melden om de aan-
kondigingen te maken. Dat be-
kende in dit geval: berg op en
berg af klimmen, en vooral en-
thousiast en aardig blijven tegen
de Hollandse fans die overal op-
duiken. „Tja, je moet er toch wat
voor over hebben", zegt de pre-
sentator van Nederlands langst-
lopend amusementsprogramma.

„Ik bedoel dat echt niet negatief,
want ik hou van het programma
en van de mensen die ons.steeds
weer opzoeken. Ik denk dat mijn
enthousiasme het geheime wa-
pen is van het succes van het pro-
gramma. Soms denken mensen
dat ik dat speel, maar dat kun je
geen vijftien jaar volhouden. Ik
geloof echt in het Nederlandse
lied. Ik hou van het publiek dat

daar ook van geniet. Ik sta ook
heel dicht bij hen. Ik ben gewoon
een jongen van het volk en voel
me geen televisieshowmaster."
Een bus vol Nederlanders was
Chiel achterna gereisd naar
Mayerhofen om hem en de ar-
tiesten aan het werk te zien.

'Op Volle Toeren'-fan Arie uit
Goor heeft een week lang staan
fotograferen en handtekeningen
gevraagd van idolen. „Ik hoorde
dat je met een TROS-bus mee-
kon naar Mayerhofen en dacht:
dit is mijn kans. Chiel Montagne
en die artiesten zie je ook niet
iedere dag. Je kunt hier ook ge-
woon met Chiel praten en ik heb
een biertje met hem gedronken.
Mijn vakantie kan niet meer
stuk."

Ook een ouder echtpaar uit
Amsterdam was meege-
reisd met de bus. Geen berg
was hen te hoog om de op-
namen bij te wonen. „Het
enige wat ons zo tegen valt
is dat het allemaal zo lang
duurt. Sommige liedjes
moeten wel zes keer over.
Dan krijg jewel kouwe voe-
ten van het stilstaan. Maar
we hebben een reuze gezel-
lige tijd gehad en toch mooi
een weekje ouderwetse
winter meegemaakt."

show

Chiel Montagne: 'Geen showmaster, wél de jongen van heta volk'
'Op volle toeren'in
de sneeuw

Van onze showpagina-redactie

"pAYERHOFEN -- Hoe bedriegelijk een vijftig minuten durend Neder-jandsamusementsprogrammakan zijn, bleek tijdens het filmen van een af-kering van 'Op Volle Toeren' (TROS) in de Oostenrijkse sneeuw. De
P*f°oie, romantische, plaatjes die op deze vrijdagavond vanaf 19.00 uur viaNederland 2 in een snel tempo over het scherm rollen, zijn gemaakt dooreen team van zeven technische mensen en vier produktiemedewerkers dieeen week lang van 's morgens vroeg tot 's avonds laat met de artiesten enPresentator Chiel Montagne op stap waren. Eenkijkje achter de schermen

?n 'Op Volle Toeren' op locatie in Mayerhofen leert dathet maken van eensteervol amusementsprogramma bestaat uit werken, organiseren en dele-geren.

,Jl„9orbereidingen voor de uit-gingvan 'OpVolle Toeren' in_
o°stenrijk begonnen al in de na-mer. Regisseur Erik van

fen reis<^e naar Mayerho-. n om contacten te leggen met
z .Plaatselijke autoriteiten en
te n naar geschikte locaties om

Urnen. „Dat is geen eenvoudi-
Pra°Kgave

' want in die tiJd zie Jeacntige groene bergen, en dan
volf* "*e *e fantasie werkelijk opye, toeren laten werken om je

arbij sneeuw voor te stellen.
m_r_?lgens ga *ie naar huis en
Vp

ak je een draaiboek voor de
"^schillende shots. Juist omdat

p
ln een sfeervolle omgeving

tiett fllmen' kun Je niet iedere ar-
lied °P dezelfde plek zetten, een
de i laten zingen en de vollgen-

*aten opdraven. Ik wil daar

iets moois en bijzonders van ma-
ken. Tenslotte draait dit TROS-
programma al dik vijftien jaaren
moet je ervoor zorgen dat het
blijft boeien. Dat is ook de reden
waarom we af en toe buiten Ne-
derland filmen. Dan krijg je toch
weer een heel ander programma,
terwijl de formule hetzelfde
blijft."

nederlande top veertig
HEERLEN - Om in de gaten te houden: Neneh
Cherry, diemet 'Buffalo Stance' doorstootnaar een
tweede plaats van de Nederlandse top veertig. Ook
de groep Barbarella stijgt met 'We cheer you up'
van de negentiende naar de tiende plaats. Op deze
vrijdagmiddag valt het hele hitgebeuren weer te
beluisteren vanaf 15.03 uur op Radio 3.

1 ( 1) Tonight - Tina Turner & David Bowie
2 ( 4) Buffalo Stance - Neneh Cherry
3 ( 3) Bring me Edelweiss - Edelweiss
4 ( 2) Can't stay away from you - Gloria Estefan

& Miami Sound Machine
5 ( 7) You got it - Roy Orbison
6 ( 6) Especially for you - Kylie Minoque & Ja-

son Donovan
7 (13) She drives me crazy - Fine Young Canni-

bals
8 ( 5) Somethings gotten hold ofmy heart - Mare

Almond
9 ( 9) Baby, don't forget my number - Milli Va-

nilli
10 (19) We cheer you up - Barbarella
11 (14) Loco in Acapulco - Four Tops
12 (16) Polonaise Hollandaise - Johnny Camaro
13 (25) Four letter word - Kim Wilde
14 (12) Musica e - Eros Ramazzotti
15 (18) Love train - Holly Johnson
16 ( 8) Good life- Inner City
17 (26) The lover in me - Sheena Easton

18 (10) Say a little prayer - Bomb the Bass
19 (11) First time - Robin Beek
20 (—) It's only love - Simply Red
21 (30) I'm into folk - Bart Peters & The Radio's
22 (22) Doe ze thuis de hartelijke groeten - De

DGurz_i__-_Grs
23 (15) Nights over New Vork - Mc Miker G & DJ

Sven
24 (27) Stakker Humanoid - Humanoid
25 (21) Skin to skin - JenifferWarnes & Harry Be-

lafonte
26 (17) The way to your heart - Soulsister
27 (20) 'n Sneeuwwitte bruidsjurk - Henk Wijn-

gaard
28 (33) Ain't no sunshine - Bill Withers
29 (—) Tracie - Level 42
30 (35) Wat ruist er door het struikgewas - Franky

Boy
31 (—) Baby, I love your way - Will to Power
32 (24) Lovin' whiskey - Rory Block
33 (32) My best friend - Lois Lane
34 (23) Rag doll - Aerosmith
35 (—) I only wanna be withyou - Samantha Fox
36 (29) How can I fail - Breathe
37 (31) Love bites - Def Leppard
38 (28) I know him so well - Whitney & Cissy

Houston
39 (34) Keeping the dream alive - Freiheit
40 (36) Two hearts - Phil Collins

show/rtv

Perfectie
Producente Tia van Damme be-
gon een paar maanden geleden
met het regelen van hotels, ver-
voer, kleding en contracteren
voor en van artiesten. Tia: „Als
producente is het je taak de orga-
nisatie van het programma tot in
de perfectie te regelen, zodat als

de ploeg eenmaal op reis gaat en
ter plekke arriveert alles ook
daadwerkelijk klopt. Het verve-
lende is echter altijd dat op het
laatste moment van alles gewij-
zigd wordt. Ik ben er met mijn
team verantwoordelijk voor dat
er absoluut geen stagnatie in het
draaiboek van de regisseur op-
treedt. Dat houdt in dat jeervoor
moet zorgen dat de artiest op tijd
bij de schminck in het VW kan-
toor zit, dat hij op tijd op de loca-
tie is, dat de kabelliften naar de
bergtoppen zijn gereserveerd,
dat de sneeuwtractors steeds op
de juiste plekken en tijden klaar
staan om de technische ploeg
met hun hele handel van de ene
naar deandere plek te vervoeren.
Kortom, alles moet kloppen en
doorlopen want anders kost dat

handen vol geld. Het gezegde
'tijd is geld' gaat in dit geval ze-
ker op. Op locatie filmen in het
buitenland is een zeer kostbare
aangelegenheid."

Hoewel de producente tot in de-
tail de opnameweek had voorbe-
reid, bleek er toch iets mis te
gaan. Een hele middag had de
technische ploeg Danny de
Munck en Dennie Christian in de
stoeltjeslift gezet om één duet te
filmen, 's Avonds bleek dat devi-
deorecorder van de camera had
gehaperd en er niets op film
stond en de camera niet meer te
gebruiken was. Even was er
sprake van paniek en verbijste-
ring, maar daarna werden de
koppen bij elkaar gestoken. Van-
uit Nederland werd 's avonds
een nieuwe camera op het vlieg-
tuig gezet die midden in denacht
door productiemedewerkers
werd opgehaald. Tia van Damme
en haar team benaderden met
een engelengeduld Danny en
Dennie om hen te vertellen dat
het hele werk over moest en pas-
ten het draaischema van de daar-
op volgende artiesten aan. Tia
van Damme: „Dat zijn van die
dingen waar je rekening mee
moet houden. Je denkt dat je al-
les gecheckt hebt, en dan ge-
beurt er toch weer zoiets dat je
niet kunt voorzien."

redactie: harrie cremers

" Corrie Konings (links), Ria Valk en Chiel Montagne, zo-
als ze vanavond bij de TROS te zien en te horen zijn in 'Op
volle toeren' vanuit het Oostenrijkse Mayerhofen.

Buurman
weg als
chef bij

de AVRO
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Kees Buurman
is bij de AVRO geen chef-amuse-
ment meer. Hij houdt zich nu
weer met radiozaken bezig, net
als voorheen bij de NOS. Tijde-
lijk opvolger op de amusements-
afdeling is Ruud ter Weijden. Hij'
blijft in functie, totdat een defini-
tieve chef-amusement is aange-
trokken. Met de wervingsproce-
dure wordt binnenkort gestart.
Ter Weijden zei vanochtend, dat
hij zijn televisiewerk erbij wil
blijven doen.
Kees Buurmans opdracht is
voorlopig nog vaag gehouden, in
afwachting van het nieuwe be-
leid dat de AVRO onder leiding
van interim-directeur De Vicq
ontwikkelt. Buurman is tot half
maart met vakantie in het bui-
tenland. Bij zijn terugkeer ver-
wacht de AVRO-leiding meer
duidelijkheid te kunnen schep-
pen over de definitieve invulling
van zijn taak.
Buurman was als chef-amuse-
ment bij de AVRO binnenge-
haald door ex-directeur Wibo
van de Linde, maar bleek geen
succes op die post. In interviews
met deze krant steldenvoorzitter
Wallis de Vries en adjunct-direc-
teur Van Westerloo vast, dat het
amusementspakket van de
AVRO onvoldoende is. Wallis de
Vries voegde er echter aan toe,
dat Buurman niet op straat zou
worden gezet en „chique"' dien-
de te worden behandeld.
Kees Buurman houdt zich al eni-
ge tijd met diverse niet-amuse-
mentsprojecten bezig. Een daar-
van is het opzettenvan eenregio-
naal correspondentermet voor de
AVRO-radio.
De ondernemingsraad (OR) van
de AVRO komt vandaag bijeen
om zich te beraden over het con-
flict in de bedrijfstop, dat een
maand geleden naar buiten
kwam. De opmerkingen van Van
Westerloo en Wallis deVries over
Buurman en Wibo van de Linde
vormden aanleidingvoor de OR
om maatregelen tegen de twee
zegslieden te verlangen. Over de
aard van die maatregelen buigt
de OR zich vandaag.

Freddy
Breek
gaat

trouwen

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - De rode en witte rozen, waarover hijaltijd zingt, zijn op
16 juniaanstaande voor 'zijn' Astrid uitKoblenz. Met haar stapt Fred-
dyBreek (46) namenlijkop die dag opnieuwin het huwelijksbootjeinzijn woonplaats Hammersbach in het Zwarte Woud. Voor familie en
vrienden van de zanger, diemet het 'verpopulariseren' van nummers
uit klassieke opera's inmiddels twintig gouden platen in de wachtwist te slepen, is het die dag 's avonds in Bad Ems groot feest.

Freddy Breek vertelde ons het nieuwsvan zijn huwelijk toen hij even
op bezoek was in Landgraaf. Zijn toekomstige echtgenote Astrid
(hierbij ook aanwezig) lachteen knikte instemmend. Astrid is al jaren
een grote fan van Breek. Overal waar hij optrad, was zij óók. Tijdens
het jongste schlagerfestival in Kerkrade stondAstrid met Breek (toen
reeds gekleed als 'bruid') voor de tv-camera's.
Freddy Breek: „Maar niemand had toen iets in de gaten van onze ro-
mance. Mijn fan, later steun en toeverlaat, wordt nu dan devrouw van
mijn leven. Met Astrid zie ik het helemaal zitten. Zij kent het leventje
van ons als artiesten inmiddels al door en door. En dat is erg belang-
rijk, want anders kun je een huwelijk wel vergeten".
De gevierde zanger van schlagers als 'Rote Rosen, 'der grosse Zampa-
noo' en nu dan het bekende (van wijlenRené Carol in een nieuw jasje
gestoken) 'Bianca Rosa' is zojuist terug uit Denemarken. Met arties-
ten uit 22 landen, onder wie Sylvia Vrethammer uit Zweden en Dor-
the uit Denemarken, trad hij daar in het Kopenhaagse Congrescen-
trum op voor de tv.
Freddy Breek: „Die show komt binnenkort in meerdere landen op
het scherm. Met 'Bianca Rosa' vier ik momenteel een echte come-
back, hoewel ik eigenlijk vooral in Nederland en België in de afgelo-
pen jaren nooit aan belangstelling had te klagen. Eerlijk gezegd heb
ik het nog nooit zo druk gehad als nu. Rond de jaarwisselingwas ik in
de Verenigde Staten inLos Angeles, Hollywood, Beverly Hills en Me-
xico. Op de boot, de 'Queen Mary', nebben we oud en nieuw gevierd.
Zelfs tweemaal: een keer opzn Europees (vanwege een tijdsverschil
van negen uur) en een keer opzn Amerikaans".
In april gaat Breek overigens voor een uitgebreide tournee naar de
DDR.

"Freddy Breek en zijn nieuweechtgenote Astrid, waarmee hij oi
16 juni aanstaande in het huwelijksbootje stapt.
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&T Autoservice
lt HALECO B.V.
H__T. Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Uw adres voor cf/verse topmerken
autoradio's en cd.-spelers.
Tevens inbouwcentrum voor professionele auto-alarmsystemen.

Audi 100 2.0, 4-88, kleur zermatzilver
Passat 1600, 11-'B7, 5-deurs, kleur blauw
Ford Fiesta 1100 CL, 1987, blauwmetallic
Fiat Panda '84-'B5, diverse uitv., wit, blauw, rood
Audi 80S 1987, wit
Audi 80 SC '84 grijsmetallic
Jetta 1600 C 4-drs. '86 div. extra's blauw
Passat 5-drs. diesel '86 rood
Golf diesel '86 div. extra's geel
Renault 9 GTL '84 blauwmetallic
Passat Variant CL '88 met. zilver
Audi 80 SC 84 goudmet.
BMW 316, 1987, 1984, beige en grijsmetallic
Audi 100 CC Avant 2.2, 1985 met airco, schuifdak,
getint glas
Opel Kadett, '83 t/m '86, diverse kleuren
Opel Kadett, 3-drs., diesel, groen, '83
Peugeot 309, 1987, 5-deurs, wit
Peugeot 205, '87, 3-deurs, wit 129890
Peugeot 305 GL Break, '86, wit, 5-deurs
Renault 5 GTL, 85, '86, wit

+ 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

__.

9000 i, alu. velgen, elektr.
schuifd., elektr. ramen,
elektr. spiegels. 68.000 km,
bwj. '87.
9000 i, elektr. ramen,
elektr. spiegels, 87.000 km,
bwj. '86.
900, 4-drs., M 5, LPG,
spoiler, alu. velgen, 96.000
km, bwj. '86.
900, 5-drs., LPG, 60.000
km, bwj. '87.
900, 4-drs„ 5 versn.,
85.000km, nov. '84.
900 i, 5-drs., aut., airc,
90.000km, '84.
900 i, 4-drs., S-pakket, CL,
metal., alarm, 68.000 km,
6-'B5.

900, 3-drs., autom., LPG,
77.000 km, bwj. 8-'B7.

900, 4-drs., LPG, '81,

’ 10.500,-.
99 GL, 2-drs., M 5, d.
blauw, zeer mooi, '83.
900 turbo autom., '81,

’ 10.500,-.
900 GLE, 189.000 km, 4-
drs., LPG, bwj. '83,

’ 9.000,-.

Prisma Monte Carto 1.6,
35.000 km, 31-12-86.
Lancia Ypsilon V 10 LX,
40.000 km, '86.

Toyota Camry 2.0 inj., 4-
drs. GLI aut., lichtmet. vel-
gen, zonnedak en achter-
spoiler, 9000 km, juni '87.

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5,
6042 EK Roermond

Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en
Lancia-dealer voor
Midden-Limburg.

125756

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. NISSAN Stanza 1.6,
bwj.'B2, i.g.st, vraagpr.
f 3000.-. Tel. 045-456302.
MITSUBISHI Colt 1400
GLX, 5-drs., m. '80, apk
6-'B9, radio, vraagpr.
’2950,-. Tel. 045-319328.
Te k. Opel KADETT City,
lpg, bwj.'79, apk '90,
’2250-, mr. kan. 045-
-453572.
Te k. Opel MANTA 16 S,
'76, apk "90, ’1350,-. Tel.
045-316940.
Automatic TOYOTA Corol-
la, de luxe, bwj.'Bl,
nw.mod., apk 2-90, vraagpr.
’3750,-. Tel. 045-319328.
Te k. Opel ASCONA,
bwj.'77. pr. ’ 1300-, apk tot
2'9Ö, Aartshertogenstr. 15,
Landgraaf, tel. 045-323823.
MINI Special '79, tevens ca-
ravan ’ 600,- en polyester
zeilboot 4.50 mtr., compl.
’400,-. 045-721075.
Te k. Opel REKORD 2 LS,
bwj.'Bs met lpg, vraagpr.
fl 1.000,-. Tel. 04755-2114
MITSUBISHI Pajero 2500
TD van, bwj. sept. 1987,
33.000 km. m. ace, als
nieuw. Autobedrijf Have,
Industriestr. 31, Sittard,
04490-15195.
Te k. Ford ESCORT Bravo
1.1, rood, i.z.g.st, bwj. 9-'B3,
pr. ’8950,-. Tel. 04498-
-52298.
SKODA 130 L. 5 versn.,
bwi. mei '86, z.g.a.n., km.st.
31.000, open dak, prijs
’7500,-. 045-212919.

Te k. GOLF diesel, zeer
mooi, bwj. '79, apk 5-9-'B9.
Pr. n.o.t.k. Crutserveldweg
2 Heerlen-Op de Kissel.
Te k. TOYOTA Starlet 1,2
Spec. 5 versn. + Lpg + apk,
bj '80. Km.st. 81.000. Pr.

’ 2250,-. Tel. 04498-52956.
Te k. VW kever + Opel Ka-
dett + Scirocco 1979, apk.
Tel. 04499-3398.
Te k. FORD Fiesta 1200 S
m. sunroofi.z.g.st, apk. Tel.
04499-3398.
Te k. RENAULT LT 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.
VW GOLF MX m. '80, met
APK, z. mooi. ’ 2950,-. Tel.
045-454087.
T.k. VW-BUS camper bjr.
5-73, motor 35.000 km,
APK 5-'B9, 100% in orde

’ 2000,-; Ford Escort APK,
bjr. "76 ’700,-. Tel. 045-
-463975.
FORD Fiesta 1.1 L, bjr. 20-
-10-'BO, KR 2-look, i.z.g.st

’ 3900,-. 045-454604.
FORD Sierra 2 Itr CL, bjr.
8-'B7: Suzuki Jeep Samurai,
bjr. 8-'BB. 045-321338.
Te k. GOLF diesel GLD,
bjr. '81, i.2.g.st Tel. 045-
-216228.
BMW 315 t '83, zeer goed,
APK, koopje! ’6950,-. St-
Martinusstr. 31,Kerkrade.
VOLVO 360 2 Itr., 5-drs.,
juni '85, blauawmet

’ 15.000,-. Tel. 045-314522.
Te k. VOLVO 343 DL bir.
'81. Pr. ’4650,-. Tel. 045-
-229000.
Te k. MITSUBISHI GXL
bjr. '82, vr.pr. ’ 4750,- + Ci-
troen 2400 GTI CX '78,
vr.pr. ’1750,-. Tel. 045-
-728582.
Te k. PEUGEOT 305, bjr.
'81. Vr.pr. ’1600,-.. APK
gek. Zeskant 251, Heerlen.
Tel. 045-723689.
Te k. Volkswagen GOLF
bjr. '78, zeer mooi, APK
fek. Eikstr. 49, Heerlen.

el. 045-214202.
Te k. OPEL Rekord 1900 N,
autom. defect. Vr.pr.
’450,-; Tel. 045-720232, na
17.00 uur.
Te k. Ford MUSTANG 8
cyl., 2-drs., bwj. '80, pr.
’5250,-; 04498-54651.
Te k. aangeb. VOLVO 760
GLE aut. m. alle extra's,
mod. '83; Renault 25 GTX
m. alle extra's mod. '85;
Ford Sierra 2.0 L 5-drs.
LPG '84 voor liefhebber;
Porsche 928 i.nw.st; Opel
Kadett 1.6 S 4-drs. '82; Ford
Escort 1.3 L Stationcar '81;
Opel Kadett 12S Stationcar
LPG '81; VW Jetta '81; Vol-
vo 244 GL mod. '80. Bern-
hardstr. 12 Munstergeleen
(ook zondags geopend).
SKODA 105Smet sunroof,
dak en radio. Deze zeld-
zaam mooie auto km.st.
24.000voor slechts ’ 7500,-;
Bij uw Skoda-dealer garage
Central Geleen, Rijksweg
C. 97.
Te k. CITROEN Visa 2 cyl.
'81. APK 2-90 i.z.g.st.

’ 1650,-; Tel. 045-252947:
OPEL Kadett Berlina
3-drs., bruinmet. bwj. '81,
Mazda 626 4-drs. + trekh.,
bwj. '80 ’2750,-; Schievel-
berestr. 4 Brunssum
(Schutt.) Tel. 045-259654.

Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.).

grasbroekerweg 9 heerlen tel. 045-724545
Suzuki Swift5-drs. GXI (demo) '87
Suzuki Alto aut '84
Suzuki SJ4IO, geel kent '83
Suzuki Alto 3-5-drs '86, '87
Fiat Panda 45 '83, '85
VWPolo '83
VW Golf 1.3,3-drs '85
Peugeot 305SR '82
Ford Escort 1.6 diesel '85
Renault 4 GTL '79
Renault 5 aut '79
HondaAccord aut '79
Honda Civic '81
Volvo 66 '79
Toyota Starlet '87

I IrVaar u met vertrouwen auto's koopt! ]36918

Voor nieuwe en
gebruikte auto's

J%_ Renault Kerres
ffff w\ j^'Vi.

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424

dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken.

Opel KADETT 1.3 SR '84,
i.z.g.st., 5-bak, Recaro int,
apk fm 2-'9O, ’ 10.750,-;
Ford Fiesta 1.1 C '84, nw.
mod., i.z.g.st, apk 11-'B9,

’ 7900,-: Golf G*Tl 1800 '83,
5-bak, alleextra's, apk 2-'9O,
antraciet. Vraagpr.

’ 12.500,-. Tel. 043-
-634302/614164.
BMW 525-6, lpg, Vialle, apk
T.12-'B9. vraagpr. ’2500,-.
043-432011.
Te k. RENAULT 5, aug.'79,
gel. 88.000 km. Tel. 045-
-410458.
Te k. SUBARU 1300 DL
bwj. 9-82, als nw. ’3500,-;
TeL 045-253908.
Te k. DATSUN Cherry GL
bwj. 9-82, APK, ’2750,-;
Tel. 045-257871.
Te k. Honda PRELUDE 80,
stereo, alarm + div.extra's,
grijsmet Tel. 04492-1262.
FIAT 131 m. '82, zeer mooi
’2500,-. event. inruil mog.
Lampisteriestr. 2, Hoens-
broek.
Te k. MERCEDES 280 S,
bwj.'76, lpg, apk tot l-'9O,
’2750,-. Inruil mog. tel.
045-214787.
MITSUBISHI Galant GLX
1.8 turbo diesel, 11-'B4,
nw.mod., '85, vraagpr.

’ 12.000,-. Anselderlaan 13,
Eygelshoven, 045-352897.
Te k. BMW 3 serie Hartge
uitv., verl. LPG, excl., moet
weg! Tel. 045-323942.
Opel KADETT E 1300 GL,
automatiek, T.'B6, 29.000
km. gelopen, in nieuw st.

’ 14.750.-. Koningsweg 37,
Kerkrade, 045-455432.
CITROEN GSA Club '81,
als nw., apk 2-90, ’ 1850,-.
Tel. 045-415528.
Te k. TREKHAAK voor
VW Kever ’55,- compleet.
Na 17.00 uur: 045-721127.
FORD 1600 combi bjr. 77.
Apk 2-90. Prijs ’500,-; inruil
damesbromfiets mog. Vos-
kuilenweg 40, Molenberg
Heerlen. Na 14.00 u. achter-
om.
LEIJENAARS'S Autocen-
trale, sinds 1960 erkend
automobielbedrijf, biedt te
koop aan onder volledige
garanties tot zes maanden
schriftelijk: Mercedes 190E
blauwzwart '85; BMW 318 i
met div. opties '85; BMW

,318 i met div. opties '85;
BMW 316 zwart rB5; Ford
Escort KR 3 i zwart '85;
Ford Sierra 2.0 laser met
lpg, sedan '86; Kadett
hatchback 13 S club '87;
Kadett hatchback 12 LS
'85;Kadett 12 N '78; Kadett
stationcar 16 diesel, 5-deurs
'85;Kadett 12LS stationcar
sedan met lpg, 5-deurs '86;
Kadett 12 LS stationcar,
lpg, model '85; Kadett sta-
tioncar 12 S '80; Ascona 1.6
sedan '85; Ascona 1.6 diesel
'82; Escort 1.3 CL wit '86;
Escort 1.1 laser sedan rood
'85; Escort 1.1 laser '85; Es-
cort 1.1 luxus sedan '85; Es-
cort 1.6 diesel laser sedan
'84; Escort 1.3 luxus sedan
'83j; Fiesta 1.1 CL Festival
'86; Fiesta 1.1 luxus '82;
Ford 1600 L '82; mazda 323
1300 '85; Mitsubishi Colt
1200 EL '85; VOlvo 340 1.4
winner automatiek '86; VW
Polo Sprinter 1.3 coupé '85;
VW Golf 1100 '83; Honda
Civic automatiek '78
’1750,-; Honda Civic '79;
VW kleinbus v. pers.ver-
voer, lpg, '80 / 3950,-; aan-
hangwagen 200 x 120 x 36
’950,-. Gemakkelijke beta-
lingsregeling mogelijk. Er-
kend apk-keuringsinstan-
tie. Ridder Hoenstr. 151
Hoensbroek. Infolijn: 045-
-212091.

Te k. VW Derby LS bj. '81,
apk. Als nieuw. Pr. 3900,-.
Tel. 04490-22689.
AUTOBEDRIJF Luyten
biedt te koop aan: BMW 320
i bwj. '84, nw. type, kleur
wit, 15 inch sportwielen,
spoilerset + Recardo bekl.;
Renault 5 TL bwj. 5-'B7,
km.st. 11.500, donkerbl-
.met; Opel Kadett 1800
GTE bwj. dcc. '84; Recardo
bekl.: Ford Escort 1600 CL
aut., bwj. '87, km.st. 20.000,
kleur blauwmet. mcl. orig.
schuif/kanteldak. Op deze
auto's 6 mnd. Bovaggaran-
tie. Inr., financ. mog. In de
Cramer 50 Heerlen. Tel.
719335. ■
Te k. OPEL Ascona 1.6 S
GL 4-drs. i.z.g.st. bwj. 6-'B5.Te bevr. Markt 5 Treebeek-
Brunssum.
Erg mooie witte MERCE-
DES 2009 D te k. i.st.v.nw.
bwj. eind 1983, 100.000 km
gel. Nog nooit in gerookt.
Te bevr. Hambeukerboord
89 Heerlen. Tel. 424211. Al-
leen voor 12.00 uur.
BMW 323 als nieuw trekh.,
schuifd., 5 l.m. velg., nw.
banden 205-60, get. glas +
extra's, t. '80 ’6050,-. 045-
-722741.
Van part. FORD Sierra 2.0
ghia bwj- '84, 45.000 km.
Auto als nw. 045-752215.
VW Golf Avance '88, 1.6 Itr.

’ 7000,- ond. nw.pr. Tel. 045-
-753717.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
gie. Tevens schade- en ge-
mikte automobielen. In-

en verkoop. Locht 70,Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
lpg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t. '83,
’8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-; Opel Kadett 1.2 S,
t. '81, ’5900,-; BMW 320, 6
cil., t. '79, ’3450,-; Opel
Manta 1900 HB. t. *80,
’3900,-; 2x Mazda 626. t.
'81, 2.0 Aut, va. ’2700,-;
Honda Prelude, t. '81,
’4500,-; VW Polo, t. '78,

’ 1700,-; Ford Fiesta, t. '79,
’2700,-; Renault 5 TL, t.
'83, ’5900,-; Ford Taunus,
t. '82, i.z.g.st, ’ 4500,-: Lada
Jeep, t '83, ’5900,-; Citroen
GS, t '81, ’2100,-; 2x Re-
nault 5 GTL t. '81, ’ 1900,-;
Mitsubishi Galant Station,
t '81, ’ 3600,-; Datsun Cher-
ry, t '81, ’2900.-; Honda
Accord, t. '80, ’ 1600,-; Maz-
da 626 Hardtop Coupé, t
'80, ’ 3900,-; Fiat Uno 55 S,
f '86: Renault 18 TL, lpg, t
'82, / 2900,-; Opel Manta, t.
'77, ’ 1900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t.'Bl, ’ 1900-; Opel As-
cona 1.2, t '79,’ 2600,-;Mit-
subishi Celeste, t. '81,
’2900,-; Opel Kadett 1.6
Aut. Station, bj. '79, i.z.g.st,
/3600-; Chrysler Talbot
1510, t '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st,

’ 7000,-; Honda Civic, t '80,
’2700,-; Chrysler Aut, t
'82, f 1900,-; Volvo Expres-
se, '71. Div. goedkope inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Verlichte showroom, geop.
ma t/m vrijd. van 10 tot 19
uur, zat. tot 17uur. Inruil en
financiering mogelijk.
Te k. Schadeauto BMW 316
§er. mot, bwj. '80. div. on-
erd. Tel. 045-416903.

Te k. i.z.g.st. verk. VW Pas-
sar okt. "77, APK totokt. '89.
Vr.pr. ’ 1500,-; Dorpstr. 19
Bingelrade.

®STER GARANT tt . . .| De nieuwe klasse voor de nieuwe eigena*
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Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze P^
Mercedes Benz 200 D '84 ’ 47.000,- ’ 22.500,- Mercedes Benz 300 D '87 ’ 96.700,- ’ 69.500,- Mercedes Benz 190 E '86 ’ 69.000,- ’ 44.751
Mercedes Benz 190 E '87 ’ 79.000,- ’ 55.000,- Mercedes Benz 300 E '85 ’ 104.000,- ’ 55.000,- Mercedes Benz 190 D '86 ’ 65.000,- ’ 42.8 J
Mercedes Benz 190 E '85 ’72.000,- ’40.000,- Mercedes Benz 300 D '86 ’113.000,- ’67.500,- Mercedes Benz 190 0 '86 ’ 64.000,- ’42 5"
Mercedes Benz 190 O '86 ’ 66.000,- ’ 42.500,- Mercedes Benz 230 E '87 ’ 86.500,- ’ 59.750,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 63.000,- ’ 34.7»
Volvo 740 GL '89 ’57.500,- ’47.500,- Mercedes Benz 190 D '88 ’ 61.000,- ’47.500,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 60.000,- ’32.7»
BMW 324 D 86 ’52.500,- ’29.900,- Mercedes Benz 190 D '87 ’ 62.500,- ’45.000,- Mercedes Benz 190 0 85 ’ 62.500,- ’ 32.7*
Volvo 340 '88 ’ 28.000,- ’ 19.850,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 64.000,- ’ 32.500,- Mercedes Benz 190 E 2.6 '88 ’ 92.000,- ’ 75.00»
Opel Senator 2.5 E '86 ’62.000,- ’31.500,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 62.000,- ’32.500,-. Mercedes Benz 300 D '86 ’lOO.OOO,- ’57.5»
Alfa Romeo Guilieta 2 L'Bs ’36.500,- ’15.000,- Mitsubishi Galant '87 ’ 35.000,- ’22.750,- Mercedes Benz 380 SE '85 ’150.000,- ’69.5»
Ford Sierra 2.0 L '84 ’31.000,- ’13.500,- Renault 25 TS '86 ’ 41.000,- ’22.500,- Mercedes Benz 200 '85 ’ 72.000,- ’38.751

-. -_ pi
_

_M4% De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in.Zuid-Limburg met vestigingen in j|W| E|C MAASTRICHT-Akersteenweg 10-Tel. 043-613200
IWI """_■ HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800

%0 ■■■___■___■ ■ mmW GELEEN-Rijksweg Nrd. 125-Tel. 04490-46333

PEUGEOT CO-L-LBRIS
Uw Peugeot-dealer met de meeste service
p^p^^i Reeds 25 jaarPeugeot-ervaring.
W^Mm Zeer grote onderdelen voorraad.

EfA-1 Grote Peugeot-accessoiresshop.
■jggj 25man vakbekwaam werkplaats-personeel.
"~W,* R̂- Grote voorraad nieuwe en occasion-auto's.

■-
"

-■ 50nieuwe huurauto's (Europcar Autoverhuur).

SCHELSBERG 45 TELEFOON 720202 HEERLEN

l^____lißfil- ——s~~^=:_________\-r':'- OFFICIO
"-*■■"- '__■_. 1 V^^ OPEL/ISUZU DEAU

'

Als Opel dealer hebben wij steeds voorradig een keur van inruilers
In en om ons bedrijf staan voor U klaar steeds ongeveer

100 OPEL OCCASIONS
in alle types en kleuren, meestal van eerste eigenaar en altijd met BOVAG-OK GARANTIE

Kadett caravan S-drs. 16D '83 Kadett aut. 3-drs. 1.6S J
Kadett caravan 5-drs. 16D '84 Ascona aut. 4-drs. 1.6S~Kadett caravan 5-drs. 12S '85 Manta GT I.BS ",.
Kadett caravan 5-drs. 16D '87 VWGolf '03
Rekord caravan 5-drs. 2.0 S '82 VWPolo "",.
Rekord caravan 3-drs. 2.0 S '84 Ford Elscort '84 'BS
Rekord caravan 5-drs. 2.0 S '85 FiatPanda '86'5_.
Rekord caravan 5-drs. 2.0 S '86 Opel Senator '89

jT*"*****^*1»HEMERA EDISONWEG 5 - ECHT
■_- *_**mmiéiJm^ii*mm Tel. 04754-3555 - Industrieterrein De B*<OPtL_J ECHT**^r _. w» « » Op«ning_tl|den ma t/m vrt|d. van 9.00tot 18.0»1

Al 11 jaareen begrip in Limburg Zaterdag van 10.00 tot 16.00

De nieuwe
Skoda favoriet,

je weet niet wat je ziet
nu bij

Garage Central Geleen
Rijksweg C. 97

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs in Lim-
burg. Tel. 045-254049.
Te k. GOLF '86 D wit,
3-drs.. Apk, pr.n.o.t.k. Tel.
043-631043 na 19 uur.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop,
loop-, sloop- en schadeau-
to's. *tel. 045-273177.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.

BMW
Constante voorraad van

groot aantal
BMW-occasions.

Div. types en bouwjaren
vanaf ’ 10.000,-.

KERA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121
NIEUW te k. gevr. alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239.
Te k. BMW 320, 6-cil. bjr. 78,
grijs, tel. 045-463494.
Te k. DATSUN 120a, cherry
coupé bjr. 81, apk tot eind
89, grijsmet. kmst 70.000
met rekh., i.z.g.st. Vr.pr.

’ 3000,- Rolduckerstraat 99,
Kerkrade. Tussen 15.00 en
18.00 uur.
BMW 318 bjr. 78 + 316 bjr.
78 apk 90. ’2450,- p.st. Tel.
045-457145.
SAAB 99 bjr. 78, apk 90.

’ 1300,- kl. defect. Tel. 045-
-457145.
Te k. OPEL KADETT 1200
s 78, apk 8-2-90, z. mooi

’ 1850,-; tel. 045-452008.
Te k. VOLVO 343 speciaal
bjr. 79, te ab. tev. v.df. sloop
goede onderdelen DAF 66
+ Volvo 66 teab. Floret
kreidler met sterwielen +
diverse chroom onderdelen
vp. ’500,-045-351455.
Tek. MITSUBISHI colt GL
1982 zeer mooi! 5-drs. Inr.
mog. 045-460734.
Te k. MAZDA 323 hatch-
back, type 82, zeer mooi!
Tel. 045-460734.
Te k. GOLF bjr. 76. Vr.pr.

’ 1250,- tel. 045-319435.

Te k. MAZDA 626 1600 bwj-
'B7; Opel Ascona 16S bwi.
'86; Opel Record 2.2 Inj..
bwj. '85; Ford Fiesta bwj.
'82. Garage Reyntjens, Pr.
Hendriklaan 94-96 Bruns-
sum, tel. 270441.
Te k. motor PORSCHE 944
'86 km.35.000. Tel. 04492-
-3582.
Te k. Honda ACCORD
bj.'79, vr.pr.

’ 125Ó,-.Te1.04492-3582.
Te k. BMW 525 i, m. '82, kl.
donkerblauwmet, get. glas,
v.p. ’ 11.950,-. 045-414600.
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,

1 '85, cd velgen, 15 inch, metuitb.; kantel/schuifdak,
trim-line alarminstall., etc.
Vondelstraat 47, Bruns-
sum.
Ford SIERRA '83 wit
’9750,-; Volvo 343 '78

’ 1500,-; Volvo 244 '80 LPG
’2250,-; VW Golf '78

’ 1500,-; Mercedes 280 S '78
’3500,-; Buick Regal '79

’ 1500,-; Inruil mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54
Hoensbroek.
Weg. omst. tek. Ford SIER-
RA 5-drs. bwj. '83, als nw.
Tel. 045-218299.
Te k. Opel MANTA GTE
hatchb. bwj. '79. Fossielen-
erf 804 Heerlen.
AUDI 80 GLS '81 ’4900,-;
Audi 100 5 cyl. '80 ’3500,-;
Honda Prelude '80 ’ 5500,-;
Honda Civic '81 5-drs.

’ 3900,-; Opel Rekord
1900N'79 ’2500,-; Datsun
Cherry '80 ’2900,-; Mitsu-
bishi Galant '80 ’2800,-;
Sapporo 1600 '79 ’1950,-;
Renault 5 GL '81 ’2950,-;
Toyota Celica '78 ’1900,-;
VW Golf D '79 ’3900,-;
Mazda 323 '78 ’1300,-;
Oude Landgraaf 101
Schaesberg-Landgraaf tel.
045-311078.
Te k. FORD 1,1 Fiesta bwj.
'78, APK ’ 1000,-; Tel. 045-
-223484.
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.
Te koop SUZUKI Swift 1.3
GLX als nw. Duurste uitv.
0.a.: elec. ramen en spie-
gels. Bwjr. '87. Pr. ’ 13.500,-.
Tel. 045-722061.
Te k. gevr. PEUGEOT 504
of 505 break benzine. Tel.
04490-23268/41535.
AUDI 100 bwj. 1984, le eig.
100 kw. Zeer veel extra's,
i.st.v.nw. ’ 15.750,-.Tel. 045-
-270999.
LADA 13 S t. 2105, bwj. '81
met apk, nieuwe banden
’llOO,-. Stuytstraat 9
Hoensbroek. 045-226121.

■■-" ' ■ I 11. ■ I

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45 ...'Bl t/m'B7 Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6
Uno 45 -55 '83 t/m '88 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85
Uno Diesel '84,86,87 R9GTL '85
Ritmo '84 t/m '86 Renault 11 TXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
127Super900 '82 Opel Corsa TR '84
1271050 '86 Suzuki AtroGL '87
RegataBsS, 100S '84 Skodal2oLS '86
Subaru mini Jumbo '87 Jetta '83
Fiat 238, zeer mooi '79 Toyota Corolla Aut '80
Mini 1000 E '85 Volvo 345 DLS '82

Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Te k. VOLVO 343 DL,
bwj.'79, apk-eek. 16-3-90,
vraagpr. ’ ftOO,-. 045-
-463816.
MAZDA 323 1.3 HB 3-drs.
bj. '82, apk, extra's, ’ 4950,-.
04490-26047.
FORD Escort KR 3 bj. '82,
5-bak, extra's. ’ 9350,-.
04490-25489.
FORD Escort 1.6 L bj. '81,
nw.st. ’ 6250,-. 04490-19749. _

Te koop of te huur aangeboden: <garagepand met showroom
en bedrijfwoning

mcl. gar.-inventaris, aan uitvalsweg Heerlen.
Br. o. no. HK 682, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. 'AUTO'S met Bovag-garan- 'üe: Citroen BK GT '85; ,
Ford Sierra 1600 lpg, '85;
Ford Escort 1300 bravo '84:
Opel Corsa 1200 '84j; Opel
Kadett stationcar diesel '85; ■ ;
Opel Kadett '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. ASCONA bj. '78. Tel.
045-259664.

Te k. FORD Fiesta 1100 bj. ,
einde '78 z.g.a.n. met extra s J+ apk. Koeweg 23 Land- ;
graat Alleen vrijdag en za- -terdag bezichtigen. 'Te k. gevr. sloop- en SCHA- ;
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot !
’ 5000,-. Tel. 04490-43481. .
Te koop VW GOLF 1600
diesel, bjr. '85 ’15.500,-.
Mercedes 230 E, bjr. '85.
Ford Escort 1300, bjr. '81

’ 6.800,-. Mazda 323 aut., bjr.
VBO ’ 3.000,-. Daelderweg 27,
Nuth. Tel. 045-242192.
Te k. AANHANGWAGEN
250 cm x 130 cm. I.z.g.st
Vr.pr. ’ 500,-. 04492-3582.

OPEL Commodore 2.5 S
autom. bir. 11.79, apk, 12.89,
i.z.g.st. Vr.pr. ’4OOO,- en
Mercedes-Benz 200 Dapk
2.90 i.z.g.st. Vrj)r. ’7OOO,-
Bjr. 3.77 Peter Schunckstr.
808, Heerlen. Na 12.30 uur.
Te k. TOYOTA Carina De-luxe 1600 lpg, bjr. 81, apk
90, vr.pr. ’ '3500,-. Inr. mog.
Tel. 045-462771.
Te k. MAZDA 626 bwj- '80
le eig. Pr. ’2300,-; Tel.
04490-43671.
Te k. BMW 323 I bwj. '83,
nw. type, pr. ’11.750,-;
Neptunusstr. 118 Geleen.
Ford FIESTA 11 excl. mod.
KR Supersp. S uitv. Nw.
mod. '85, geen 2e zo apart in
Limburg. Verk. werkelijk
in st. v. splinternw. kl. grijs-
metall., sportv. enz.

’ 10.75Ó-; Pas gekeurd dd.
8-2-89. Inl. 043-2544(32.

Te k. LADA 2105 bj
Tel. 045-416239. _>

KIJK
Bij Heca Brunssum o*l
Golf CL diesel '87
Kadett E 1.3 '85
Kadett E diesel
stationcar '85
Kadett E 1.285
Rekord 2 Itr. '85
Mercedes 230 coupé
Mercedes 230 G JeeP
en bedrijfswagens
Golf diesel 1.6 '87 .
Kadett E 1.3 combo "Kadett E 1.6 diesel
combo '86
Ford Sierra station-af
diesel 2.3 '87
Merdcedes 250 TD'»'
Rimburgerw. 40 Brü/J

I ■ ii

Seat Ibiza.
Tijdelijkextra interessant

voorvogelliefliebbers. ;
Houdt u van snippen? Dan boft u. Want als u deze maand een Seat Ibiza koopt,

ontvangt uom te beginnen meer snippenvoor uw inruilauto.Vervolgens; bespaart u nogal wat snippen :
met de financiering tegen 0% rente. En tot slot speelt de Seat-dealer de verlaagde BTW van 20% naar
18,5% volledig aan u door, wat ook weer de nodige snippen oplevert. Toch maar even naar de
showroom komen dus, om te horen wat de Seat-dealer voor u kan regelen Nog 'n
hint voor liefhebbers van vogels indevrije natuur: bijna alleSeat-modeLlen zijn uitge-
rust met katalysatoren voldoenruimschoots aan dewettelijke milieu-eisen ~""***^'^^^__!
___IB_r%l Een merk van het Volkswagen-concern WW

jjérr'ii>}y~7~jy^^^ÊÊÊÊÊÊÊt^^_.

______* WÊr^ ***^l^^^^_um—m——m—mmm—mmm——mmmm .C____________\t_________________\f '»■' ii''' i""' <<< jLüi__i[*_fr_^_ *■

Seat Ibiza alv.a. f 1.15.795,-/0%rente/Hog;e inruüprljs y
—— 1 gi

BEEK (L) Automobielbedrijf Coumans - Beek B.V, DSM - straat 7, Tel.: 04490-71243. HEERLEN Autobedrijf Van Moorsel Hee^, 2*l
Beersdalweg 97, Tel.: 045-724200. HOENSBROEK A.C.H., Jeugrubbenweg 20, Tel.: 045-222455. KERKRADE Auto Aarts, Harnst^" JTel.: 045-412545. ___ yA

Wijzigingen voorbehouden. Prijzen md. BTW, excl. afleveringskosten. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurover<*^ K
een looptijd van 1 jaar in samenwerking met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijkevoorwaarden voor het bij inruil bij te $f
met een maximum van fl 10000,-. Minimale aanbetaling 25% Dit aanbod geldtalleen op nieuwepersonenauto's en bij aanschafvoor 31 m"**

registratie voor 15april 1989 Importeur PonCarßV. Heemstede. Tel 023-339172
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Rookloos
Een niet alleen meer rookloze
diesel, want daarin zijn andere
merken ook redelijk geslaagd,
maar ook 'schone' zogenaamde
'Umweltdiesel' zal VW in de loop
van dit jaarop de markt brengen.
De krachtbron wordt gemon-
teerd in het vanuit zakelijk oog-
punt populaire type Golf. De eer-
ste vier exemplaren zijn inmid-
dels afgeleverd aan de Duitse
PTT. De postbestellers fungeren
als testpiloten. Er zal moeten
blijken of de emissie schoon
blijft in het intensieve stadsver-
keer.

De 'Umweltdiesel' is op basis
van de oude vertrouwde 1.6 liter
viercylinder zelfontbrander ont-
wikkeld. Het hele verbrandings-
proces werd danig onder de loep
genomen. Kenmerken zijn onder
meer verbeterde verstuivers, iets
ovalere wervelkamers voor bete-
re circulatie en de toepassing van
een turbo.

Door de ruimere ademhaling en
de voor een turbo-versie 'gekne-
pen' prestaties - 60 pk maximum
vermogen - zit deze motor ver
onder zijn roetgrens. Daarnaast
haalt een oxidatie-katalysator
voor een groot deel allerlei poly-
cyclische, aromatische koolwa-
terstoffen uit de verbrandings-
gassen, de veroorzakers van de
zure regen. Deze speciaal voor
dieselmotoren gemaakte kataly-
sator vangt verder nog de even-
tueel aanwezige roetdeeltjes. De
uitstoot voldoet ruim aan de
ECE emissie-richteisen, die in
oktober voor dieselmotoren in
onder meer Duitsland verwacht
worden.

Een korte testrit met de PTT-
Golfjes op het fabrieksterrein in
Wolfsburg toonde aan, dat de
motor inderdaad niet rookt en
bovendien een stuk stiller is ge-
worden in vergelijking met de
ongeblazen 1.6 liter. Ook in kou-
de toestand was niets van het
kenmerkende nagelen te be-
speuren.

Oeko-Polo
Nog niet rijp voor serie-produk-
tie is de Oeko-Polo, met wellicht
de schoonste dieselmotor ter we-
reld. De uitstoot zou ruim-
schoots voldoen aan de ECE-
norm, die in oktober 1991 in het
vooruitzicht gesteld is. De
krachtbron in deze Polo, de
kleinste loot aan de VW-stam,
meet slechts 850 cc. Het tweecy-
linder 'studie-blok levert 40 pk
dankzij toepassing van een G-la-
der en verstookt niet meer dan
3.6 liter brandstof per 100 kilo-

meter bij een gelijke snelheid
van 90 km per uur.
De bijzonder geringe hoeveel-
heid schadelijke deeltjes in de
emissie wordt bereikt door ijze-
roxide toe te voegen aan de
brandstof. Dat zorgt in het uit-
laatfilter voor een katalytische
reactie, waardoor roet ook bij la-
gere verbrandingstemperaturen
praktisch volledig verdwijnt. Bij
de Oeko-Polo wordt het ijzeroxi-
de in een petroleum-oplossing
meegevoerd. Een litervan dit ad-
ditief is toereikend voor 80.000
tot 100.000 kilometer. Volgens de
VW-ingenieurs is dit prijstech-
nisch de meest gunstige oplos-
sing voor het bereiken van een
'schone' dieselmotor.

Nissan: 1 op de 16
Nederlanders rijdt
dit jaar ons merk

De Japanse autogigant Nis-
san heeft de bescheiden-
heid naast zich neergelegd.
Dit jaar moet één op de 16
Nederlanders in een Nissan
rijden. Met dat doel zijn de
'verkoopkrakers' Sunny en
Micra gewijzigd, heeft de
Prairie een gedaantewisse-
ling ondergaan en is de
nieuwe 200SX aan het arse-
naal toegevoegd. Ten slotte
is ook de terreinwagen Pa-
trol GR aangepast.

Toch stelt vice-president C. Ter
Haar dat Nissan enigszins tegen
de stroom moet oproeien. „De
overheid maakt het de impor-
teurs niet gemakkelijk, omdat de
subsidie op de Bijzondere Ver-
bruiksbelasting (BVB) de ver-
koop van 'vuile' auto's stimu-
leert. Nu moeten we de klant zeg-
gen dat hij geen financieel voor-
deel maar een nadeel haalt bij de
aanschaf van auto's met kataly-
sator."
Alleen een auto met een 3-weg
katalysator springt er nog gun-
stig uit, derest met een S6ofK6
motor (vanzelf 'schoon' of met
een ongeregelde katalysator),
krijgt geenof slechts de helft van
de subsidie. Ter Haar noemt de
overheid nalatig omdat er door
de onduidelijkheid rond de
BVB-subsidie nu al 25.000 auto's
minder verkocht zijn. De auto-
branche verwacht een nog langer
voortdurende koperstaking nu
de EG-commissie Nederland

vraagt de regeling van de BVB-
subsidie op te schorten.

Modellenruimte
De presentatie van twee totaal
verschillende typen in de vorm
van de Micra en de 200SX, maakt
een vergelijking uiteraard niet
mogelijk. De enige overeen-
komst is de beperkte ruimte ach-
terin. Zeker bij de 200 SX biedt
de achterbank slechts ruimte aan
twee kleine mensen.

Een korte proefrit met het twee-
tal leverde wat de Micra betreft
de verrassing van de nieuwe,
soepele 1.2 Itr motor op. Verder
biedt het stuur nu meer greep
door de dikkere uitvoering en op
de stoelen moetje het op middel-
langeritten door de vernieuwde
vorm beter uit kunnen houden.
De Micra 1.0 L kost f 17.195,- en
de 1.2 die begint bij de LX-versie
kost f 19.195,-.

De Nissan 200SX komt met zijn
prijs van f 59.200,- uiteraard in
een geheel andere prijsklaase.
Deze 2+2 coupé is bedoeld voor
een kleine schare liefhebbers
met een niet al te dikke porte-
monnee. Je zit als gegoten in
deze sportauto, met een goed ge-
vuld dashboard.

De 1.8 Itr turbomotor kent geen
schoksgewijze acceleratie als je
het gas diep intrapt. De turbo
komt gelijkmatig op gang en als
eenmaal het maximale koppel
van 224 Nm/4000 tr is bereikt,
suizen de bomenrijen voorbij.

auto

Roetuitstoot valt sterk te verlagen

VW verlegt grens
met'Umweltdiesel'
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w Uinwelt-Golf en Oeko-Polo

Onder 13000 gulden
alleen auto's uit

Japan en Oostblok
door onze medewerker

Flor Schilte

In de jaren twintig is het met de
T-Ford begonnen. Door de pro-
duktie aan de lopende band lag
een autobinnen eenieders moge-
lijkheden. In de jaren dertig be-
paalde Hitler dat iedereen over
een auto moest kunnen beschik-
ken. De Duitse Autobahnen en
de Volkswagen maken deel uit
van zijn erfenis. Na de oorlog, bij
de heropbouw van Europa, was
massamotorisering de tendens.
Sir Alec Issigonis ontwikkelde
de legendarische Mini/Austin 7,
die nu nog steeds wordt ver-
kocht. Door het zover mogelijk
naar buiten plaatsen van de wie-
len werd een relatief grote bin-
nenruimte verkregen. Vanuit
Italië kwamen de Fiat 500, 600 en
850, auto's die een sterke aan-
trekkingskracht hadden op de
jeugd. In Frankrijk was voor de
oorlog al gewerkt aan de Deux-
Chevaux, Renault kwam eerst
met een piepklein, later een iets
groter 'Viertje. Van deze 2 Fran-
se auto's voor de massa werd on-
langs de import stopgezet. De
milieu-eisen voor de uitlaatgas-
sen leverden problemen op. In
België wordt de Deux-Chevaux
nog wel geleverd en staat bij-
voorbeeld ook een 2-takt Wart-
burg uit de DDR daar nog in de
verkooplij sten.

In Nederland zijn in de prijsklas-
se tot 13.000 gulden een twintig-
tal auto's van verschillende mer-
ken leverbaar, en dat is dan de
prijs zonder afleveringskosten
en tectyleren. De prijzen zijn de
netto-prijzen uit de catalogus in-
clusief BTW.

Japanners en 'bolides' uit het
Oostblok vormen de hoofdmoot.
De Japanse auto's beschikken
over modernere technieken zoals
voorwielaandrijving, veel lichte-
re constructies en zuinigere mo-
toren.

Absoluut de goedkoopste is de
Lada 1200 S Economie. Deze re-
plica van de FIAT 124 wordt in
Rusland geproduceerd. Door het
toepassen van een katalysator
wordt de prijs op 8.995 gulden
gehouden. Voor dit bedrag
wordt een 1198 cc motor gele-
verd met 44 kW. Het interieur
doet ouderwets aan met het gro-
te plastic stuur met een ver-
chroomde ring als claxon. Als
modale gezinswagen voldoet hij
echter best door de robuuste
bouw. De Lada wordt in Rusland
geproduceerd door VAZ. Op de
steppe zijn weinig garages of
tankstations, zodoende behoort
een fietspomp om de banden op
te pompen tot de standaarduit-
rusting.

Perestrojka in de portemonnee is
marktbepalend in de klasse tus-
sen de 10 en de 11.000 gulden.

Naast de Lada 1200 S voor 10.265
gulden wordt voor drie tientjes
meer de Skoda 105 S geleverd,
een volslanke (900 kg. wegende)
Tsjechische auto met achterwiel-
aandrijving en motor achterin.
Het nadeel van deze constructie
is dat de bagage voorin moet
worden gedeponeerd waardoor
de ruimte erg beperkt is. De 700
gulden duurdere Skoda 105 L
biedt iets meer luxe. Ook de FSO
1.5 Classic valt in deze categorie.'
FSO, wat staat voor Fabryka Sa-mochodow Osobowych, wordt in
Polen geproduceerd. Deze auto's
zijn gebaseerd op het principe
van de FIAT 125 en zijn ook lang
geleverd onder de naam Polski
FIAT. Een 1481 cc. motor, 60 kW.
sterk, achterwielaandrijving en 4
deuren behoren tot de stan-
daarduitrusting voor 10.499 gul-
den. In de toekomst wordt een
nieuwe FSO verwacht met Ja-
panse Daihatsu-techniek.

Tussen de 11 en 12.000 gulden is
de sterker gemotoriseerde Skoda
120 L 4V leverbaar met 1174 cc.
motor en 39 kW. vermogen voor
11.895 gulden. De Lada 2105 1.2
is een verder doorontwikkelde
uitvoering voor 11.845 gulden.

Een moderne zuinige lichtge-
wicht auto is de FIAT Panda
750L. Deze 3-deursauto met een
769 cc. motor levert 25 kW. voor
net geen 12.000 gulden. Voor 900
gulden meer staat de 750 Cl, met
een ruimere uitrusting, in de
prijslijst.

De Yugo 45 A wordt door Zasta-
va in Joegoslavië gebouwd en is
op de Nederlandse markt lever-
baar voor 12.140 gulden. De
SEAT Marbella komt uit Spanje
en kost 12.340 gulden. In feite
zijn deze Joegoslaaf en Spanjool
aftreksels van de Fiat Panda en
leveren, ondanks de ietwat hoge-
re prijs, een zwaardere motor en
iets meer uitrusting. Naast luxe-
re en sterkere uitvoeringen van
Skoda, FSO en Lada is voor net
geen 13.000 gulden nog altijd de
Mini leverbaar. De Austin Mini
1000 Magie wordt in de oeruit-
voering met 998 cc. motor gele-
verd met 30.kW. vermogen. Nog
altijd een publiekstrekker, want
dezeauto is al meer dan 25 jaarin
produktie.

Drie snelle verkeersvlooien vor-
men een steeds groter deel van
het verkeersbeeld. Suzuki, Suba-
ru en Daihatsu komen uit het
land van de Rijzende Zon. Deze
Japanners leveren een auto met
een lichte constructie, 3-deurs
carrosserie en veel binnenruim-
te. Ook moderne technieken zo-
als voorwielaandrijving zijn ge-
meengoed. In feite handige com-
pacte auto's zonder veel poespas.
De Daihatsu Cuore 850 TX is le-
verbaar voor 12.570 gulden met
een 846 cc sterke motor met 32
kW. De Subaru Mini Jumbo DL
met een 665 cc. motor met 27 kW.
staat voor 12.595 gulden te boek.
Even duur is de Suzuki Alto GL
met een 796 cc motor met 29Kw.
Deze Japanse miniatuurau-
tootjes blinken uit door zuinig-
heid.

Resumerend kan worden gesteld
dat de klasse nieuwe auto's tot
13.000 gulden een aardig alterna-
tief vormt voor tweedehands
auto's. Vermeldenswaard is het
feit dat als de Oostblokprodu-
centen nieuwe modellen met
modernere techniek op de markt
brengen ook de prijsplaatjes er
anders uitzien. De op de RAI ge-
presenteerde Skoda Favorit met
voorwielaandrijving en 1300 cc.
motor wordt geleverd voor
15.595 gulden. Bij Lada is de
goedkoopste voorwielaangedre-
ven Samara met 1099 cc. motor
leverbaar voor 14.116 gulden.
Duidelijk is dat de progressie in
techniek ook moet worden be-
taald. De produkten van Lada,
FSO en Skoda zijn echter uitste-
kende auto's voor automobilis-
ten dieeen gewoon vervoersmid-
del willen hebben om hun gezin
te transporteren van A naar B.
Veelal is het een alternatiefvoor
een tweedehands auto. Deze
auto's uit het Oostblok zijn vaak
een lang leven beschoren omdat
de eigenaar de auto oprijdt; af-
schrijving en restwaarde zijn mi-
nimaal.

De FIAT Panda, SEAT en Yugo
vallen in de modernere klasse
qua constructie. De Suzuki, Sub-
aru en Daihatsu vormen een pri-
ma instapklassevoor de automo-
bilist. Door hun moderne tech-
niek en zuinig motorkarakter
maken deze 3 Japanners gewel-
dig furore.

" Subaru Mini Jumbo, een pittige dwerg

" Skoda, een robuuste gezinsauto

uitlaatjes
"NISSAN is in 1988opnieuw het
best verkochte Japanseautomerk
in Nederland. Vorig jaar werd
een marktaandeel in Nederland
behaald van 5,5 % op de Neder-
landse personehautomarkt. Ach-
ter Opel, VW, Ford en Peugeot
werd op deranglijst van demeest
verkochte personenauto's de 5e
plaats gerealiseerd. Ook in de
eindrangschikking van de be-
drijfsautomarkt bezette Nissan
de 5e plaats.

" RENAULT heeft in 1988 in de
hele 'wereld ongeveer 1.850.000
personenauto's en lichte bedrijfs-
wagens verkocht tegenover
1.787.000 in 1987. Dat betekent
een toename van het volume met
zon 63.000 eenheden. Op deEuro-
pese markt blijft Renault vierde
met 1.609.000 verkochte auto's. In
Frankrijk wist Renault in ieder
marktsegment de eerste plaats te
behouden. In Europa, buiten
Frankrijk, steeg de verkoop van
Renault van 775.000 naar
808.000 op de markt gebrachte
personenauto's. Een stijging met
33.000 eenheden of 4,3%. In Ne-
derland en België boekte Renault
een lichte vooruitgang.

" KONI ondersteunt nieuwe ra-
ceklasse. Onder de naam Neder-
lands KONI Produktiewagens
Kampioenschap gaat op tweede
paasdag op Zandvoort een nieu-
we raceklasse van start. Schok-
demperfabrikant Koni treedt op
als klassesponsor en stelt de deel-
nemers start-en prijzengeld van
40.000 gulden in het vooruitzicht.
Het reglement voorziet erin dat
auto's van verschillende merken
met verschillende prestaties een
competitieve strijd kunnen uit-
vechten. Nu al hebben merken als
Alfa Romeo, BMW. Daihatsu,
Ford, Mazda en Mercedes-Benz
laten weten aan deze door het
merk uit Oud-Beijerland gespon-
sorde klasse zullen deelnemen.

" PEUGEOT presenteert op de
Salon in Genève de 405 met vier-
wielaandrijving. Dit nieuwe mo-
del komt in 3 versies uit; GR X4,
SR X4en MI 16X4. De GR en SR
met vierwielaandrijving be-
schikken over een 1905 cc carbu-
rateurmotor terwijl een 16 klep-
pen 1900 cc injektiemotor in de
MI 16 X4wordt ingebouwd. Alle
types kunnen worden geleverd
met of zonder ktalysator. Twee
verschillende vierwielaandrij-
vingssystemen worden op de
nieuwe 405 X4gemonteerd. Op de
Ml 16 X4blokkeert de transfer-
bak automatisch, d.m.v. een vis-
cosekoppeling, en is het achter-
differentieel voorzien van een
TORSEN mechanisme. In de GR
X4en SR X 4is de transferbak
handbediend. De Peugeot 405 X
zullen in het 4e kwartaal van
1989 in ons land leverbaar wor-
den.

" Honda-dealerROTOR in Heer-
len brengt voor de Honda CRX
een sportief en stijlvol pakket ac-
cessoires op de markt. Voor het
aankleden van het Honda koets-
werk wordt gebruik gemaakt
van de aërodynamische produk-
ten van Style Auto GmbH. Sinds
1977 worden door het team van
Michael Neumann carrosseriede-
len ontworpen en geproduceerd.
De carrosseriesets bestaan uit
een bumperspoiler voor, een paar
treeplanklijsten (side-skirts) en
een bumperspoiler achter. Door
een verbetering van de lucht-
weerstandswaarde(Cw) neemt
de topsnelheid van de Honda
CRX zelfs toe. Typerend voor het
Style Auto design zijn de kleine
koelsleuven op de hoeken van het
koetswerk.

" Greemb Car bv, HYUNDAl-
importeur, heeft Autocentrum
Sanders in Brunssum tot elite-
dealer benoemd op grond van
een beoordelingsprogramma dat
gedurende 1988 maandelijks bij
de dealerorganisatie werd uitge-
voerd. Alle dealers werden beoor-
deeld op diverse aspecten zoals
algemeen management, verkoop,
onderdelen en service. Er werden
op 100 verschillende meetpunten
punten toegekend. De 15 beste
dealers in Nederland werden tot
elitedealer benoemd. Als trofee
werd aan hen een zilveren model
van een 'Turile-ship' uit Korea
overhandigd. Dil oorlogsschip
heeft in de geschiedenis van Ko-
rea een belangrijke rol gespeeld
en was het eerste met ijzeren pla-
ten bepantserde oorlogsschip ter
wereld.
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VW Jetta LX diesel, apk,
super mooi. bwj. 28-11-1983
f *7500,-. 045-740915.

!Ford Scorpio 2.0 GL 5-bak
'85 en automaat CL '86 van-

-laf ’ 22500,-; diverse Fords
Sierra 2.0, 1.8, 1.6, 5-drs.,
3-drs. en combi '83, '85, '86
en '87 vanaf ’ 12500,-; tm
21.000,-: Ford Escort 1.1
Laser 5-bak '85 ’12500.-;
Opel Ascona 1.8 LS '87
’17500,-; Opel Ascona 1.6
SD Luxus 5-d. div. ace. '83
’11500,-; Opel Kadett 1.2
LS div. ace. '86 ’15750,-;
Opel Corsa 1.3 en 1.2 LS 2-
en 3-drs. '87 ’ 14750.-; Peu-
geot 505 GL 5-bak '85
715500,-; Renault 25 GTS
5-bak '86 ’ 23500,-; Renault
11 1.4 Broadway 5 drs.
5-bak '86 ’ 13000,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL 5-bak
'86 ’ 16500,-; Mazda 626 1.6
4-drs. '83 ’9500.-; Subaru
Justy 3-d. 5-bak '86 ’ 9750,-;
Subaru Jumbo minibus '84
’4750,-; Nissan Stanza *.—
GL 3-drs. '83 ’9500,-; Nis-
san Bluebird 1.6 GL '81

’ 3750,-; Volvo 244 GL die-
sel '80 ’3750,-. Inruil, fi-
nanciering, Bovag garantie-
bewijs Automobielbedrijf
en APK keuringsstation P.
v. DIJK en Zn., Homperts-
weg 33, Landgraaf-Schaes-
berg (Kakert) tel. 045-
-311729. Alle keuringen toe-
gestaan.
BMW 320 bj. '77, 4 cl. Plaat-
schade ’750,-. Tel. 045-
-319955.
Voor liefhebber te k. Mini
CLUBMAN bj. '75, apk gek.
Tel. 045-228398.
LADA 2105 '83 lpg + trekh.,
apk tot febr. 90 i.z.g.st.
f3600,-. Kouvenderstr. 153
Hoensbroek.
Te k. Toyota COROLLA 1.8
Cl diesel, nw. model bjr. 85,
52.000 km gel. 4-drs
f 10.000,-; Ford Taunus
20GL 4-drs lpg 81. zeldz.
mooi I' 3500,-;Kadett combi
81, lpg / 3500,-; Tauruis 80
16L 4-drs lpg,
Panda 81, f2500,-; Taunus
16L 80 2-drs. ’ 1350,-; Fiat
127 f850.-. Hommert 24,
Vaesrade, kruispunt Schin-
nen^
Mooie FORD FIESTA bjr.
81. i.z.g.st. Vr.pr. ’3950,-.
Laagstraat 31. Steenberg-
Hoensbroek.
AUDI 80 GLE 5-bak,
sportv. get. glas, 4-drs. Apk
goedgek. Br. 81, ’4900,-.
Tel. 045-210435.
Të koop RENAULT type
Füego TL 82. Wagen ver-
keert in nieuwstaat. Altijd
in garage gestaan. Kleur
beige met striping. Apk-
gek. Vr.pr. ’4950,-. 045-
-722408.
Te k. zeer mooie Opel
COMMODORE (lpg), kan-
teLschuifdak, aut. bjr. 80.
I.g.st. Vr.pr. ’5500,-. Em-
mastraat 11, Hoensbroek.
Inruil kleinere auto moge-
lijk
Fprd FIESTA 1.1 L Bravo,
82 als nw. Apk, Rotter-
damstr. 24. Heerlen.
Ford type ESCORT 1.3 L
zfer mooi 82, met apk Ha-
naerstr. 37-39 Heerlen.
Te k. BMW bir. 83, ofte ruil
tegen mooie Triumph Spit-
ftre. Tel. 045-441822 na lf.oo
ulir.
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
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045-
-227793.
Te k. FIAT Ritmo diesel bj.
'81, apk '89. goed onderh., 5
versn. Vr.pr. ’ 1900,-. Tel.
045-273340.
Te k. OPEL Ascna '79, apk
tot 9-'B9. Pr. ’1600,-. Tel.
045-424624.
HONDA Prelude EX '85;
VW Passat 1.8 '87; Ford Es-
cort 1300 CL '87; Mitsubishi
Colt GLX '87; Passat Sta-
tioncar CLD '84; Fiat Panda
'84; VW Golf 1600 '83; Ford
Sierra 2.0GL '83; Mitsubis-
hi Tredia 1.6 GLS '82; Peu-
geot305 '82; Mercedes 200D"TSO; BMW 318 i '85; BMW
316 aut. '85; BMW 316 '85.
Autobedrijf Reubsaet, Op
de Vey 47-49 Geleen. Inruil.
Garantie. Financiering. Tel.
04490-44944. Uw adres voor
APK-keuring en alle auto-
reparaties.

Wij zoeken een lieve niet ro-
kende KINDERVER-
ZORGSTER voor ons
zoontje, IV. jaar, en kindie
dat in maart geboren wordt,
voor 2 a 3 dagen per week
aan huis (Nuth). Br.o.nr.
HK 677 Limburgs Dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TIMM., mets. en ijzervlech-
ters. Ook col. Ned. verz. Tel.
045-229529 of 229548.
MANNEQUINS en foto-
modellen gezocht, Model
Agency Mystique. Tel. 045-
-451543.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor 2 halve dagen p.
week, bij kinderloos echt-
paar in Kerkrade. Tel. 045-
-425126. .
Landelijk ochtendblad
zoekt BEZORGERS (sters)
in- Brunssum. Aanmelden
tussen 17.00 en 18.00 uur.
Schoutstr. 45. Tel. 045-
-257405.

-"■«■ i

In verband met uitbreiding van onze aktiviteiten
zoeken wij met spoed

chauffeurs
internationaal vervoer
voor aanhangwagencombinatie.
Ervaring strekt tot aanbeveling.

Voor sollicitaties bellen met 045-241574.
Bakkerij in Brunssum
vraagt WINKELJUF-
FROUW voor 's zaterdags.
Enige ervaring vereist. Br.
ondT nr. HO 682 aan Limb.
Dagblad, Kouvenderstr.
215, 6431 HE Hoensbroek.
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.
Dames en echtparen gevr.

1 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.

' Satisfaction zoekt VER-
KOOPSTER, 10 u. per w.Kennis popm. vereist. Soll.
schrift, m. foto naar postb.
111, 6411 AC Hrl.
J.man zkt. jongere alleenst.
nette vrouw (liefst wed.) v.
hulp in de huishouding.
Br.o.nr. VA 569 L.D., Rei-
naldstr. 40, 6301 EC Valken-
burg.
Mode Prom. Ned. vr. nog
enkele dames, Ift. ca. 25 ir.
voor haar agent voor MO-
DEFOTOGRAFIE. Brie-
ven m. tel.nr. onder nr. HK
687 LD, postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
SERVEERSTERS gevr.
met ervaring, 40-urige
werkweek, tevens part-
time krachten voor ± 20
uur p. week. Tel. 04406-
-13558.
Gevr. nette en handige
KEUKENHULP voor
lunchroom. Leeft. 18-21 jr.
Tel. 04406-13558.
Wij zoeken voor nieuwe pri-
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. tesoll. Tel. 045-726234.
Part-time VERKOOP-
STER gevr. Min. Ift. 17-19
ir. voor 24 uur per week.Bent u geïnteresseerd kom
dan even langs of bel voor

' een afspraak. Slagerij van
Melik, Kerkstr. 61 Bruns-
sum. Tel. 045-254897.
Ga je graag met mensen
om?? St. Gez. lichaam
zoekt een MEDEWERK-
STER ±20-30 jr. soll. 045-
-352044.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas. water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.
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.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).
Dakcentrum HEMAST
voor al uw werkzaamhe-
den, niet duur, wel goed!
Vraag vrijblijvend offerte.
Tel. 045-217254 b.g.g.
323659. i
OPRITTEN en terrassen in ,
klinkers of sierbestrating, ltuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
vraag. 045-326574.
TV-ANTENNES ’ 395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle ■reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen. 045-441693.

n I ___m_wwBPWW-i

r. Antieke KEUKENKAS-
). TEN * vanaf ’475-, 3-drs.
r. eiken kasten vanaf ’ 475,-,

toogkasten vanaf ’975-,
I cylinder bureaus ’ 1375-,. slaapkamers vanaf ’ 1275,-.
" Souren (witte boerderij bij
f Makro) te Nuth.i Tel. 045-
-" 243860.
). Wedden dat!!! u bij WIJS-
I- HOFF Antiques zeer zeker

zult slagen voor uw antieke. meubels, klokken, kachels
j_ etc? Amstenraderweg 9,

Hoensbroek-Centrum, tel.- 045-211976. Geopend: don-v derdag, vrijdagen zaterdag.
t' Te k. ant. TOOGKAST
j ’450,- en Meehelse toog-kast en commode. 045-- 221663.
[ Antiekhandel SIMONS

biedt u een ruime keuze in- antieke meubelen en klein-
i- goed tegen betaalbare prij-
i: zen. Met service + garantie.
>1 Donderdag koopavond.
n Dorpsstraat 45a, Nuth. Tel.
n 045-243437. T.o. kerk, naastI- Chinees restaurant.
*" Antieke JACHTSLAAPK.,
" jachtkast (vitrine), wortel-

' noten vitrinekast, 2 antieke
:' zetels, Engelse secretaire,

' keukenkast. Beuken-
- boomsweg 20 Guttecoven.
i ___»_^^^^^W!
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; GROTE BOOTEN-SON-f DERSHOW v. 10-12 febr. v.
,' 10-16 uur met excl. OMC-
'_ Cobra motoren. Presentatie

nieuw en occasion. Wij pre-
- senteren u een groot aantal- tweedehands motorboten,

" meer dan 100 sport-, kajuit-■ en Metzeler rubberboten.■ Lopende aanbiedingen.
Alle boten (nieuw en occa-.. sion) zijn gebruiksklaar en. van veel accessoires voor-. zien. Tevens kunt u alle. nieuwe Renken-binnenbor-- ders uit USA zien. Bezoek
onze grote tentoonstelling

; en accessoireswinkel. Da-} gelijks geopend van 10-

-" 17.30 uur, 's zaterdags van

" 10-14 uur. Wohle Boote,; Borsigstr. 5, D-5132 Übach-
_■ Palenberg. Tel. 09--1 49245143663.
: Te k. TOURCARAVAN
_; Tabbert Royal 6 mtr. types '83 met aparte slpk. + rond-; zit, kachel, ijskast en voor-J tent, nieuwpr. ’ 42.000,- nu

voor ’ 9750,- met registra-_ tiebewijs. Tel. 045-323178.
5 Te k. Kip CARAVAN metr voortent pvc. Tel. 04490-
-" 53379.- Te k. CARAVAN 3a 4 pers.- m. voort., 100% in orde.- Duivenbergstr. 24 Bruns-r sum.
'_ Te k. VW CAMPER bjr. 79,

voor 90% klaar, i.z.g.st. Vas-; tye prijs ’8500,-. Tel. 045--1 317110 (tussen 3 en 6 uur).
.' Te k. 4a 5 pers. CARAVAN
_

Sprite-Musketier met nw.
voort. + reg. bew. mooie wa-- gen. Vaste pr. f 1750,-. Tel.- 045-452483K'rade.

i De NATIONALE Life Lijn,- tel. 013-321395 7 dagen. per week geopend.
} Club RUSTICA v.d.. Weyerstr. 9, Kerkrade-- West, tel. 045-412762.

I Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.- 320.320.24

; Provinciebox
Babbel, klets,

■ ratel, roddel

_
Bel voor Limburg

06-
-320.330.86

viditel pag. 611 - 0,50 p.m.
Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas op voor
kortsluiting. 06-32032569.. 50 et. p.m.
MICHELLE 06-320.320.76
50 et. per min.
JOLENE 06-320.320.78.
50 et. per min.
VICKY 06-320.330.90. 50
et. per min.
ELSJE 06-320.330.91. 50
et. per min. 'TELESEX, Natasja 06-
-320.320.70. 50 et. per min.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen, tel. 04490-50921. Ge< :
leen.
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 of
meisje bij de BEURTBOX.
06-320.325.34, 50 et. p.m.
Sexcontacten zonder fran-
je! Probeer 't!!! :

Nieuw privé
045-321038 \

Ze dwingt je aan :
haar voeten!

SM-Maniac "06-320.330.60
Soms is ze streng,
soms vernederend.
Maar schokkend

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

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.

Gevraagd:

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

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
Dchtenduren. Tel. reakties van ma. t/m vr. aan Asito b.v.
Bilserbaan 19A Maastricht. 043-472047.

„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.

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 Refaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

Escortservice all-in 045-
-326191 ma. t.m. vrijd. 14
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
Koppelen is ons beroep!
06-320.325.13, 50 c.p.m.
Voor serieuze of pure sex-
contacten. Verandering
van spijs doet eten! „CON-
TACTBOX.
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-
men 24, Vaesrade, kruis-
punt Schinnen, open vanaf
14.00 uur.

Sex Hotline
06-320.320.22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

Voor jouw sex-vriend(in)
„ERORISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak snel nieuwe
vrienden! 06-320.330.21
(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.).
't STOEIPOESJE, 06-
-32032511, 50 et. p/m. 'n
nummer om te onthouden,
een nummer om te doen!!!.

Escort
met jonge exotische

meisjes. Tel. 04746-5563.
Nieuw! Nieuw!

Aaaahh!
06-320.321.66

Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.
De zusjes Angela en CO-
RINA gaan verhuizen: ver-
huist u mee?? Wij starten
op 13 februari!!! 045-
-229680.
Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes va. ’ 75,-.
04492-3198. Ass. gevr.
Heren opgelet, de dames
van CLUB EXCLUSIEF
zijn exclusief maar toch
niet duurder. Kom voorbij
en overtuig uzelf. Prijzen
va. ’75,-. Industriestr. 13,
Kerkrade-West. Tel. 045-
-423634.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067.
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UwFavorit heeft
eenfraai decolleté

Uw nieuwe Favorit is een zeer opvallende verschijning. Wie de fraaie, per uur brengt Met een zuinigheid (1:19.2 bij 90 km per uur constant), "
vloeiende lijn volgt, ontdekt de hand van meesterontwerper Bertone. u van een dergelijke royale verschijning niet zou verwachten.
Deze stijlvolle lijn vindt u terug in het interieur met een formidabele ruimte Uw Favorit heeft standaard alles aan boord, wat zelfs bij duurdere auto's va*

voor 5 personen. Uw Favorit houdtevenals u en uw passagiers van luxe extra is: 5 deuren, wegklapbare achterbank, rolgordels vóór en
details. Zoals de van binnenuit verstelbare koplampen en _**vC">"^>\ ac]nXsT' bekrachtigd remsysteem, gelaagde voorruit 5-versnelli*l^
buitenspiegels links en rechts, de slaapstoelen en de open hoofd- [U?y' \ \L bak, brede banden, katalysator, enz.
steunenvóór en achter. [ f H Als unuvindt dathetmeest opvallende Van deFavorit zijnprijs

Onder de motorkap staat een pittige 1300 cc 4-cilinder Xy^STy., T!_y_f F-15-995,-*) is, danmag dat Wij vinden de 2 jaar garantie en 6'A
motor, diedezevoorwielaandrijvermoeiteloos in 14secondenop 100 garantie tegen doorroesten van binnenuit minstens zo interesse

SKODA FAVORIT, JE WEET NIET WAT JE ZIET.
*) excl. afleverings- en ML-behandelingskosten. Importeur: de Binckhorst Auto _ Motor Import 8.V., Voorschoten. Tel. 071-600200. Prijs mcl. BTW. Prijs- en modelwijzigingen voorbehoU**

Lichtmetalen wielen en ruitewisser achterop tegen meerprijs. Dealeradressen vindt u in de Gouden Gids.

' "_—_—*

___________________________________
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.

S 6AY-ANONIEM |, 06-320-320-21
LUISTER ME£..,WATMANN£N VER-
T_l|_N AAN MAI-Ett ANP***-*

pj GAY-ESCORT I¥t 0.-320-323-04 |
VOOR BELEVENISSEN ETN
NUMMERS VAN CAU-BOY-Ü

¥T 06-320-323-05- |
ONDERDANIG*: &UWF3ES EN DE
BEIC-KDSTE HOWQ-MEI**STCT

Jj 6AY-PHONE Im 06-320-322-O6 |
Ü- MEET OPWINCENDE

SPETr_R--N,.„

»J6AV-co*w*\cr-oum Iff 06-320-322-07 1
MANNEN OP ZOEIC WAAR EEN
REMTIE/VEPtUEN OVtRZicHZaf

■HM*. » HAtW J* -T. t. Htn-T

Wilt u iets buitengewoon
effectiefs, dan moet u bij de
meisjes van privéhuis Ml-
CHELLE zijn, want die zijn
het liefst. Met nieuw Maris-
ka!!! Tel. 045-228481. Tev.
meisje gevr.
Nieuw privé ANITA en Eva
v.a. 12.00 uur. 045-
-419384.

Live-frSex-ï'Yßox
50 et/min. bel 06-

-320.325.30

PRIVÉ meisjes Selfkant,
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 uur.
Contactburo MAAS-
TRICHT bemiddeling in
privé-adressen. Tel. 043-
-635264.
Club Margo met nieuw
s.m., sauna, massage en 6
lieve dames. RIJKSWEG
ZUID 1318 Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevr.
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Ik zoek 'n boy met 'n hercu-
lesfiguur, die niet zacht is
met vrouwen! 06-
-32032512. 50 et p.m. 't
NYMPHOMAANTJE.

Zoals de ouden zongen
piepen

* de meisjes van

Club
.Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
04490-42313

'T NYMPHOMAANTJE,
oogverblindend en tongs-
trelend! 06-32032512 - 50
c.p.m. Ik doe het met alles
en iedereen!.
Privé bij ANITA, ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

Madson Mén's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

I De kletslijn waar jezeker j
aan jetrekken komt.I Bel voor 'n superkontakt

06^32430 j

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

[ForüoboX]
PE-HEETSTE EOX y4

VAN NEDERLANP_TJ
Pittig en zonder J^f, I.taboes na 21.00uwlx&//£*

>°m?Fwi___isr" A\
Heb je al kennis gemaakt
met deKLODDERBOX? 'n
Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14; 50 et.
p.m.

1 Bloedheet meisje
Bel haar! 50 et/min.

06-320.322.26

j * Rosie *!
i sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie -50 et/min. 06-

-*320.330.70*
Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

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

7 Privé en ESCORT. 045-
-; 723029.
i 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. J

Club: 2000 |
i Rijksweg Noord 22a,

Geleen

' Tel. 04490-42315 _ !
Gezellige dames, bezoeken u discreet!

045-311895. j

9. .. dagRob ")*W
tot morgen.. v*»»*»^if
zelfde tijd, BïQSM7 7 ? ||Ö6 - 32Q.325.b0

rF /»/ 4-ri n i/\r\>^r _

De Box Voor Mooie Meiden & Leuke Jonge1*
Flirt-Box 06-320.i330.01 (50 c.j?j

Gezellig met zn allen flirten en...
Flirt-box 06-320.330.01

Grijp je kans en laat je een*
opwarmen door 9 frisse jonge^

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte n*JWordt het te intiem en wil jeeen onderonsje? Vra**

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

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

Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
Hete BLIKSEMS verwen-
nen u met??? Inl.: 045-
-229718/224621.
CORINA, Angela, Petra,
Chamilla, Maria, Tanja,
Mariska. 045-227734.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.

Nieuw privé
045-321038

Erotheate'
Lekker genieten

maar 50 cent p.m- "

★ Topse*-
-320*325*2
★ Hardse*
320*325*

★ Blackse*
320*324*?

~\

Sla een kanjer aan de haat**
Babbelbox!

-f»Bellen met de Babbelbox doe je metzn tienen. uj
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn Wj
(druk op de O-toets), 's Nachts alleen voor volwas
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02 _J
Club Pallas

De zaak met exclusieve service j
Rijksweg 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454^1J[>^

Sex society's $
Jonge meisjes 06-320*.
dansen naar jouw pijpen, vanaf 7/15 en 15/23 (^t
's Nachts live-sex 06-320'
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.) n S
De liederlijke lijn 06-320'
geestig om door te verbinden .$
Let it be-zar 06-320*
hij stak zijn neus overal in n$Sex schandaal 06-320*
een leuke hoge ome n$Live spektakel 06-320*
dat is geen peuleschilletje! 50 c.p.m.
Blijf bellen. Ook in het weekend.

I ■■■ '
En als zon lekker ding

te intiem wordt, neem je toch
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met'9mensen 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

Diana Escortservice
045-215113
Diana Escort 045-

-320905-213142
Katja en Nicky PRIVÉ en
escort vanaf ’ 50,-; Tel.
045-423608. '

„Zoek je 'n lekker ding?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel 06-320.320.33
(50 c.p.m.).

„Maak 'n sex-afspraak..."!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!'*.
Bel 06-320.320.55 (50
c.p.m.).

Amburgs Dagblad



Wanklank
tijdens
optocht
Van onze verslaggever

KERKRADE - De carnavalsop-
tocht in Kerkrade-West is niet
zonder rumoer verlopen. Na het
besluit van vier van de vijf mu-
ziekkorpsen om niet mee te lo-
pen, was de sfeer in 'west' betref-fende deze kwestie nogal ge-
spannen. Dit uitte zich in adhe-
sie- maar ook in afkeuringsbetui-
gingen van het publiek in de
richting van het enig deelnemen-
de korps, fanfare St. Callistus uitTerwinselen.
Het dieptepunt moet volgens ge-
tuigen zijn ontstaan in de wijk
Kaalheide waar sympathisanten
van andere korpsen de fanfare
op een fluitconcert traeteerden.

Maar daar bleef het niet brj. Vol-
gens zegslieden werd bij sommi-
ge muzikanten het instrument
uit de mond gerukt, werden ze
op de hakken getrapt en gingen
mensen uit hetpubliek tussen de
korpsleden door lopen.

Voorzitter J. Reuleaux van
St. Callistus is nog bezig om alle
verklaringen op een rijtje te zet-
ten: „Blijken deverhalen teklop-
pen, dan gaan we praten met de
carnavalsvereniging. In dat geval
kunnen we Kaalheide in de toe-
komst maar beter mijden".

Overigens werd de optocht door
de vier andere korpsen geboycot
uit onvrede over het feit dat af-
spraken over de optochtroute
door de carnavalsvereniging niet
werden nagekomen. De carna-
valsvereniging zou op haar beurt
onder zware druk van de horeca
hebben gestaan, die haar finan-
ciële bijdrage dreigde in te trek-
ken.

St. Callistus was het met de an-
dere korpsen eens. Maar omdat
men vond dat men de optocht
niet in de steek kon laten, liep
men onder protest toch mee.

Inzameling in Landgraaf

Actie voor
hereniging
Roemenen

" Een proeve van hetgeen op de 'Kartoenale' te zien is. Van minzaam lachen

Van onze correspondent

LANDGRAAF/HOENSBROEK — Het vlot niet erg met de ge-
zinshereniging van Petrica Brosteanu, de Roemeen die eind ja-
nuari te horen kreeg dat hij zich in Nederland mag vestigen.
Geldgebrek is de voornaamste reden van het uitstel van de her-
eniging van het gezin Brosteanu. Daarom zijn in de gemeente
Landgraaf sympathisanten gestart met een actie om het geld
bijeen te krijgen voor de reis van de vrouw van de Romeen en
zijn twee kinderen naar Nederland, zodat er van een werkelijke
hereniging sprake kan zijn.

Cartoonexpo in Hoensbroek
Smakelijke grappen
over eten en drank

kind januari, na een papieren ge-
vecht van ruim twee jaar met de
autoriteiten, kreeg de 27-jarige Roe-
meen toestemming om zich in ons
land te vestigen. Hij had er een hon-
gerstakingvoor over, toen hij na bij-
na twee jaar wachten nog steeds
niet wist waar hij aan toe was. Eén
van de doorslaggevende redenen
voor het afgeven van een verblijfs-
vergunning voor de Roemeen was
de humane gedachte van hereni-
ging van het gezin. Zijnvrouw Flua-
re is namelijk met twee kinderen,
Christian en Sorin, achtergebleven
in Roemenië.

Gebrek
Geldgebrek is er echter oorzaak van
dat Petrica zijn gezin nog niet in de

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Na de carna-
val begint de vasten. Volgens
goed katholiek gebruik betekent
dat zes weken inbinden. Weg van
het overtollige in het leven en te-
rug naar het goede van het
geestelijke.

De sinds kort in kasteel Hoens-
broek te bezichtigen elfde inter-
nationale 'Kartoenale' staat meer
dan lijnrechttegenover deze filo-
sofie.

Niet alleen werd de expositie op
Aswoensdag (aanvang vasten-
tijd) in het kasteel* van, Hoens-
broek geopend, ook heet het the-
ma van deze grappententoon-
stelling 'eten en drinken.
Even los van de (on)toepasselijk-
heid; dit thema wist meer dan
zeshonderd cartoonisten uit 37
landen ter wereld te inspireren.
Het resultaat: dik 2.000 geteken-
de moppen.

De overgrote meerderheid van
deze scherp-satirische inzendin-
gen komt uit het Oostblok, waai
deze vorm van grapjesmakerij
onder de invloed van de pere-
stroika gouden en dus lachwek-
kende tijden beleeft.

Ter illustratie: dit jaar nemen
meer dan honderd Sovjetrussi-
sche tekenaars aan de Wereld-
kartoenale deel. Drie jaar gele-
den waren er dat net negentien
en een jaar daarvoor twee. Uil
Nederland komen dit jaar acht-
tien inzendingen en uit België,
waar het initiatief voor de Kar
toenale geboren werd, eenenzes-
tig.
De grappen hangen nog tot 5
maart op de kasteelzolder. Daar-
na verhuist de expositie naar
Parmingen om vervolgens weer
terug te keren naar België. Tot
dan is het echter nog 'smakelijk
lachen.

armen heeft kunnen sluiten. De
vliegtickets kosten 1.300 gulden en
dat bedrag kan hij niet op tafel leg-
gen.

Bert Szalata van de 'Ondersteu-
ningsgroep Landgraaf voor Vluch-
telingen' heeft zich persoonlijk het
lot van de Roemenen aangetrokken.
Hij is een actie begonnen om het be-
nodigde geld voor de reis van Fluare
Brosteanu naar Nederland, moge-
lijk te maken. Gisteren had hij con-
tact met deNederlandse ambassade
in de Roemeense hoofdstad Boeka-
rest. Hier kreeg hij te horen dat
maandag het visum verstrekt wordt
aan mevrouw Brosteanu. „Nadat
het stempel in het paspoort is gezet,
zullen Fluare en de kinderen Chris-
tian en Sorin het land binnen dertig
dagen moeten verlaten, anders ver-
valt het uitreisvisum weer" zo meldt
Szalata. Ze zullen met het vliegtuig
moeten komen, want een andere
wijze van reizen is niet toegestaan.

hangt wegens ruimtegebrek
slechts een kleine selectie. Klein
en dus verre van overtollig. Maar
welkeurig geselecteerd. En daar-
om -juist ja- uitgekiend overda-
dig...
Want naast schunnige 'schudde-
buikers' met veel bloot en dold-
waze 'dijenkletsers' geboren uit
simpele waarnemingen, zijn er
ook satirische 'schaterlachers' te
bewonderen, die naast 'n glim- of
bulderlach ook nog 'n (dubbele)
moraal herbergen.

Tasjesdieven
in kraag gevat

Gezin door
auto geschept

MAASTRICHT - Drie personen
van een Maastrichts gezin zijn
woensdag rond 23.00 uur dooreen
personenwagen geschept op de
Parellelweg in Maastricht en ge-
wond naar het ziekenhuis ver-
voerd. De vrouw en het kind (5)
konden na doktersbehandeling
naar huis; de man werd met een
beenfractuur opgenomen.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De Brunssumse
politie heeft twee Brunssummers
aangehouden die ervan verdacht
worden een aantal tasjes te hebben
geroofd tijdens de carnavalsdagen.
Het duo heeft nog niet bekend,
maar is door een aantal slachtoffers
wel herkend als de dader.

Een van de mannen stevende
woensdagnacht rond 1.00 uur op
twee Brunssumse zusjes af en deed
het voorkomen als wilde hij met een
van hen een dansjemaken. Toen hij
uiteindelijk haar tas probeerde te
pakken, zette de vrouw een keel op
waardoor zij de aandacht trok van
een Brunssumse voorbijganger. Die
pakte de overvaller bij zijn nekvel
en droeg hem over aan de politie.

Tijdens het onderzoek kreeg de po-
litie het vermoeden dat beide over-
vallers dinsdag twee meisjes van
een tas beroofden en ook nog een
jongeman op het Lindeplein zijn
beurs afhandig maakten.
De Brunssumse politie sluit niet uit
dat de overvallers nog meer van dit
soort daden op hun kerfstok heb-
ben. Zij vraagt daarom eventuele
slachtoffers contact op te nemen
met haar (B 252555).

Maar toch, aan de muren van de
zwaarbebalkte zolder in de
Hoensbroekse cultuurtempel,

Natuurlijk, al die potloodstreken
en penseelfratsen zijn het stuk
voor stuk waard om gezien te
worden. En iedereen die zich in
deze tijden de moeite getroost
om op papier een spitse grap te
maken, verdient immers al on-
voorwaardelijk een lach.

Fratsen

Het Ministerie van Buitenlandse
Zaken gaf de tip om hier in Neder-
land de tickets te betalen. De Roe-
meense vliegmaatschappij Taron
zorgt dan dat in Boekarest hetticket
klaar ligt. Bert Szalata wil nu via
zijn ondersteuningsgroep de centen
bij elkaar schrapen, zodat inder-
daad hier in Nederland de overtocht
van de vrouw en de kinderen be-
taald kan worden. Hij heeft alle be-
trokken instanties ingelicht over
zijn voornemen. „Want ik wil nie-
mand voor de voeten lopen", aldus
Szalata.
Wie de Ondersteuningsgroep Land-
graafvoor Vluchtelingen wil onder-
steunen kan vandaag na 17.00 uur
contact opnemen met Bert Szalata
(_? 317989).

Tickets

Extra bestellingen voor eigen huis

Administrateur
steelt van eigen

brandweerkorps
Van onze verslaggever

HEERLEN - Een administratief
medewerker van de brandweer in
Heerlen heeft de afgelopen twee
jaar op vrij grote schaal zijn eigen
korps opgelicht. Hij bestelde goede-
ren voor de brandweer, maar liet te-
vens partijen daarvan thuis afleve-
ren voor eigen gebruik. Vermoede-
lijk heeft de man de Heerlense
brandweer voor een bedrag tussen
de 30.000 en de 40.000 gulden bena-
deeld.

Hij viel door de mand toen bij con-
trole de aankoop van een nieuwe
deur voor de brandweerkazerne wel

Op rolletjes...
Eerste steen 'Op deBies'" Langlaufen op rolletjes

op de toeristentveg nabij
de Brunssummerheide.

Foto: DRIES LINSSEN

Vrouw op
busstation
aangerand

ROERMOND - Op een par-
keerplaats bij het busstation in
Roermond is woensdagavond
om kwart over tien een vrouw
aangerand. Een ongeveer der-
tigjarige man was naast haar in
de auto gekropen en maakte
meteen aanstalten haar te ver-
krachten.
Het slachtoffer verweerde zich
en op haar voorstel 'het' dan
buiten de auto te doen ging hij
in. Ondanks het feit dat de man
haar bij de keel greep wist de
vrouw toen te ontsnappen.

Het betreft een circa dertigjari-
ge man met een gezet postuur,
donkerblond glad haar en een
stoppelbaard. De dader droeg
een donkere broek.

Van onze verslaggever

trobreed
ide n fierman van Heerler-
q u}°olt een strobreed in de
fc'ra nt dan iooP£ hu naar
I [| nt- Gedurende de carna-
ew e*°kC*'e 'V(dse' eierman van*1-heide met bakfiets envan de échte eierman
Se e.straten van deze Heer-,_ «*yfc. Op dinsdagmiddag
«di. 9eze9d> de 101 er af>in 't^k de eierman de kroeg
dele d"

*n om z^n eieren u*f
leie ' oppakken van
\_yen viel er steeds een stuk-
Berr, °p cte grond. Tot matige
Lr»* van 't Mia (de uitbaat-

vond dat hij het stro in
it n^d moest houden. Toen
nn et .ebeurde werd de eier-
>yaJdoes met echtgenote en
ei J*e tent uitgewerkt. Leg
f^in nooit een strobreed

Qn, e-Dan toopt hij naar de

" Zie hier zijn relaas

Gestolen
_l gezien er de laatste tijd
iq erd gestolen op de afde-, an een bedrijf ergens in

Mijnstreek, be-
n _Cn Uan de Personeelsleden
hiiip a<5rschuwing op de ver-
L ende prikborden te han-
tp: e tikte op een keurig vel_erl de tekst, liepnaar de co-
■% ,c'line om enkele co-Ejj te maken en prikten die
.er!? °P de prikborden op de
iaJje afdelingen. Toen ze
:g'Ce

a °P haar werkplek te-
s _,e,rc*e en de beurs uit haar
jn "de pakken, bleek die te
diastolen. Gelukkig zat er
lirli^} 9e^ 'n> maar het is na-
*ij_ Jfcfel erg triest dat er be-s2^ zijn waar je zelfs je
Ttr c°llega's niet meer kunt
lr^Of_tU>en' e gauu>dief'moet
"ep fc heel snel in dekraag ge-

borden, vinden wij

Lente
r"Th 'let nu a' zo u"arm *s>
Bn j ôet dat dan wel niet wor-
kh oiuh en augustus," vroeg
kp®lstermiddag iemand af.

n in kwestie dacht na-|iren-"c aan tropische tempera-
et; Va-n meer dan dertig gra-
Bp,. n 20. Het vooruitzicht is
kie^o-nlokkelijk, dat moet
'oq-, worden toegegeven.
Ws .et zal wel weer heel an-
t>_r T-tpakken. Lekker warm
Nik d van et iaar in fe-

""*' ktu 2a' we^ betekenen dat
[k yer nat en koud voor de
W aTI het jaar in juli en
IC. zal zi3n-Nee'dankun
%.$, "^aar beter in februariben en in augustus lek-
'eder;rni- even er heerst in«rtt( and een constante tem-
n ia van zon 12 oraden-

"*ej-eT)oT'dt het tijd om te immi-

Muugen (1)
e
, dezer dagen liepen we

\a lTl9 midden in een 'wolk'
Wet was als op een zo-

"n fp?na- Maar de muggen
k bruari 1989 zijn niet van
'^t_rHere beestjes die net een
\ z Sl,.a-P achter de rug heb-
"erj e 2*.n moddervet. Kent u
irk l^ns de spreuk: een win-
<i'te^u9, krijgt nog vaak een
Sop ' ®f- a^ in februari de
\y bermen, moogt ge in
% 0 °ren wennen. Volgens

r-Hollandse spreuken, te
\ j "*n de spreukenkalender
I1* du Verschuuren, staat
!*U)D „l och nog een wintertje

Muggen(2)
*"" een natuurliefheb-'Ug9 aarschuu*_e ons voor
'"^"td1 Hebt ü de afgelopen
\_] en een mug in huis ge-
% jc

cin is het, althans volgens
\ aan te bevelen tij-
föonr- voorjaarschoonmaak
'■^io en 9°ed te wassen °f

1" >e muggen hebben de
lJnen *e hun eitjes in de gor-
\l l . leggen. En als ze een--o lnnen zijn...

Appels
_?ndpTlS dezelfde spreuken-
Wj krijgen we een goed
C'-ieh?' Want deelt
"do nt °P aswoensdag de

%<*? Wordt het een goed ap-
d*e zon was dus

lige staatssecretaris Hendriks
opgemerkt dat Schimmert voor
Huize Op de Bies als een over-
gangsfase moet worden gezien,
omdat het zwakzinnigencen-
trum thuis hoorde in de Oostelij-
ke Mijnstreek. Gezien de moge-
lijke aanleg van de oost-west-
baan bij Airport Maastricht
kwam de verhuizing in een
stroomversnelling.

de Stichting St. Anna waartoe
Op de Bies behoort, hoopt dat
het centrum voor zwakzinnigen-
zorg in de toekomst kan uitbrei-
den. Het nieuwe Huize Op de
Bies, dat komt te liggen tussen
de Hereweg en de Delleweg in
Landgraaf kost 35 tot 40 miljoen
gulden. St. Anna financiert de
nieuwbouw met leningen. De ex-
ploitatiekosten neemt de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten voor haarrekening.

Al in 1975 werd door de toenma-

LANDGRAAF - Deputé Emiel
Mastenbroek en burgemeester
Hans Coenders van Landgraaf
hebben gisteren in die gemeente
het startsein gegeven voor de
nieuwbouw van Huize op de
Bies, het regionale centrum voor
zwakzinnigenzorg. Eind 1990
moet het centrum verhuizen van
Schimmert naar Landgraaf.

Op de Bies zal in zijn geheel ver-
huizen, inclusief 230 pupillen en
220 werknemers. De directievan

Drie auto's
opengebroken

BRUNSSUM - Voor een twee-
de keer het wiel uitvinden is
niet bepaald nodig, tenzij daar
een goedegrond voor te vinden
is. Bij gebrek aan sneeuw en
een overvloed aan mooi weer,
is het langlaufen op rolletjes
beslist nog niet zon gekke ge-
dachte. De beweging blijft het-
zelfde en al 'laufende' kan men
lekker lang in de buitenlucht
zijn. Een goede oefening voor
als er toch sneeuw komt. Als...
want menigeen gelooft daar
niet meer in.

EYS - In de nachtvan woensdag op
donderdag zijn in de Kanariestraat
in Eys drie auto's opengebroken.
Uit een auto verdween deautoradio
en uit de overige twee voertuigen
paspoorten en rijbewijzen.

" tot de 'dijenkletser. Voor de cartoonist is niets heilig.

Foto's: FRANS RADE
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erg duur bleek uit te vallen. Het
bleek dat de administrateur niet al-
leen de deur voor de kazerne had
besteld, maar ook maar meteen een
aantal voor zijn eigen huis. De deu-
ren waren daar ook afgeleverd.
Aan de hand van hetgeen ontdekt
werd, stelde de brandweer een on-
derzoek in naar de praktijken van
de administrateur in de laatste twee
jaar. Toen kwam boven water dat er
meerdere keren 'verschrijvingen'
hadden plaatsgevonden, waarbij de
administrateur een persoonlijk
voordeel genoot. Toen de persoon
in kwestie werd geconfronteerd met
de resultaten van het onderzoek, be-
kende hij de zaak opgelicht te heb-
ben. Daarop is de administrateur
geschorst.

Ontslag
Burgemeester Van Zeil van Heerlen
(hoofd van de brandweer) is van
plan de man te ontslaan. Gezien het
functieniveau van de administra-
teur en de verantwoordelijkheid die
bij die functie hoort, wordt hem het
vergrijp zwaar aangerekend. Vorige
week woensdag is de man het ont-
slag aangezegd. Hij heeft vanaf die
datum veertien dagen de tijd om
een verweerschrift in te dienen.
Daarna zal het college van Heerlen
een definitief besluit nemen over
het ontslag.
Dat collegebesluit is dus op 15 fe-
bruari te verwachten. De admini-
strateur kan eventueel tegen dat be-
sluit in beroep gaan bij de ambtena-
renrechter.
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t
Na een langdurige ziekte is voorzien van de h. sa-
cramenten, in de leeftijd van 44 jaar overleden,
mijn zorgzame echtgenote, lieve moeder, dochter,
schoondochter, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Annie Nellen
echtgenote van

John Hellemons
Hopel: John Hellemons

Karin
Familie Nellen
Familie Hellemons
Familie Schleepen

6469KB Kerkrade, 8 februari 1989
Kwikstaartstraat 18
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 13 februari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Past. van Ars te Kerkrade-Hopel, waar-
na aansluitend crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Zondag 12 februari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de mis van 11.30uur in bo-
vengenoemdekerk.

f
Geheel onverwacht overleed op 54-jarige leeftijd,
nog voorzienvan het h. oliesel, onze dierbarebroer,
zwager, oom en neef

Sjang Janssen
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Roosteren: Mia Janssen

Familie Janssen
6116 AP Roosteren, 8 februari 1989
Kokkelertstraat 21

De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
op zaterdag 11 februari om 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Jacobus de Meerdere te Roosteren,
waarna per auto naar het kerkhof aldaarvoor de be-
grafenis.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Heden vrijdag 10februari om 19.00uur herdenking
in de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur in het mortuarium Huize St.-Antonius,
Gasthuisstraat 3 te Echt.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onver-
wacht voorgoed afscheid nemen van onze lieve,
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Thea
van der Haar-Weller

weduwe van

Willem van der Haar
Zij overleed, voorzien van het h. oliesel, op de leef-
tijd van bijna 76 jaar.

Heerlen: Mia Hundscheid-van der Haar
Jo Savelkoul

Heerlen: Daniëlla Hundscheid
Annies Souhoka

Weiten: Math van der Haar
Mia van der Haar-Poell
Sandra

Heerlen: Gerard van der Haar
José van der Haar-Quadvlieg
Pasealle

Hoensbroek.' Jos van der Haar
Betty van der Haar-Lamberts

Heerlerbaan: Ine Robberts-van der Haar
Henk Robberts
Bas, Kim

Heerlen: Wim van der Haar
Mirjam van der Haar-Pisters
Dominique, Floris

Maastricht: Annemieke van der Haar
Groningen: Frans van derHaar

Joke Bajema
Anne-Jildau
en verdere familie

8 februari 1989
Mariabad 147, 6411 MG Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag 13 februari om 12.00 uur in de dekenale
kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats Aker-
straat, ingang Groene Boord.
Schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf
11.40 uur.
Avondmis zondag 12 februari om 18.00 uur in voor-
noemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30
Heerlen, ingang St.-Antoniusweg. Gelegenheid tot
afscheidnemen aldaar, heden vrijdag, zaterdag en
zondag van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Intens verdrietig en dankbaar voor het vele goede
dat zij ons heeft gegeven, berichten wij dat heden
op 65-jarige leeftijd is overleden, voorzien van de h.
sacramenten, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Anna Borger-Jerlecki
echtgenote van

Herman Hendrik Borger
Brunssum: H.H. Borger
Landgraaf: Harry en Anita

Borger-Verhoeven
Karin, Patrick

Hoensbroek: Gertie en Ralf
Linhart-Borger
Nadine
Familie Jerlecki
Familie Borger

6444 HC Brunssum, 9 februari 1989
Bexdellestraat 3
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum. van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Avondwake, zaterdag a.s. om 19.00uur in de hierna
te noemen kerk.
In de Fatimakerk te Brunssum zal de plechtige uit-
vaartdienst gehouden worden op maandag 13
februari om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen. Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat na een
korstondig ziek zijn van ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Welters
echtgenoot van

Maria van den Bosch
voorzienvan het h. oliesel, op de leeftijd van 77 jaar.

Schinnen: Maria Welters-van denBosch
Nuth: Louis en Annie

Welters-Janssen
Mare

Nuth: Paula en Jo
Houtvast-Welters
Leon en Mireille
Frank

Schinnen: Elly en Frans
Severens-Welters
Miranda en Jéróme
Monique
Familie Welters
Familie Van den Bosch

6365 AK Schinnen, 9 februari 1989
Altaarstraat 38
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal gehoudenworden op maandag 13 februari
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Diony-
sius te Schinnen. Gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren in de kerk.
Avondwake, zaterdag om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Frans is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Vouershof 1 te Geleen, alwaar heden vrijdag be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur en zater-
dag en zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

f, Jk hou net zoveel van jou als
van de zon, maan en de sterren
en alles wat er bestaat."

Marianne Eggen
Met diepe verslagenheid en intens verdriet nemen
wij afscheid van

Pieter Eggen
32 jaar

Hij was voor mij Marianne en ons dochtertje Sop-
hietje de basis van waaruit wij leefden.

Gêne en Fien Eggen
Huub, Ada, Tycho, Scato, Eelco
Coen
Frans, Elke, Anna-Larissa
Anneke
Tietsia, Freek
Ida
Jos en Truus Aartsen
Frans
Leo, Mariette

7 februari 1989
Corr.adres: Jos Aartsen
Duurstedestraat 144, 4834 HN Breda
Pieter is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Wilhelminasingel 3 te Breda. Gelegenheid tot
afscheidnemen heden vrijdag 10 februari van 18.00
tot 19.00 uur.
De uitvaartmis zal worden opgedragen op zaterdag
11 februari om 11.00 uur in de parochiekerk van

Onze Lieve Vrouw van Fatima aan deFatimastraat,
waarna hij begraven wordt op begraafplaats Over-
akker aan deOverakkerstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vooraf in
de kerk en persoonlijk na afloop in „Het Congres",
Boschstraat 86 te Breda.
Samenkomst in de kerk.

I t
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat na een werkzaam en liefdevol
leven in Gods vrede is overleden mijn inniggeliefde
man, onze zorgzame vader, schoonvader, onze lieve
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Harrie Mans
echtgenootvan

Maria Leurs
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Neerbeek: M. Mans-Leurs
Ulestraten: Mariet Boreas-Mans

Hub Boreas
Anita

Fijnaart: Marlies Hagen-Mans
Jo Hagen
Aurel, Manon
Familie Mans
Familie Leurs

6191 HK Neerbeek, 8 februari 1989
Neerbeekerstraat 67
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben op maandag 13 februari om
10.30 uur in de St. Callistuskerk te Neerbeek.
Zaterdagavond tijdens de h. mis om 19.00 uur zal
hij bijzonder herdacht worden in voornoemde
kerk.
Geen condoleren. Bijeenkomst in de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn, Prins Mauritslaan
5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Na een leven, getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid, is na een moedig gedragen ziekte,
toch nog onverwacht van ons heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 76
jaar, mijn lieve en zorgzame echtgenoot, onze goe-
de vader, broer, schoonbroer, oom en neef

Harrie Houben
echtgenoot van

Greet Wagemans
Schipperskerk: A.M. Houben-Wagemans

Marlies Houben
Fien Houben
Familie Houben
Familie Wagemans

6124 AV Schipperskerk-Papenhoven, Medelaan 11
8 februari 1989
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
zaterdag 11 februari om 11.30uur in de aulavan het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen,
waarna de crematie aansluitend zal plaatsvinden
aldaar.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, alwaar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De avondmis zal gehouden worden heden avond
vrijdag 10 februari om 19.00 uur in de parochiekerk
van deH.H. Petrus en Paulus te Schipperskerk-Pa-
penhoven.

t
Sta niet te wenen
wij gingen henen
waar de geest voltooiing vindt;
wrede smarten
brekende harten
niets meer aan de aarde bindt.

Mathias Eijgelshoven
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons is
geweest, delen wij u mede dat, na een langdurige
ziekte en een liefdevolle verzorging in de Lücker-
heideklinieK te Kerkrade, voorzien van het h. sa-
crament der zieken, op de leeftijd van 75 jaar is
overleden, mijn dierbare man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, schoonzoon, schoonbroer,
oom, neef en vriend

Mathias Joseph
Eijgelshoven

echtgenoot van

Johanna Hendrika Rosalia
Geenen

begiftigd met de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau

De diepbedroefde familie:
Groenstraat

Landgraaf: A. Eijgelshoven-Geenen
Noordhom: Pierre en Myra

Ei jgelshoven-Romer
Matthijs en Tobias

Maarssen: Herman en Anny
Eijgelshoven-Ermers
Indra en Lora

Eijgelshoven: Jos Eijgelshoven t
Heerlen: Hella

Familie Eijgelshoven
Familie Geenen

Kerkrade, 8 februari 1989
6374 JL Übach over Worms-Landgraaf
Groenstraat West 69
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zater-
dag 11 februari as. om 15.00 uur in deparochiekerk
van de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp, ge-
volgd door de begrafenis op het kerkhof te Wau-
bach (Kerkstraat).
Samenkomst in de kerk. Gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren vanaf 14.40 uur.
Heden (vrijdagavond) wordt om 19.00 uur in voor-
noemde kerk de overledene bijzonder herdacht in
de avondmis.
De dierbare overledene is opgebaard in het streek-
mortuarium, St.-Pieterstraat 145 (gelegen op het
terrein van deLückerheidekliniek; bezoekuren da-
geijks tussen 18.00 en 19.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven dezeannonce als zodanig te willen beschouwen.

Heden vernamen wij het, toch nog onverwacht,
overlijden van onze erevoorzitter de heer

Mathieu Eijgelshoven
voor ons zal hij nog lang in herinnering blijven.

Zangvereniging
Vriendenkring St. Ro-
chus
Groenstraat Landgraaf

tMagriet Scheyvers, 80 jaar, weduwe van Joep
op 't Broek, corr.adres: Op de Peelberg la, 6049

EW Herten. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden zaterdag 11 februari as. om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Michael te Herten.

tPiet Simons, 52 jaar, echtgenoot van Leen
Schreurs, Kerkveld 36, 5768 RB Meyel. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 11 februari as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Nikolaas te Meyel.

tMarius Benjaminsen, 97 jaar, weduwnaar van
Anna Omloo, Gildelaan 6, 6101 GL Echt. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 13 februari as. om 10.30 uur in de dekena-
le kerk van de H. Landricus te Echt.

tNies Braun, 82 jaar, echtgenoot van Truu Vis-
schers, Willem Alexanderlaan 1, 6077 ZH St-

Odiliënberg. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehoudenmaandag 13 februari om 10.30uur in
de parochiekerk van de H. Matthias te Posterholt.

tPie Ummels, oud 84 jaar, echtgenoot van Liza
Godding. 6213 EE Maastricht, Médoclaan 136F.

De uitvaartdienst is heden, vrijdag 10 februari, om
14.00 uur in de kerk van San Salvator te Daalhof-
Maastricht. Geen condoleren.

t Sjeng Janssen, oud 63 jaar, echtgenoot van Ria
Hanssen. 6223 HG Itteren-Maastricht, Kapelaan-

straat 84. Eucharistieviering in de parochiekerk
van St.-Martinus te Itteren-Maastricht op zaterdag
11 februari om 10.30 uur. Er is geen condoleren.

tßèr Frijns, oud 82 jaar, echtgenoot van Guille-
mine Bollen. 6223 BK Borgharen-Maastricht,

Kerkstraat 14. Eucharistieviering in de parochie-
kerk van St.-Cornelius te Borgharen-Maastricht op
zaterdag 11 februari om 13.00 uur. Er is geen condo-
leren.

tHélène Maas, oud 79 jaar,weduwe van Henri Le-
clercq. Maastricht, bejaardencentrum Campag-

ne. Corr.adres. Moorveld 34A, 6243 AZ Geulle. De
uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 11
februari om 9.30 uur in de kapel van het bejaarden-
centrum Campagne, Médoclaan Maastricht. Er is
geen condoleren.

tWinandus Braken, oud 73 jaar, echtgenoot van
Maria Godding. 6212 AH Maastricht, Lage Ka-

naaldijk 52. De uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 februari om 13.00 uur in dekerk
van St.-Pieter a/d Berg. Er is geen condoleren.

t Pieter Quax, oud 84 jaar. Meerssen. Corr.adres:
Burg. Murisstraat 72, 6231 GM Meerssen. De

eucharistieviering zal plaatsvinden zaterdag 11 fe-
bruari om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Jo-
seph-Arbeider te Meerssen. Er is geen condoleren.

4- Nicole Thiemann, oud 22 jaar. 6228 EE Maas-
t tricht, Camphaag 74. De crematieplechtigheid

zal plaatshebben op zaterdag 11 februari om 11.00
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen. Geen condoleren.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze oud-medewerker, collega en
goede vriend

Winand Schetgens
Tijdens de jaren dat hij bij ons werkzaam was, als-
ook na zijn pensionering, nebbenwij Winand altijd
meegemaakt als een hulpvaardig en vriendelijk
iemand.
Het is juist zijn persoonlijkheid, die als een groot
verlies en gemis van ons allen gevoeld wordt.
Onze steun en medeleven gaan uit naar zijn vrouw
Leny, familie en vrienden.

Direktie en personeel
Helio Repro BV
Kerkrade

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerde medewerker de heer

W. Keulen
De heer Keulen was tot aan zijn pensionering in
1965ruim 37 jaarwerkzaam bij onze afdeling Admi-
nistratie en Financiën.

Directie en personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 6 februari 1989

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van

Cees van der Aalst
Hij was vele jaren voorzitter van ons zangkoor.
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als
een gewaardeerd lid en vriend.

Parochieel zangkoor Nieuwdorp

Wij willenu bedankenvoor uw belangstelling
en medeleven bij het overlijden en begrafenis
van

Piet Raemaekers
Familie Raemaekers

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zondag 12 februari om 11.30 uur in de
St. Laurentiuskerk te Spaubeek.

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden
bij hetoverlijden en debegrafenis van mijn echtge-
noot en onze vader

Jan Ruipers
betuigen wij allen onze oprechte dank.

Mevr. Ruipers-Römers
Henry en Michel

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 12 februari 1989 om 10.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van AltijddurendeBijstand te
Geleen-Lindenheuvel.

Woorden schieten eigenlijk tekort, maar toch wil-
len wij u allen langs deze weg van harte bedanken
voor uw bloemen, uw kaartje, uw persoonlijk
woord of gewoon uw aanwezigheid bij het overlij-
den en de begrafenis van

Paulina
Leunissen-Lipsch

Zij was kennelijk niet alleen voor ons zo bijzon-
der...

Haar kinderen en kleinkinderen
Mechelen, februari 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 12 februari 1989 om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen.

Dankbetuiging
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de
condoleances, bloemen, heilige missen en de
begeleiding naar de laatste rustplaats van
onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder

Wilhelmina
Cranen-Hanssen

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Februari 1989

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 12 februari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van St. Jozef te Heerlerbaan.

I

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft getoond
bij het overlijden en de crematie van mijn lieve
vrouw, onze goede moeder en oma

Anna Maria
Barwasser-Muijlkens

Frits Barwasser
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 11 februari a.s.„om 19.00 uur in de paro-
chiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland.

Dankbetuiging
Door de overweldigende belangstelling is het ons
onmogelijk eenieder persoonlijk te bedanken voor
de vele blijken van medeleven betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijn man, onze va-
der, schoonvader en opa

Sjo Timmers
Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan verplegend per-
soneel afd. 2 Odiliakliniek en turnclub Excelsior.

Ph. Timmers-Meessen
kinderen en kleinkinderen

Schimmert, februari 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 11 februari om 19.00 uur in de kerk van de H.
Remigius te Schimmert.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is ieder persoo*
te bedanken voor de warmebelangstellini t

het medeleven ons betoond na het overlij"
en bij de crematie van mijn lieve man, va ■schoonvader en opa -

Harry Renkens
willen wij u langs deze weg hartelijk dank

Mevr. M.H. Renkens-Vroi»,
Annie, Pierre en Diana J

Amstenrade, februari 1989

De plechtige zeswekendienst zal gehou,
worden op zondag 12 februari a.s om 1
uur in de parochiekerk van Maria Onbew ■Ontvangen te Amstenrade. i

mm—m---m————mmmm—————————————.————m-——~——.^,
Dankbetuiging

Voor de vele blijken van deelneming bet-*]
bij het overlijden en de crematie van mijn]
ve man, onze goede vader, schoonva*!
grootvader, broer en neef t

Joep Strolenberg j
betuigen wij onze oprechte dank.

A.M. Strolenberg'-MuijlkeD'a
kinderen en kleinkinderen (

Kerkrade, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden
houden op zaterdag 11 februari as. om l'
uur in deBlijde Boodschapkerk te Kerk****
Roldückerveld.

—m——m—————————m—m———————m—mm——————————m—^

Groot is de leegte
die hij achterliet.
Mooi zijn de
herinneringen

Het is een jaar geleden dat wij afsch'
moesten nemen van mijn lieve onver
telijke man

Jan Waltmans
De eerste jaardienstzal plaatsvinden
zondag 12 februari om 10.00 uur in dei
rochiekerk H; Clemens te Merkelbeek

Leonie Waltmans-Dohmen t
-"-■----■-__^__»__-i —————————.—mm——w————w—m^

Wij koesterden ons in je warn^
Je gaf ons een veilig gevoel
Maar zonder je zorgende liefde
O, wereld wat ben je nu koel

Het is eenjaar geleden, datwij afscheid m<"
ten nemen van onze liefste zuster

Martha Stevens
Tot haar intentie zal de plechtige eerste j 8
dienst gehouden worden zondag 12 febrU
om 11.00 uur in de kerk van de H. CorneliU5
Heerlerheide.

Gezusters Stevens
Schelsberg 107

_————mm———m—w—————mmw—w———————————m——————^^
De eerste jaardienstvoor mijn dierbareechtgen"
vader en schoonvader

May Heekman
zal gehouden worden a.s. zondag 12 februari
11.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw Onbc"-'1
Ontvangen te Terwinselen.

A. Heckman-Lenoir
Mat en Diana

De plechtige eerste jaardienst voor mijn onvers
lijke echtgenoot, onze vader, schoonvader en *"

Jo Bartholomé
zal plaatshebben op zaterdag 11 februari 198'
18.30 uur in de parochiekerk van de H. Ag*!l*"
Eys.

E. Bartholomé-Jeukens
kinderen en kleinkinderen

\De plechtige eerste jaardienst voor mijn vr"
onze goede moeder en oma

Johanna Margareth^
Meijer-Ernst

zal worden gehouden op zaterdag 11 februar' .
om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Be
dette te Abdissenbosch-Landgraaf.

Dhr. Meijer
kinderen enkleinkinderen

Landgraaf, februari 1989

3
Voorgoed afscheidnemen doet piJn\^
men afscheidnemen biedt steun om o
pijn te dragen.
De plechtige eerste jaardienst voor &
echtgenoot, onze vader en opa

Hub Rooden
zal plaatshebben op zondag 12 febi*l^a.s. om 9.30 uur in de parochiekerk
St. Jozefte Kaalheide-Kerkrade.

Mia Rooden-Schoutetei» ~kinderen en kleinkind^

Daar het ons niet mogelijk is ieder persoonlijk te dankenvoor het medele-
ven ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare
man, onze lievevader, schoonvaderen opa

Karel Rijk j
willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor uw condoleances, h.
missen, bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij debegeleiding naar
zijn laatste rustplaats.

A. Rijk-Schoonbrood
kinderen en kleinkinderen

Schinnen, februari 1989
Dr. Poelsstraat 15
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 12 februari 1989
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Dionysius te Schinnen.



VOERENDAAL - Fruitteler
Emile Heusschen is zo boos dat
hij duizend gulden beloning uit-
looft voor een tip die leidt tot
aanhoudingvan de personen die
deze week zijn aangeplante ap-
pelbomen vernielden. De totale
schadevoor zijn bedrijf bedraagt
meer dan zes mille.

Op zijn zes hectare grote perceel
tussen de Midweg en de Kar-
straat in Voerendaal ontdekte hij
dinsdagmiddag dat 240 paaltjes
die de jonge fruitbomen onder-
steunen, uit de grond getrokken
en gebroken waren. Bovendien |

Enci moet zeker nog
70 miljoen investeren

Om bedrijfnog ruim 10jaar draaiende te houden

Buitenlandse belangstelling voorpolitie-opleiding

Instituut Exaaten Horn
blijft toch operationeel

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Enci zal de ko-
mende jaren nog tientallen miljoe-
nen guldens moeten blijven investe-
ren, ook al dreigt de cementfabri-
kant rond het jaar 2000 depoorten te
moeten sluiten. Eigenlijk had Enci
tot de eeuwwisseling circa 270 mil-
joen gulden willen investeren, maar
in die plannen ging het bedrijf nog
uit van de mogelijkheid tot mergel-
winning op het plateau van Margra-
ten. De provincie wil nu, zoals be-
kend, aan Enci geen vergunning
voor dit gebied afgeven. Als Enci
'gewoon' blijft doordraaien moet
het bedrijf toch nog ’ 70 miljoen op-
brengen, een bedrag dat geheel op-
gaat aan noodzakelijke vervan-
gingsinvesteringen.

Deze bedragen staan in een rapport

van de management adviesgroep
Broers & Partners in Baam, dat
deze week openbaar werd. Het bu-
reau heeft in opdracht van Gedepu-
teerde Staten van Limburg een on-
derzoek gedaan naar de noodzaak
van een eigen (Nederlandse) ce-
mentindustrie. Aan de samenstel-
ling van delenvan het rapport heeft
Enci zelf bereidwillig meegewerkt.
In januari maakten GS, in navol-
ging van minister Smit-Kroes, be-
kend tegenstanders te zijn van een
grootscheepse afgraving van het
mergelplateau en verwezen daarbij
naar het rapport van Broers & Part-
ners dat toen in concept gereed was.

De Enci-directie geeft nog steeds
geen commentaar op de jongste ont-
wikkelingen. Directeur ir Vossen
wilde evenmin inhoudelijk ingaan
op de gegevens in het definitieve

door jan a. c. de klerk

Van onze verslaggever

rapport, waarover hij alleen zei dat
het bureau een objectieve weergave
heeft gemaakt. „Maar we zijn het na-
tuurlijk lang niet met alle conclu-
sies van de provincie eens," aldus
Vossen. De Enci-directie denkt een
maand of twee nodig te hebben om
zich te beraden over de nieuw ont-
stane situatie (Vossen: „Hoe graag
en openhartig ik ook erover zou wil-
len praten, het kan nog niet").
Het rapport 'Toekomstperspectie-
ven van de Nederlandse cementin-
dustrie' bevat nogal wat gegevens
die nog niet bekend zijn gemaakt.
Zo blijkt dat in totaal 1.200 a 1.300
arbeidsplaatsen komen te vervallen
als de Enci-lokatie in Maastricht na
het jaar 2000 dicht gaat, terwijl tot
nu toe alleen het verlies aan directe
werkgelegenheid is aangegeven.
Het minimaliseren van de investe-
ringen in Maastricht tot 70 miljoen
gulden zal, zo staat er verder, nog in
de komende tien jaarvooral ten kos-
te van de indirecte werkgelegen-
heid gaan.
In de werkgelegenheidsontwikke-
ling die Broers & Partners bereken-
de is alvast rekening gehouden met
het vervallen van 75 banen. Dat is
het gevolg van eenreorganisatie die
Enci in mei vorig jaar aangekondig-
de.
Broers & Partners noemen het rap-
port zelf een globale verkenning, ge-
zien het korte tijdsbestek waarin
het onderzoek verricht moest wor-
den en de lange termijn waarop het
betrekking had (tot na 2005). Het
bureau heeft voor het uitvoeren van
de opdracht samengewerkt met het
in Maastricht gevestigde bureau In-
tron (instituut voor materiaal- en
milieu-onderzoek). Intron heeft on-
der andere een herberekening ge-
maakt van de exploitatiekosten van
het plateau van Margraten, als Enci
wel een vergunning zou krijgen.
Voor de afvoer van de gewonnen
mergel vanuit het plateau naar
Maastricht moet immers een acht
kilometer lange tunnel aangelegd
worden. Enci heeft hiervoor een in-
vestering geraamd van ’ 60 miljoen,
maar Intron gaat van " ’ 80 miljoen
uit. Inclusief de kosten voor de her-
inrichting van het plateau komt In-
tron daarmee op hogere exploitatie-
kosten uit dan Enci, waardoor de
kostprijs van mergel (en dus ook ce-
ment) nog verder stijgt dan ge-
raamd.

Man (26) dood
na overdosis

HEERLEN - Een 26-jange jonge-
man uit Landgraaf is gistermiddag
dood aangetroffen in een leegstaand
slooppand aan de Laanderstraat in
Heerlen. De man, C.8., is zeer ver-
moedelijk overleden aan een over-
dosis heroïne. Het ontzielde li-
chaam werd rond twaalf uur in de
leegstaande garage aan de Laander-
straat ontdekt door een andere be-
zoeker van deze gelegenheid.

Verdachten
steekpartij

aangehouden
MAASTRICHT - Vier jonge Maas-
trichtenaren in de leeftijd van 17 tot
19 jaarzijn door de politie van Maas-
tricht aangehouden, verdacht van
betrokkenheid bij de steekpartij op
carnavalszondag, op de Markt in
Maastricht. Daarbij liep de 19-jarige
M.K. uit deze stad zo ernstige steek-
wonden op in borst en zij, dat hij ij-
lings naar het Academisch Zieken-
huis moest worden gebracht waar
hij een spoedoperatie onderging. Na
een tweede operatie is het slachtof-
fer inmiddels aan de beterende
hand.
De 17-jarige jongen die met een sti-
letto de steken zou hebben toege-
bracht wordt vandaag, verdacht van
zware mishandeling, voorgeleid aan
de Officier van Justitie. De jonge-
man zegt zich op die avond in de
carnavalsdrukte bedreigd te heb-
ben gevoeld na een handgemeen
met het slachtoffer. Vooral toen een
andere jongen hem met een spuit-
busje in de ogen had gespoten, het-
geen hem pijn deed, voelde hij zich
zo bedreigd dat hij met een stiletto
om zich heen zwaaide. Het slachtof-
fer heeft twee tot drie dolksteken
opgelopen.
Over het aandeel van de drie andere
aangehouden jongelui bestond gis-
teren nog geen duidelijkheid. Het
onderzoek naar hun gedrag is nog
gaande. De woordvoerder van de
politie zegt dat het publiek zeer at-
tent gereageerd heeft op de oproep
van getuigen.

ven bij grootschalig politie-optre
den, voor arrestatieteams, voor per-
soneel van de Algemene Inspectie-
dienst en Rode Kruisopleidingen
vuurwapenopleiding en een basis
opleiding recherche.

rt_N -Het ziet er naar uit dat, tegen de aanvankelijke bedoe-ld ln > allerhand gespecialiseerde politie-opleidingen ook na
j J^°g in de lokatie (voormalig klooster Exaten) in Hom zul-
ig or4en voortgezet. Van een concentratie van al die oplei-
,q n in de lokatie (voormalig zusterklooster Philomena)
Serheide in Noord-Brabant zal voorshands niets in huis

■■.".Pr, De Limburgse lokatie biedt ook fa-
cilitaire diensten aan politiekorpsen
in Zuid-Nederland. De cursisten
van Hom gaanvoor praktische oefe-
ningen een week naar het oefen-
dorp in Hoogerheide.

Praktisch

Verpleger Crombach met
deputé op dienstreis

" Marcel Crombach (midden) samen met, op defoto links van hem, gedeputeerde Master
broek op bezoek in Huize Maasveld te Maastricht. Foto: WIDDERSHOVE

in Groot-Brittannioë en in België
getrokken. Er zijn al enkele malen
delegaties van die buitenlandse po-
litiediensten naar Nederland geko-
men om ons werk gade te slaan. De
Britten willen ons systeem en ons
programma overnemen en ook het
oefendorp in Ossendrecht in eigen
land nabouwen. Aan ons is ge-
vraagd te zorgen voor de opleiding
yan hun instructeurs in Hom of in
Hoogerheide", zegt directeur Ma-
chiel Dierckx.

„De wijze waarop wij al die oplei-
dingen doen en de manier waarop
wij het politiepersoneel trainen op
het stuk van geweldbeheersing
heeft de aandacht van politiechefs

„In mijn prognose zullen nu beide
lokaties ook na 1994 gehandhaafd
blijven", zegt overste drs Dierckx.
„Dat vergt wel een perfecte organi-
satie." Tot nu toe is voor het Lim-
burgse deel van het nieuwe oplei-
dingsinstituut onder leiding van
majoor Cor de Visser de naam
COME (centrale opleiding mobiele
eenheden) nog gehandhaafd. Over-
ste Dierckx is er voorstander van
dat de beide lokaties samen worden
omgedoopt in 'Politie-instituut voor
Openbare Orde en Veiligheid.

Het instituut staat onder recht-
streeks beheer van het nieuwe 'Lan-
delijk Instituut Selectie en Oplei-
ding Politie' (Lisop) dat op 1 april
van volgend jaar volledig operatio-
neel moet zijn. De beide ministers
van Justitie en Binnenlandse Zaken
behouden dan alleen nog een toe-
ziende functie.

Het cursusprogramma is voor beide
lokaties gelijk. Dat omvat voor het
voormalig klooster Exaten in Hom
dan onder andere ook cursussen
voor chefs van staven en comman-
danten voor de geïntegreerde sta-

g ,ni.et uitgesloten dat ook BritsyS'sch politiepersoneel in de
fje toekomst in Exaten-Horn zaly getraind. Op 1 januari van.ar heeft de fusie van de oplei-

' il n in Hoogerheide en Hom zijn
'^C.gekregen. Overste drs Ma-

' u*erckx in Grathem is tot alge-
jj directeur van het gehele op-
j .Ssinstituut benoemd. Hij zal
jOii.eau binnenkort van Hom
t i;o°gerheide verplaatsen. Voor
'_\ ~ man tellende burgerperso-,e_ d

an Exaten-Horn is voor de
u, e keer in vijfjaar tijd massaal'^g afgewend.

gering had het voornemen om
r4j (.CUrsussen - waaronder de op-
al-g van Mobiele Eenheden - ge-
ut het vroegere opleidingsinsti-
se °or personeel van gemeente-
politiekorpsen in Hoogerheide
ten üwbo*-*0*-*w bij het daar nabij ge-
i)c in Ossendracht te
t^, itreren en de opleidingen in
ti. }!rg uiterlijk in 1994 te beëindi-
'ljoe'e nieuwbouw - kosten 33
ay gulden- is uit het program-.y derijksgebouwendienst ge-
*>^

„De contacten met Belgisch-Lim-
burgse commissarissen van politie
en de gerechtelijke politie in Brus-
sel heeft al geleid tot onze onder-
steuning bij het op de been brengen
van een speciaal arrestatieteam in
Antwerpen. Als het fiat van de be-
trokken minister komt zal ook het
personeel van een speciale brigade
van de gerechtelijkepolitie in Brus-
sel door ons worden getraind. Ook
Finse, Amerikaanse en Duitse poli-
tie-autoriteiten hebben belangstel-
ling voor de opleiding in Horn-Hoo-
gerheide getoond."

passeren op weg naar Huize
Maasveld, centrum voor zwak-
zinnigenzorg. Samen met enkele
bestuursleden en directeur - te-
vens oud-deputé - G. Heiligers
werd daar de lunch gebruikt.

Spade

discussie begin december.

Alhoewel Limburgse gedepu-
teerden het merendeel van hun
werkuren plegen door te bren-
gen op de gouvernementele
boorden van de Maas had Mas-
tenbroek juist een dag met veel
buitenactiviteiten uitgezocht om
de Heerlenaar inzicht te geven in
zijn werkzaamheden. Samen
doorkruisten zij gisteren de hele
provincie,

Vroeg in de morgen werd aange-
legd bij het ziekenhuis in Venray
om vandaar terecht te komen in
het gemeentehuis van Tegelen
en in het vroege middaguur het
gouvernement in Maastricht te

„Elk land heeft een eigen cultuur
om geweld te keren. De Britten
staan daarbij het dichtst bh* ons. De
Belgen pakken dat heel anders aan
en de" Duitsers denken meer juri-
disch en houden hun grondwettelij-
ke bepalingen strikt in het oog", is
een ervaring die overste Dierckx uit
de buitenlandse contacten heeft
overgehouden.

Aangehouden getuige
in vrijheid gesteld

Vervolgens zette de dienstauto
koers naar Schaesberg waar Mar-
cel Crombach zijn begeleider
mocht assisteren bij het steken
van de eerste spade voor een
nieuw complex van Huize Op de
Bies uit Schimmert. De dienst-
reis eindigde in Maastricht, waar
de gedeputeerde in zijn werkka-
mer nog enkele ambtelijke stuk-
ken moest tekenen.

MAASTRICHT - Verpleegkun-
dige Marcel Crombach uit het
Heerlense rustoord Sint Joseph
heeft gisteren een dagje mogen
mee-'lopen' met gedeputeerde
Emile Mastenbroek. De afspraak
hiervoor werd gemaakt op de
laatste werkdag van 1988 toen de
onder meer met volksgezond-
heid en ouderenzorg belaste pro-
vinciebestuurder een hele dag
onder de hoede van Marcel
Crombach mocht meesjouwen
en meeploeteren in het Heerlen-
se rustoord. Daarmee beant-
woordde Mastenbroek een uitda-
ging die de Heerlense verpleger
had gedaan tijdens een forum-

t/W an onze verslaggever
'! - De 29-jarige Maas-
'Vcaeaar p- s- die een week gele"
i °kk<* ingesi°ten op verdenking
Jl- b ,n. te zijn geweest bij moord. "'t js

elgische grensplaats Veldwe-
%. jflsteren op vrije voeten ge-
'% 7e raadkamer van de recht-
(Ne Maastricht achtte geen

°Udn aanwezig hem langer vast

Nb
t5 v a_eslissing steunde op artikel
\gn het Wetboek van Strafvor-
?vi een aantal uitzonderin-
;M- op regels die voor
!V^ge hechtenis gelden. Welke

Vftnng de rechtbank in dit êe",tt toegepast, is niet bekend.
"Vvlrirni "^eek vrijdag beval rechter-
bVnh aris mr Verheezen de ge-
r or_I°Uding1°Uding van deMaastrichte-
,sHti P

vordering van officier van
C *Wr J* Nabben. Dat gebeurdeu. <*dat de rechtbank in Maas-
'Vv 25 Jai"igeW. H. uit die stad,

I*V^ an S., wegens moord opzijn

stiefvader tot zes jaaren diens moe-
der wegens uitlokking van deze
moord tot tien jaar gevangenisstraf
had veroordeeld.

Slachtoffer was een 61-jarige voor-
malige croupier, woonachtig in
Veldwezelt en sedert kort gehuwd
met de moedervan H. Nadat H. aan-
vankelijk een bekentenis had afge-
legd, herriep hij deze kort voordat
de Maastrichtse rechtbank in okto-
ber van vorig jaar zijn zaak zou be-
handelen. Van dat moment af be-
schuldigde hij zijn vriend S. ervan
de moord te hebben gepleegd. Deze
ontkende echter hardnekking, zoals
hij dat eerder had gedaan toen hij in
de zomer van vorig jaar als vermoe-
delijke medepleger of medeplichti-
ge was opgepakt en enkele weken
vastgezet.

Wel gaf hij toe op de avond van de
moord, 17 maart-van vorig jaar, met
H. in de woning van het slachtoffer
te zijn geweest, echter uitsluitend
om daar in opdracht van de moeder

enkele persoonlijke spullen weg te
halen. Terwijl hijzich in dewoonka-
mer bevond had hij plotseling een
schot gehoord en daarna in de
slaapkamer zijn vriend aangetroffen
met naast hem diens in het hoofd
getroffen stiefvader.

Als getuige gehoord tijdens de straf-
zaak tegen moeder en zoon volhard-
de S. in deze lezing. Door de zoon
mede-schuldig te achten aan moord
sprak de rechtbank nadien echter
impleciet een zekere beschuldiging
uit aan het adres van S. Dit gafoffi-
cier mr Nabbenaanleiding de rech-
ter-commissaris te vragen de man
andermaal in bewaring te stellen,
welk verzoek vrijdag 3 februari
werd ingewilligd. Zoals gebruike-
lijk moest de rechtbank gisteren,
zes dagen na insluiting, over (ver-
dere) gevangenhouding beslissen.

Officier mr Nabben was niet bereik-
baar voor commentaar. Naar echter
verluidt, zou hij zich beraden over
verdere stappen.
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" Marcel Crombach (links) in een genoeglijk onderonsje bij het steken van de eerste spade
voor het nieuwe complex van Huize Op de Bies in Landgraaf.

Foto: FRANS RADE

" tiet complex bxaten in tiorn.

Kabelnet groeit
snel door VTM

| van onze correspondente
- Enkele dagen na

'.starten van de Vlaamse Te-
's*e Maatschappij (VTM) -perste commerciële zender
Vlaanderen - constateren de

en plotselinge belangstel--6 voor aansluiting op het ka-televisienet.
J:ers kunnen er door Intere-
Ra en lega nog niet gegeven
L acn> maar de beide maat-Pappijen sluiten niet uit dat
f st"Jgende belangstelling welf"s aan VTM te danken zouhnnen zijn.

I_ls1_ls inderdaad een belangrijk
PjJ'al 'twijfelaars' die nu plot-
lebh8 een aansluiting gevraagd
Ist t,n' And*erzijds stellen de
LT'butiemaatschappijen dat
j^eyeer 20% van Belgisch-
rt
n&urg nog geen net heeft zo-

L ,er dagelijks nog nieuwe
tot standr nen, waardoor het aantal

[^nees automatisch stijgt.

Fruitteler
looft ’ 1000
beloning uit

bleken er ruim zeventig
boompjes vernield te zijn.

„Het moet een groep jongelui uit
Ransdaal zijn geweest", ver-
moedt Heusschen diena een per-
soonlijk onderzoek uit de loop-

Limburgs dagblad provincie

route van de vandalen tot deze
conclusie kwam. Uit de her en
der weggeworpen lege bierblik-
jes op zijn perceel komt hij tot de
slotsom dat de groep waarschijn-
lijk maandag de optocht bezocht
heeft in Übachsberg. Twee da-
gen had de gedupeerde nodigom
de schade met enkele mensen te
herstellen.

Wie aanwijzingen heeft die tot de
aanhouding van de daders leidt
kan zich voor de beloning mel-
den in Ulestraten, Waterval 13,
tel. 043-647673 of bij de poliüe
van Voerendaal.



Ter verhoging veiligheid

ranormaal genezen, op
dezelfde tijd en dezelf-
de plaats.

Dinsdag 28 februari
spreekt dr. B. Millar,
chemicus/parapsycho-
loog uit Utrecht, over
parapsychologie en
kwantumfysica en op
dinsdag 7 maart behan-

Debat
Dinsdag 14 maart vindt,
wederom in de aula van
de universiteit om 20.00
uur een debat plaats
met R. Nanningavan de
Stichting Skepsis, prof.
dr. G. Huizer, K.U. Nij-
megen en prof. dr. A.
Derksen, K.U.Nijme-
gen.
De toegang tot alle le-
zingen is gratis.

MAASTRICHT - Bu-
reau Studium Generale
van de Rijksuniversiteit
Limburg organiseert
een lezingencyclus over
paranormale verschijn-
selen. De Nederlandse
samenlevingstaat nogal
dubbelzinnig tegenover,
parapsychologie. De
Utrechtse leerstoel zal
zelfs worden opgehe-
ven. Studium Generale
wil enkele wetenschap-
pers op dit gebied op
vier dinsdagavonden
aan het woord laten.

Dinsdag 14 februari
houdt Dr. J. Gerding
van het Parapsycholo-
gisch Instituut Utrecht

Lezingencyclus
over paranormale

verschijnselen

delt drs. J. Marlet, psy-
chiater/oud-genees-
heer-directeur Psychia-
trisch Centrum Venray
het onderwerp paranor-
maliteit en psychiatrie.

om 20.00 uur in de aula
van de Rijksuniversiteit
aan de Tongersestraat
53 in Maastricht een in-
leiding tot de parapsy-
chologie.

Dinsdag 21 februari
geeft mevr. Blom, mag-
netiseuse uit Purme-
rend een lezing over pa-

Winst Aalberts
stijgt 60 procent

TONGEREN - De gebrek^
infrastructuur van het Toflêy
gerechtsgebouw heeft een Pgf
raadszitting lang centraal t>

staan. Met een vijftal assisey
ken voor de boeg - waaro11 $
het belangrijke proces v&(i $
gevaarlijke internatio1"^
gangsters die in Veldwezelt k
rijkswachter doodschoten
wordt de veiligheid in hj.ggC
bouw sterk betwijfeld. ■A'o <)f
al voor het proces van v
noemde gangsters zijn een ~
tal verbouwingswerken etVefe' l
ciale veiligheidsmaatreg
nodig.

Het Tongerse college drin^bij het Ministerie van Ju5 $>■
aan om de geplande a°j_.o'
singswerken dringend te 3t
gen uitvoeren. De angst be gji
immers dat de rechtbankz ar
worden overgeheveld
Hasselt en dat wil men i°
geren voorkomen.

Van onze correspondent6

Tongeren
wil

rechtbank
verbouwenDe investeringen in vaste activa

werden verhoogd van f5,4 miljoen
tot f7,2 miljoen en waren ongeveer
gelijkelijkverdeeld over vervanging
en uitbreiding van de bedrijfsmid-
delen. Eind 1988 bedroeg het eigen
vermogen f 16,5 miljoen vergeleken
met f 14,6 miljoen een jaareerder.

Investering
De geconsolideerde nettowinst
kwam uit op f4,67 miljoen overeen-
komende met f2,57 per aandeel te-
gen f2,91 miljoen of f 1,64 per aan-
deel over 1987. Daarbij dient er re-
kening mee te worden gehouden
dat het kapitaal door de uitkering
van dividend in aandelen met 2,5
procent is vergroot. De kasstroom
(nettowinst plus afschrijvingen)
verbeterde van f6,77 miljoen tot
f9,4 miljoen. De netto-omzet steeg

VENLO - Aalberts Industries
(hoogwaardige produkten van alu-
miniumlegeringen, staal en kunst-
stof voor de computerindustrie en
de lucht- en ruimtevaartindustrie)
kan terugzien op een zeer goed jaar.

De nettowinst steeg verleden jaar60
procent en deomzet 48 procent. De
ondernemingverwacht voor dit jaar
voortgaande groei en stijging van
het resultaat na belastingen.

van f47,83 miljoen tot f70,9 mil-
joen.

Aalberts steltvoor over 1988 een di-
vidend van f 0,66 per aandeel in con-
tanten of in aandelen uit te keren.
Over het voorgaande jaar werd
f0,33 in contanten of 2,5 procent in
aandelen betaald. Het percentage
van het stockdividend wordt begin
maart meegedeeld.

Limburgs Dagblad
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Alles Qualrtatsartikel, z.T. mit
kleinen Schönheitsfehlern - oder I
Einzelstücke von auslaufenden *6$ _^M^ Programmen. Also, nichts wie hm! I
Wer ietzt zögert ist selbst schuld. '?^ Teppichboden 40%|

J'^SfjÉß
Gardinen 40%I

-iï» Badematten ___~ i
* vv-kiSSHI i-k i ■ _ *M C OZ_Badeteppiche ___Ovo|

300 Sonderangebote I

taeisselj- *3i Gardinen Tapeten Teppichboden -Farben ■ Künstlerbedarf
.■M Aachen-Laurensberg, Kackertstraße6,Telefono24l/84027 p

' &m An derRoermonder Straße Richtung Klinikum |{ ?>$ ABKöln -NL (Antwerpen), Abfahrt Laurensberg I

ALLE UITVAARTDRUKWERK
DOEN WE OOK ZELF.
Van rouwcirculaires, bidprentjes tot en met dank-
betuigingen. Zo is de hele
uitvaart in goede en Jl
betrouwbare handen. *Ë0\ r__i___>____i__
U kunt met ons nu al ÊÈZ/
regelingen treffen. lp' Uitvaartcentra
Bel: lh^^

Stationsstraat 6,6372 GS Landgraaf.
Spoorsingel 4,6464AA Heerlen.

É Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
Telefoon (045) 724808/31 31 97/4631 41.

_4JÖCQRSTÊIYS- l'
AStT VERSCHUREN

/#*" Helmond koopt

Zat. 11 febr. mankananes lichte
kleuren 10 donkere 7 popjes alle
kleuren 6 rode & roodzalm man 14
popjes 12 kneu- & sijsbast. 11 put-
terbast. 27.50 pst. d.duiven 10 ze-
bras 6 park. 7 valken 15 rijstvogels
15 Isabel 25 pp. brengen: SIT-
TARD 11-12 u Putstr 10 TER-
BLIJT 1-2 u Rijksweg 46 BEEK 3-4
u Maastrichterln. 7.

Rolluiken
(Heroa l-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

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 velaspuit 21
m electr.; Douven veldspuit
21 m, éénpaksklauw voor
Viconpak ’975,-. excl. 6%
b.t.w. Mech.bedr. Frissen
b.v., Valkenburg a.d. Geul,
04406-40338.
HOGEDRUKREINIGERS
te k. nieuw en gebruikt.
Karcher. Tel. 04451-1272.
HETELUCHTKANON-
NEN te k. nieuw, uit voor-
raad. Tel. 04451-1272.

Geroutineerde DRUM-
MER zoekt aansluiting bij
orkest. Tel. 045-224284.
TOETSENIST(E)-ZAN-
GER gevr. voor oprichten
veelzijdig trio. Tel. 04492-
-5286/04492-2026.
Tek. BAS-GITAAR Fender
Precision + koffer ’ 900- +
Fender Studio Bas verster-
ker met equal. 200 w.,
vraagpr. ’ 1600,-. 045-
-422923.

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

prljs ’ 700,-
Inl. Dautzenbergstr. 44, 6411 LC Heerlen,
tel. 045-740999. , 17604

WIJ EISEN: I
DAT MEN - TEN

SPOEDIGSTE - RADICAAL
OPHOUDT MET HET

DODEN VAN DE KINDEREN
IN DE MOEDERSCHOOT

en

WIJ EISEN:
DAT MEN - ONMIDDELIJK -

NIEMAND MEER
VERPLICHT MEE TE
BETALEN AAN HET

BLOEDBAD VAN
ABORTUS.

Maak gebruik van uw democratische rechten van
vrije meningsuiting!

KOM 14 febr. naar t BINNENHOF in DEN HAAG.
Deze ongerechtigheid dulden we niet langer.

GODS LIEFDEVOLLE HULP IS HOOFDZAAK,
UW DAADWERKELIJKE HULP IS NOODZAAK.

Giro: 2963282. RABO: 16.78.52.574,t.n.v. stichting
.Voor recht zonder onderscheid", postbus 275, 6500

AG Nijmegen.
Pater Koopman S.S.S. en medewerkers. 1298 K

- Oelmach machine- en staalbouw
Nederland b.v.

zoekt met spoed

- electromonteurs
met ervaring

Zonder ervaring is het onnodig te
solliciteren.
Sollicitaties na tel. afspr.
Horselstraat 1
6361 HC Nuth
Tel. 045-24.22.85

HELP DE LEPRA BESTRIJDEN. DOE HET NU!___ HH___ Stort uw bijdrageop
& postgiro 50500 of

HHR^ Ik bankgiro 70.70.70.929
_________________%_
f- ■■ ■ ■

Am* _R_HH Vder__seSfxhr_igTOor
Pij L_pnlx_Tqding/An_Krds-n

Foro met dank aanDr. W H Jopling Wibautstraat 13S. 1097DN„ Amst-r_m. Tel. 020- 93 89 73

I

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

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,

■ Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,.
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.

VERMIST zwarte schou-
dertas met inhoud o.a. dier-*
bare herinneringen van
overleden zoon enz. Tegen
hoge beloning terug te bez.
Veldgaard 5, Amstenrade.
Tel. 04492-2215.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
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.
JONGEMAN, 31 jr., onge-
huwd, zoekt meisje of jonge
vrouw zonder kinderen
voor serieuze relatie of
LAT-relatie. Br. o. nr. BR
346 LD, Rumpenerstr. 81,
6443 CC Brunssum.
Serieuze jongeman 28 jr.,
geen uitgaanstype zkt. ken-
nism. met nette JONGE
VROUW tot 30 jr., die ook
van natuur, wandelen en
sport houdt, met als doel
opbouwen van ser. rrlatie.
Br. o. no. HK 684,LD, Post-
bus 3100DP Heerlen.
Jongeman, 34 jr. zoekt leu-
ke VRIENDIN om event.
relatie mee op te bouwen.
Br.ond.nr. HO 685 aan
Limb. Dagblad, Kouven-
derstr. 215, 6431 HE Hoens-
broek.
ALLEENSTAANDEN. He-
denavond voor de eerste
keer op vrijdag gezellige
dans-en ontmoetingsavond
in de kelderbar "La Chalet"
in Treebeek. D.j. Richard.
Chalet Treebeek, Komeet-
straat 25a. Tel. 045-211375.
ledere vrijdag, zaterdag, zoi
voor een iets ouder publiek (\
10 consumptiebonnen voor
Fontein", Schandelerboord 7,

HONDA CB 550 F goed on-
derh., loopt uitstekend, bjr.
'78. Pr. ’1900,-. Tel. 045-
-313818.

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.
Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
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.
De goddelijke massage van
VERONIQUE is meer dan
uniek!!! Tel. 045-228481
(geen sex).

Diepvries- enKOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
Emmaus Heerlerheide
haalt gratis uw overtollig
HUISRAAD enz. op. 04S
210570. Van 13 tot 17 uur.

Welk bedrijf wil EXPOR-
TEREN of opdrachten aan-
vaarden naar of van Mid-
den-Oosten. Postbus 4431,
5940 AA Velden.
Deelname gevr. voor star-
ten van OILCOMPAGNIE.
Goede contacten en kennis
aanwezig. Postbus
4431/5940 AA Velden.
Maaslandse SNUFFEL-
MARKT, 's zondags van
10.00tot 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.
Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284. ,

ndag en maandag dansen
/anaf 25 jaar), 's Maandags

■ ’14,-. Bar-dancing „De, Heerlen. Tel. 045-723100.

Helemaal nieuwen
meteenal in demode.

Sommige mensen willen 't liefst het nieuw Bekijk de handige bergvakken, overal om u
ste van het nieuwste.Kent u dat gevoel ook? Dan zal heen. Comfortabel, niet waar? En voor uw autoradio
de Citroen AX K-Way u zeker bevallen. De topont- zijn alle voorzieningen al aanwezig,
werpers van het Franse modemerk K-Way zorgden Tijdens een proefrit ontdekt u meteen dat
voor het bijzondere design. niet alleen het zitten, maar ook het rijden in de

Om te beginnenis hij helemaal wit. Zelfs de AX K- Way een formidabel gevoel geeft. En dan de J
bumpers en de wieldoppen. Afgezien natuurlijk van prijs. Die is al even sportief als de auto zelf: voor
die subtiele striping in rood en blauw fl. 17.500,- (excl. afleveringskosten) rijdt u al in een

Ook het interieur is heel speciaal. Zo zijn de vijfdeurs Citroen AX K-Way
voorstoelen met hoofdsteunen voorzien van chique Mensen met een bijzondere smaak hoeven
grijze bekleding, onderbroken door rode en blauwe tenslotte niet altijd duurder uit te zijn.
banen. Let u ook even op het sfeervolle licht, dat
door het zonnedak binnenvalt De héél speciale Citroen AX K-Way

mmm^m^^^maismm^&^ii >^*"'^"''r X^
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De hier afgebeelde Citroen AX K-Way is er ook in een driedeurs uitvoering zonder zonnedak, voor fl 16J40,- (excl afleveringskosten)

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN. AUTOBEDRIJF SONDAG H BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.
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uur. -Creativiteit in wetenschap
en literatuur, door prof. dr. S.
Dresden, cm. hoogleraar RU Lei-
den.
Donderdag 23 februari, 20.00
uur. Stijlen in literatuur en we-
tenschap, door drs. R. de Wilde,

Sherwood biedt ’ 40
voor aandeel Dentex

KjN/ALMELO - De Industriebonden van FNV en CNVF gisteren verontwaardigd gereageerd op de ontslagaan-
LaS voor 250 van de 388 werknemers bij het herenconfectie-r?riJf Bendien/Smits, een dochteronderneming van Macin-
M K tem- Dit voorstel tot afslanking is door de directie van
f bedrijf ingediend terwijl gelijktijdig de Ondernemingsraad
F advies is gevraagd. De beide bonden zijn mede daarom ver-
L waardigd omdat de onderhandelingen over overnemingg Volop gaande zijn.
'ld pNTde lndustrie- en Voedings-
en/c zou kv verkoop van Ben-

het aantal ontslagen tot
feer 150 beperkt kunnen blij-,. ue Industriebond FNV zet
'kt kÜ het voorziene pro-"eniveau van 200 kostuums per
e J "Wet de resterende werkne-
-1()ri ls dat onmogelijk", zei eenr

l ens een bekendmaking van al-
6n,en directeur F. Simonis van! «'en/Smits is er voor het bedrijf

afslanking toch een goede toe-
Voorwaarde voor overleving is ver-
der dat het Almelose bedrijf losge-
maakt wordt van de Macintosh-or-
ganistie. Nadat Macintosh, onder
andere door de start van de keten
van Super-Confexwinkels en over-
name van Kwantum in Nederland,
steeds meer detailhandel werd in-
plaats van groothandel, heeft Ben-
dien-Smits een aantal afzetkanalen
voor herenconfectie zien wegvallen.
Mede daardoor is deze Macintosh-
dochter, een van de laatste confec-
tiebedrijven in Twente, in de pro-
blemen geraakt.
„De mogelijkheden op de markt
zouden aanzienlijk kunnen worden
verruimd als de ondernemingwordt
losgemaakt van Macintosh, waar-
van de activiteiten steeds meer op
de detailhandel worden gericht" zei
directeur F. Simonis in een reactie.

Desgevraagd noemde Simonis het
een vrij normale zaak dat tegelijk
met het vragen van advies aan de
Ondernemingsraad een collectieve
ontslagaanvraag voor 250 mensen is
ingediend.

komst weggelegd. Dat heeft volgens
hem een onderzoek opgeleverd dat
raadgevers van buitenaf hebben in-
gesteld. Die toekomst kan er komen
als de verkoopinspanningen wor-
den verhoogd, in de indirectie sec-,
tor besparingen tot stand worden
gebracht en een gedeelte van de
produktie wordt overgeheveld naar
gespecialiseerde en goedkopere
buitenlandse loonconfectionairs.

Macintosh

miljoen pond sterling(f 105miljoen)
en een winst vóór belasting van 3,7
miljoen pond (f 13,6 miljoen).

Dentex heeft een fabriek in Kerkra-
de en verkoopkantoor in Nieuw
Vennep. Ook zijn er vestigingen in
Duitsland, Frankrijk en Engeland.
Dentex boekte in het op 30 septem-
ber geëindige boekjaar een netto-
winst van f2,5 miljoen tegen f2,2
miljoen over het voorgaande jaarbij
een omzet die steeg van f68,5 mil-
joen tot f79,9 miljoen. Er werken
490 mensen bij Dentex, van wie 140
in Kerkade.

KERKRADE - De Britse lingerie-
en kantfabrikante Sherwood Group
brengt per gewoon aandeel van de
branchegenote Dentex Groep een
bod van f4O in contanten ex-divi-
dend over het boekjaar 1987/88 uit.
Dat hebben de twee ondernemin-
gen gisteren bekendgemaakt.
Woensdag noteerde Dentex op de
parallelmarkt van de Amsterdamse
effectenbeurs f 37,90.

Voor gestanddoening van het bod
dient ten minste 95 procent van de
aandelen Dentex voor overneming
te worden aangemeld. Drie grote
aandeelhouders en het bestuur, die
tezamen een belang van 69 procent
in Dentex bezitten, hebben te ken-
nen gegeven positief op het bod te
zullen reageren en houders van de
meerderheid der aandelen Sher-
wood hebben laten weten goedkeu-
ring te zullen geven aan het bod.

Voorwaarde is verder dat aandeel-
houders Dentex niet besluiten het
dividend over 1987/88 vast te stellen
op meer dan f 1 per aandeel (tegen
f 0,90 over het voorgaande boek-
jaar).

Het biedingsbericht zal tegen het
eind van de maand beschikbaar ko-
men. De informatieve aandeelhou-
dersvergadering Dentex waarin het
bod wordt besproken, wordt ge-
combineerd met de jaarvergadering
op 10 maart.

Libanezen in
hongerstaking

" Deze Libanese mannen, gezeten op de trappen van Moorheide, willen niet meer eten en
drinken. Foto: PETER ROOZEN

Van onze correspondente
MAASMECHELEN - In het illegale
druglaboratorium dat dinsdag-
avond in Maasmechelenwerd opge-
rold, werd methaqualone gefrabri-
ceerd. Het is een produkt dat vooral
begeerd is door druggebruikers,
ook al heeft het niet zon bekende
naam. Het produkt kan angstgevoe-
lens wegnemen, waardoor het voor-
al ongecontroleerd crimineel ge-
drag tot gevolg heeft.
Methaqualone is een stuk goedko-
per dqn bijvoorbeeld heroïne, waar-
voor het een aanvaardbaar alterna-
tiefkan zijn. Het middel kan leiden
tot zware lichamelijke en geestelij-
ke afhankelijkheid. In combinatie
met sommige andere produkten
kan methaqualone bij onregelmati-
ge en sterke dosering de dood tot
gevolg hebben.

Druggebruikers blijken vooral een
combinatie van methaqualone en
pijnstillers op prijs te stellen. Voor-
deel van het produkt is dat het erg
eenvoudig aan te maken is. De drie
gearresteerde Duitsers hadden het
gewoon uit een boekje geleerd...

Behalve de drie Duitsers is er nu
ook een Belg gearresteerd. Voorlo-
pig werd niet meegedeeld waaruit
zyn betrokkenheid bestond.

Ook Belgopgepakt
Methaqualone
in druglab

Van onze verslaggeefster
SWEIKHUIZEN - Eenentwintig
Libanezen zijn in hongerstaking
gegaan om een permanent ver-
blijf in Nederland af te dwingen.
De mannen, verblijvend in
Sweikhuizen en Landgraaf, heb-
ben inmiddels ook al een nood-
kreet laten horen aan minister
Korthals-Altes van Justitie. De
vluchtelingen wilden niet langer
meer wonen in een land dat al-
leen maar oorlog kent.

„Het is al moeilijk om te vluchten
omdat overal soldaten de straten

en gedronken. Dat willen ze bly-
ven volhouden. „Tot aan onze
dood, als het niet anders kan. Dit
is een serieuze actie. We kunnen
niet blijven afwachten", klinkt
het wanhopig uit de mond van
een hongerstaker.

Sommige mannen zijn net een
maand in Nederland, anderen
weer jaren. „Ik steun deze aktie
omdat ook ik niet meer weet
waar ik aan toe ben. Zes maan-
den geleden heb ik voor het
laatst iets over mijn asielproce-
dure gehoord. Als er geen zeker-
heid is, kun je niets doen. Zelfs
niet studeren", vertelt een aange-
slagen Libanees, die al twee jaar
in Nederland verblijft. Hy wil het
liefst zo snel mogehjk een nieuw
leven gaan opbouwen.

Bert Havenith, directeur van
Moorheide, zegt de actie van de
Libanezen niet te stimuleren,
maar ook niet tegen te houden.

Garantie geëist voor
rijkssubsidie Sociaal
Historisch Centrum

bewaken. We zijn naar Neder-
land gekomen omdat we ge-
hoord hebben dat hier de men-
senrechten gerespecteerd wor-
den, vertelt een aangeslagen Li-
banees. De meeste Libanezen,
zeker die vrouw en kinderen
hebben achtergelaten, willen zo
snel mogelijk herenigd worden
met hun familie.
Sinds woensdagavond heeft de
groep, 13 mannen verblijven in
het asielcentrum Moorheide in
Sweikhuizen en 8 in de gemeen-
te Landgraaf, niet meer gegeten

Strategie
Sherwood brengt het bod op Den-
tex uit omdat het past in haar strate-
gie van uitbreiding van activiteiten
in de textielbranche door middel
van autonome groei en overnemin-
gen. Het bestuur van Dentex onder-
steunt hetbod volledig. De twee on-
dernemingen zijn van oordeel dat
de transactie een positieve ontwik-
keling is „voor allen die bij Dentex
betrokken zijn".

Sherwood is de houdstermaat-
schappij van zes bedrijven op het
gebied van lingerie, nachtkleding
en kant. Er werken 2500 mensen. In
1987 boekte zij een omzet van 28,6

"an onze verslaggever

ROERMOND - Gouverneur Kre-
mers ontving gisteren in Roer-
mond de eerste provinciemunt
die geslagen is in het kader van
de herdenking van het 150-jarig
bestaan van Limburg. Het initia-
tief berust bij weekblad 'De
Trompetter' en Muntpost Monu-
ment bv Eist.

Dré Peters overhandigde de gou-
verneur ook een exemplaar voor
koningin Beatrix. Burgemeester
Daniels ontving eveneens een
munt.
De zilveren munt is een ontwerp
van Willem Vis uit Hazerswoude.

Provinciemunt
voor
gouverneur

" De voor- en achterzijde van
de munt.

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

Bij wijzevan overgangsfase blijft de
rijkssubsidie voor het Sociaal Histo-
risch Centrum voor de komende
twee jaar onverkort gegarandeerd.
Nadien wordt het instituut geheel
afhankelijk van de prioriteitsstellin-
gen van de RL.

Zowel GS alsB en W van Maastricht
hebben destijds met het oog op de
nieuwe constellatie bij het ministe-
rie aangedrongenop het garant stel-
len van de betrokken rijkssubsidie
voor de lange termijn. Nu gebleken
is dat het ministerie deze verzoeken
heeft genegeerd, hebbenB en W van
Maastricht besloten aan het minis-
terie en de Vaste Tweede Kamer-
commissie te laten weten alsnog de
betreffende garantiestelling te
eisen.

fc^STRICHT - Het Sociaal Histo-
Kht *~entrum Limburg in Maas-k \vordt wat betreft het ontvan-
k V 3*! rijkssubsidie gekoppeld

Qe Rijksuniversiteit Limburg.
W_\»i[ Rekent dat het instituut, waar-
toe^ e structuur onaangetast blijft,
'o'lJ^dersteuning met rijksgelden
\3.1. afhankelijk wordt van de
■^J^itsafwegingen van de als

I<J*ënt fungerende RL.

.t?1aatregel is genomen door het
\_ter"e van Onderwijs en Weten-
degpen, dat op die manier een be-

!6fih eep wil verkrijgen op het toe-
ft-H ?tl van rijksubsidie aan zg. pa-
w lversitaire instituten.

Bisschoppen in Vastenbrief:
'Wereld is alleen met
geloof te veranderen'

houdt, is dat dan ook niet om de
rol van de regering over te ne-
men. De kerkelijke activiteit
komt voort uit de overtuiging dat
de kerk weet „waarom het alle-
maal ging toen de mens op aarde
verscheen en dat zij dus iets kan
vertellen wat de mens en de sa-
menleving weer tot zichzelf, tot
haar eigen waarde voert".

'Verscherp taakstelling Milieu Aktieplan'

PSP wil uitstoot bij DSM
weer ter discussie stellen

Gesjoemel met taakstellingen en
het op de lange baan schuiven van
de uitvoering zijn voor ons onaan-
vaardbaar. Met halfslachtige oplos-
singen kunnen we het milieu niet
redeen", meent de PSP. Het Milieu-
aktieplan dient in dit verband niet
als afgerond beschouwd te worden,
maar een hernieuwde taakstelling is
volgens de PSP en CPN dringende
noodzaak.

Bij volledige uitvoering van het
MAPzal in 1990 de uitstootvan am-
moniak, zwaveldioxyde en stikstof-
dioxyden respectievelijk 1.000 ton,
5.000 ton en 7.500 ton gaan bedra-
gen, terwijl de maximale uitstoot
volgens het rapport 'Zorgen voor
morgen' respectievelijk 475, 1.000
en 6.930 ton mag bedragen.

De bisschoppen besluiten hun
brief met een aantal aanbevelin-
gen uit de geloofsbrief van het
conciliair pr> as, die vorig jaar
door de stuurgroep van de Raad
van Kerken voor het proces werd
gepubliceerd. Christenen moe-
ten erkennen dat zij te kort zijn
geschoten in hun spreken en
handelen op het gebied van ge-
rechtigheid, vrede en behoud
van de schepping.

De kerk kan niet voortbestaan
zonder bewegingen van mensen
die de moed hebben verstoorde
verhoudingen te herstellen,
rechtvaardige verdeling van goe-
deren te bevorderen, de bewape-
ning te bestrijden en heel bewust
te produceren en te consumeren,
aldus de bisschoppen.

Het was oorspronkelijk de be-
doeling dat er een oecumenische
brief over het proces zou komen.
Het ontwerp, dat door het secre-
tariaat van de bisschoppenconfe-
rentie was voorbereid, was voor
de protestantse kerken echter
niet aanvaardbaar. Vooral het
veel te harmonische beeldvan de
natuur stuitte op kritiek. Ook
hadden de protestantse kerken
er moeite mee dat de bisschop-
pen het streven naar een theocra-
tische regering in sommige isla-
mitische landen afwijzen zonder
dat zij de onverdraagzaamheid
noemen waaraan christenen zich
in het verleden hebben schuldig
gemaakt.

Daden
Reden voor PSP en CPN om nu al
bij de begeleidingscommissie MAP-
DSM aan de bel te trekken en by
Gedeputeerde Staten aan te dringen
op een verscherping van het ver-
gunningenbeleid jegens DSM. „De
mooie woorden die nu door velen
over het milieu worden uitgespro-
ken, dienen te worden omgezet in
duidelijke daden", eisen Muijtjens
en Kienhuis in hun gezamenlijk
schrijven.

De PSP refereert aan het door het
Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne uitgebrachte
rapport 'Zorgen voor morgen' waar-
in staat dater bij ongewijzigd beleid
rampzalige ontwikkelingen op mi-
lieugebied staan te gebeuren, niet
alleen met betrekking tot bossen en
drinkwatervoorziening, maar ook
de gezondheid van mensen en die-
ren komt volgens de onderzoekers
op het spel te staan. „Om meerdere
plaatsen in het rapport staat dat de
milieubedreigingen voor Limburg
groot zijn te noemen", aldus de
PSP.

GELEEN - In brieven aan de ge-
meenteraad van Geleen en Provin-
ciale Staten hebben PSP-raadslid
Jan Muijtjens en statenlid Karin
Kienhuis (PSP/CPN) aangedrongen
op verscherping van de taakstellin-
gen in het Milieu-aktieplan (MAP)
DSM. Die bijstelling moet volgens
hen geschieden op grond van recen-
te milieu-gegevens, zoals die staan
in het rapport 'Zorgen voor mor-
gen.
De PSP loopt hiermee vooruit op
het aangekondigde Nationaal Mi-
lieubeleidsplan en het Provinciale
Milieubeleidsplan en zij acht het
dringend gewenst dat op korte ter-
mijn de uitstoot van verzurende

DSM levert een aanzienlijk bijdrage
aan de vervuiling en met name aan
de zure regen door de uitstoot van
ammoniak, zwaveldioxyde en stik-
stofdioxyde. Zo blijkt de totale
emissie van ammoniak voor 80 pro-
cent afkomstig te zijn van DSM en
de uitstoot van stikstofdioxyden
door DSM blijkt even hoog te liggen
als de totale uitstootvan stikstofdio-
xyden door het Limburgse verkeer
op jaarbasis.

Om te voorkomen dat bossen ca
heidevelden onherstelbare schade
oplopen dienen volgens het rapport
met name de zuuremissies maxi-
maal bestreden te worden. „Er moet
onverkort worden vastgehouden
aan de taakstellingen in het rapport.

stoffen door DSM opnieuw ter dis-
cussie wordt gesteld.

Hoog

Voorts moeten de christenen
zich ondubbelzinnig uitspreken
tegen de toenemende verarming
van de wereld, de voortgaande
bewapening en de plundering
van de aarde. Zij moeten zinnen
op middelen om deze problemen
aan te pakken en voorts bondge-
noten zoeken bij mensen van an-
dere godsdiensten en levens-
overtuigingen om van hen te le-
ren of door hen gecorrigeerd te
worden.

Maar deze bewegingen moeten
goed beseffen dat de kerk nooit
de pretentie mag hebben op de
stoel van de regering te zitten.
Als de kerk zich met problemen
van gerechtigheid, vrede en be-
houd van de schepping bezig-

ONECHT _ Het geloof is nodig
v*rcd

e samenleving op weg naar
""w*s, rechtvaardigheid en res-
8.^ Voor de schepping te krij-
tje * "oor zon verandering moet
"^bh ns namelijk een hefboom
de ~*en die zijn draaipunt buiten
hfie j!'Vereld en de geschiedenis

5.U stellen de Nederlandse bis-
te^ Ppen in de brief 'Bondgeno-
ten 1 schepping?', die gis-
-I*o3^ is gepubliceerd. Daarin
op *sen ze de rooms-katholieken
"^ir te nemen aan het conci-
Vf*-ri Proces voor gerechtigheid,
bin een behoud van de schep-

mI^vj Verandering van de samen-
**WpB 'S v°lgens debisschoppen
**flrin nc* n°dig- Zij wijzen op de

e in de wereld- het onge-
a-antal abortussen, de ver-

"°nv van de natuur en het
bot °ol*stelbaar vernietigings-
vo0r h

1" dat is opgebouwd
',vriik bescherming van onze
h^eid en onafhankelijkheid".
% i^r^ak van de problemen

de zondigheid van de
j^e "*^e 2edelijke wortels van
**! riVeirnietiSende omgang met

Jre 'evensweg op aarde moe-
_en ri° rden blootgelegd", zo vin-
V^ bisschoppen,.

„, (ADVERTENTIE)
Wij vragen met spoed

Ervaren
opticien

v°or winkel en werkplaats
Sollicitaties na tel.

afspraak
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Macintosch-dochter
wil 250 man kwijt

Bendien-Smits de dupe van Super Confex MAASTRICHT - Op een viertal
donderdagen zal in de aula van
de Rijksuniversiteit Limburg
aan de Tongersestraat 53 in
Maastricht een lezingencyclus
worden gehouden over de ver-
houding tussen wetenschap en
literatuur. Het is een oude dis-
cussie die nu wordt voortgezet
en waarbij ook de relatie tussen
wetenschap en kunst in het alge-
meen aan de orde zal komen.

Het rooster van de lezingency-
clus luidt als volgt:

Donderdag 16 februari, 20.00

Lezingen over
verhouding

wetenschap en
literatuur

filosoof, RL Maastricht.

Donderdag 2 maart, 20.00 uur.
Literatuur als kennisbron, door
dr. N. Wilterdink, socioloog, UvA
Amsterdam.

Donderdag 9 maart, 20.00 uur,
onderwerp: Schrijven, een
kunst? met Harry Mulisch, pro-
zaïst, Amsterdam, prof. dr. H. B.
G. Casimir, natuurkundige, Hee-
ze; gespreksleider Dr. Wiel Kus-
ters, dichter en essayist, Maas-
tricht.

Detoegang tot de lezingen is gra-
tis.
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AFWERKINGSBEDRIJF z^_~^\
MATH. VOOTS B.V. A"~\^ 3?B_M__TS
Haefland 9, 6441 PA Brunssum \^^___r / _EV___Pl m
tel. 045-253783 \^^r / %ÏPlil __■ ____T

Lage tarieven.vraagt voor diverse werkzaamheden: Deskundig advies.
A. stucadoors t.b.v. kunststofvloer- cq. Snelleafhandeling

betonreparaties; jüjümhi-lüii.'JJJ.!J!.ik'
B. voorman-schilders (onderhoud); HB__Ki^^l
C. onderhoudsschilders; I n« «"« 42xl
_-__,«_ I \Z\.- I*7 ■D. Spac-spuiters. I***000.' ■»

a9o i[ I 10.0001 "' z*^ ■

Pp—______________________«__________—__^■—■''f ■ 50.000 <iM^p«ij>iy

""^ , .-„e LK*W\ l^iigsêy^y. m MEESTAL MEEVERZEKERD
I _-_lDi^'a_L»»<*—' "^*^^y^^^ \l Andere bedragen enU''*^^?*j^_^__isluE^V looptijden zi|n óók mogehik.\^Sr&jj£&r pgppyï ff!/-V__. Voor Sittard vragen wij enkele financieringskantoor

bezorgers m/v iCKS
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's ochtends onze Schamenw|gloB Maastricht

krant te bezorgen. 9 Ho.n*roekMelden: Limburgs Dagblad, Baandert 16, Sittard. «Tei. 045-225000■
Tel. 04490-15577 MMMMHM
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Aktie in Topmerken!
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Kodak VHS 240 2 Pack Maxell HGX 2 Pack tdk VHS 195 3PackRX6O
Totale speel- u*\ qc videobanden Bestaande Bestaande uit lx High Grade 3 Ferro cassettes. Totale speelduur
duur4 uur I Z.7J uit 1 x 180 HGX en 1 x 240 (superkwaliteit en Test 3 uur. Speciale qqC
nnk uprkrüohaar i^nriai- HGX (Hi-§h ërade extra êold) Winnaar) + High Quality introduktieprijs 3 stuks zfJyJ
vhs ißfTnraie voor nö-§ beter beeld en Standard videoband. Totale 0 k verkrijobaar, 2 Pack RX9OVHS 180. Totale speeluur |uid ? Uur superkwa,iteiL speelduur 67. uur. Totale sneeWuur iuur 7O*3 uur g#9s Exclusief voor r>_- Exclusief voor T7rn 'otaie speelduur 3 uur 795
Kodak vhs 120. Totale v&d 3245- Zy*yj v&d Z/.DKJ
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I ELKE DAG KANS OP DUIZEND j fEéSs"video
oband. P^_HBM

GULDEN CD'S NAAR KEUZE f^sPeelduur 25- [ ÏHTiB

_* a _* a c ■*■_ *_^^___l __» j__—;*y_"__N-* *____■_ __b_sSË^__hH _É_Wfc^^ _-4_!B _s fi «s * *wto*^__i __I_EmPB bS||_^ r.

kans op duizend gulden CD's MÖ*SI 3 Pack Maxell UR C6O 5PackVX9O
naar keuze! (Zie deelnemerskaart) Totale speelduur 3 uur. 5 Chroom cassettes.___

Per 3 stuks 8^95- AQC Totale speelduur 7/2 uur. Speciale
5 Pack SA-90. Totale speelduur Th uur 23.95 0.7 J introduktieprijs 5 stuks 25 -'S
5 Pack SA-60. Totale speelduur 6 uur 22.50 ook verkrijgbaar: 2 Pack Ook verkrijgbaar:
■\ Park SA-XQO Tnralp sneelduur AV. uur _>5 «_(_ URC9o.Totale speelduur 3 5 Pack VX6O.3 Pack SA X9O. Totale speeiauur 4/2 uur zzmj | uur. Per 2 stuks _Zj?s 5#95 Totale speelduur 5 uur 20/

?_
P"*^^ -.-Pr1

Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 18febr. of zolang de voorraad strekt HH _tm%W
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De Golf Manhattan.

Sec it, feel it, drive it.
Manhattan: de wereld van Broadway en Wall daar natuurlijk een 4-spaaks sportstuur bij. En vanzelf- naar binnen kijken, zien we daar grijze vloerbedekking, Een aanbieding kortom, waar ze zelfs in het Z

Street, dynamisch en zakelijk. Twee aspecten die u ook sprekend 'n in hoogte verstelbarebestuurdersstoel voor een middenconsole, speciale bekleding, een kunstlede- lijke Manhattan geen nee tegen zullen zeggen. W>,
terugvindt bij de Golf Manhattan. een zo comfortabel mogelijke zit. ren schakeipookhoes, met stof beklede hoofdsteunen en dan jammer voor ze, want de Golf Manhattan is&

Nu is de Golf van nature al een behoorlijk dynami- Daar komt nog bij dat deze Golf niet alleen lekker twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels. niet verkrijgbaar, maar wel hier in Holland,
sche en sportieve auto. Maar u begrijpt, als daarbrede rijdt, maar er ook nog eens heel goed uitziet. Zijn we meteen aangekomen bij de zakelijke kant Reden te meer om binnenkort even langs te g°°,
185/60 HR-banden (op 14-inch velgen) onder gemon- Vanwege de brede banden hebben we er namelijk van deze Golf. bij een Volkswagendealer vooreen testdrive.Vvbni«

teerd zijn, komt dat een sportief rijgedrag alleen maar zwarte wielkastverbreders opgezet. Maar ook: Voor alle genoemde accessoires zouden wij ge- auto als de Golf Manhattan, die moet je 'feelen'
ten goede. De auto ligt daardoor namelijk nog beter op zwarte handgrepen, groen getint glas en een speciaal woonlijk een meerprijs berekenen van f4.450,-. voor het dichtstbijzijnde dealeradres 020-8673-''
deweg en stuurt nog strakker doorde bocht. ontworpen'Manhattan'-typering op de achterzijde. U betaalt er slechts f995,-voor. Dat betekent dat val /^w_\%# Il %A#» _J f_

Voor een optimale controle en stuurvaste grip hoort En dat is alleen nog maar de buitenkant. Als we een Golf Manhattan rijdt vanaf f24.985,-. (\S~~fj) VOIKSWOQ©_I»VVÏ© OnC-^'

Golf Manhattan 1.3 f28.440,-. U betaaltf 24.985,-. Prijzen geldig t/m 28 februari 1989. Prijzen zijn Vanaf'-prijzen, inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. y

_f
BEEK: AlltO VénCken B.V. Tel.:04490-72882. BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf NJC. Nljsten B.V. Tel:043-641644. HEERLEN: Garage Veneken B.V. Tel: 045-412641. HOENSBROEK: AljtO TdSCO B.V. Tel.: 045-**

KERKRADE: Garage H. VenCkenTel.: 045-453837. MAASTRICHT: B.V. Automobielbedrijf Vun StTOten en Zn. Tel.: 043-434500. MECHELEN:AijtO COLIbO BV Tel.: 04455-1592.

MEERSSEN: Autobedrijf PlOemen-ScholS 8.V.Te1.:043-644888. SITTARD: AljtO Veneken 8.V.Te1.: 04490-15777. VALKENBURG:AlltO COUÖO Valkenburg B.V. Tel.: 04406-15041.



Negen wooneenheden voor groepen

'Op de Bies'
wordt soort

buurtcentrum

" Gistermiddag ging de eerste buis voor Op de Bies de grond in. Deputé Mastenbroek en
burgemeester Coenders verrichtten samen de officiële handeling, maar er werd ook en-
thousiast meegeholpen door anderen. Foto: FRANSRADE.

Op de Bies zal komen te liggen
op het weiland tussen de Here-
weg in Nieuwenhagen en de Del-
leweg. Aan de zuid-west en zuid-
zijde grenst het terrein aan het
Eikenbosch. Daar in die omge-
ving liggen nog enkele oude
grindgroeves waar water in staat.
Het IVN heeft van wandelaars
vernomen dat daar veel kikkers,
hagedissen en padden woonach-
tig zijn. Komende avonden zal
het IVN de stand van die dieren
aldaar opnemen. Het vermoeden
bestaat dat deze dieren 's avonds
aan de oppervlakte komen in
verband met het warme weer. In
deloop van devolgendeweek zal
het IVN contact opnemen met de
terreinwerkers om te praten over
de overlevingskansenvan de die-
ren.

Kikkers

De oorsprong van Huize op de
Bies ligt in kasteel Haeren bij
Voerendaal dat in deveertiger ja-
ren gebruikt werd als opvang-
centrum voor kinderen die in de
oorlog hun ouders hadden verlo-
ren. Mejuffrouw Vinckx, de be-
woonster van het kasteel, ging
met haar zuster in '53 door met
het opnemen en verzorgen van
spastische kinderen. De zusters
gaven een iiaam aan hun werk-
zaamheden: 'Limburgs opvoe-

te liggenen vormen als zodanig
een buurtcentrum. De hoofdin-
gang komt aan de Hereweg.Landgraaf — Het nieuwe

Huize Op de Bies in Landgraaf
*ordt een voorzieningencen-
trum voor een leefgemeen-
schap van lichamelijk en
feestelijk en lichamelijk ge-
handicapten. Het totale com-

( Wex omvat negen wooneenhe-
I den ten behoeve van de ver-

* Schillende groepen en een aan-
gebouwen waarin allerhan-de gezamenlijke activiteiten

jPlaats zullen vinden. Deze ge-
bouwen komen rond een plein

Vrouwen op banenjacht
Regio volgt voorbeeld van WEB in Brunssum

GROENE KRUIS

Optocht (6)
■ Carnavalsoptocht in Kerkrade-
j*1 Wordt elk jaar muzikaal opge-
terd door de vijfplaatselijke mv-
I, Jaar was door een conflict met
'Carnavalsvereniging het aantal

dat aan de
deelnam minimaal, nl. één.'nu _e schuld van dit conflict

SltaSt, komt hier niet ter sprake.
nu 's datSt. Callistus uit Terwinse-r de bevolking van Kerkrade-Jp niet in de kou heeft laten
J?*J- Aan de sympathiebetuigin-
*., 'e horen langs bijna de hele op-
JJtroute blijkt St. Callistus door
j (zij het onder protest van

1ihjereni_ing) juist te hebben ge-
ïield'Luerzijds waren er verenigingen,
6t het muziekkorps bij

i, Passeren van de wijkKaalheide
Jtioeten tracteren op een hels

6 'Concert. Zelfs werd verschillen-
d-muzikanten het spelen ernstig'
e^°eilijkt door handtastelijkhe-i. * Zon voorval vertroebelt
I hts de sfeer tussen de vereni-Jfen*, °ssingen van conflicten zijn al-
J* "Hogelijk door overleg waaraan

'Peet voor eikaars overtuigen en
"frop gebaseerd optreden aan ten
""--slag dient te liggen.

J. Rybakowski

in gresprek
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Kerkrade

Van onze correspondent
BRUNSSUM - De welzijninstellingen van de gemeenten
Heerlen, Landgraaf en Kerkrade gaan werkloze vrouwen voor-
bereiden op de jacht op betaalde banen. Daarmee nemen zij
het voorbeeld van het WEB in Brunssum over, die eerder al
een cursus beroepenoriëntatie voor vrouwen op stapel zette
om de arbeidsmarkt voor hen toegankelijker te maken.

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen 5259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -
BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallenS 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN

Van de 34 vrouwen die deze cursus
afgelopen weken hebben gevolgd,
maken momenteel veertien vrou-
wen een reële kans (door tussen-
komst van het arbeidsbureau) op
een betaalde baan. Daarnaast zijn
zestien deelneemsters gestart met
een vervolgopleiding, terwijl het
resterend viertal het na de cursus
heeft aangedurfd, om op eigen
houtje op zoek te gaan naar een
baan.

Het idee om vrouwen, waaronder
met name laaggeschoolde huismoe-
ders, te steunen bij hun terugkeer
op de betaalde arbeidsmarkt, komt
zoals gezegd uit de koker van het
WEB in Brunssum.

dievan de lagere school kennen. Al-
leen hebben we niet met kinderen,
maar met volwassen vrouwen te
maken, die meestal ook nog moeder
zijn."

De begeleidingscursus, die vijftien
lessen en zes weken praktijkstage
telt (bijvoorbeeld: administratie,
verzorging, metaal), wordt in de
laatste week van deze maand opge-
start. Aan het eind van de cursus
krijgt iedereen een persoonlijk ad-
vies. Voor informatie: 045-250025.

" Wet-
houder John
van Dijk
tussen de
beide
schoonzusjes
VanBree die
kort tevoren
van hem de
culturele
plaquette
van de
gemeente
Brunssum
mochten
ontvangen.

Foto:
FRANS RADE.

St. Joseph
concerteert

Plaquette voor zangeressen
BRUNSSUM - Op de kop af vijftig jaar zijn ze lid
van de Brunssumse zangvereniging 'Ontwaakt.
Maar in die halve eeuw deden ze veel meer dan al-
leen maar liedjes zingen.

De dames G. van Bree-De Groot en K. van Bree-Ba-
ten uit deoud-mijnstad hebbenzich ook vijftig jaar

Van onze verslaggever

Directeur Peter Konings: „Steeds
vaker blijkt dat vrouwen dieaan het
werk willen, helemaal niet op de
hoogte zijn van de mogelijkheden
die er zijn en de wegen die bewan-
deld moeten worden. Ook blijkt
steeds vaker dat veel vrouwen het
gewoon niet durven om een ar-
beidsbureau binnen te stappen. De
cursus is er dan ook allereerst op ge-
richt om vrouwen vertrouwd te ma-
ken met de arbeidsmarkt en de pro-
cessen die daar inherentaan zijn.De
cursus kun je dus eigenlijk be-
schouwen als een persoonlijke be-
roepskeuzebegeleiding, zoals we

Hoogte
HEERLERBAAN - Het voorjaars-
concert van harmonie St.-Joseph
van Heerlerbaan vindt plaats op
zondag 19 februari in het gemeen-
schapshuis Caumerbron. Gastvere-
nigingen zijn de harmonie Flos Car-
meli en het Koninklijke Harmonie-
Orkest Heerlen. Het concert begint
om 19.00 uur.

De harmonie St.-Joseph treedt als
eerste voor het voetlicht. Onder lei-
dingvan Harry Schaeps concerteert
het muziekgezelschap drie kwartier
met werken van onder meer Gerard
Boedijn en Kees Vlak. Het Konink-
lijke Harmonie-Orkest sluit de rij,
voorafgegaan door Flos Carmeli uit
het Schaesbergerveld.

klein journaal

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
"S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Willemse, Laurastraat 67'
Eygelshoven, S 351232. Van zon-
dagmorgen 10.00 tot maandagmor-
gen 8.00 uur Passage, Posstraat 20a,
_: 452012.
SIMPELVELD- BOCHOLTZ. Crut-
zen, Dr. Ottenstraat 6 Simpelveld,
_? 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Meyer,
Frans Erenslaan 32, "**_ 313186 en
zondag Eussen, Brikkebekker 2,
_t 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 _* 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, __ 214821.

lang verdienstelijk gemaakt voor zowel die zang-
vereniging als de Brunssumse gemeenschap. Bo-
vendien hebben de dames VanBree zich sinds hun
kinderjaren actief en belangeloos bezig gehouden
op sociaal en maatschappelijk terrein.
Vandaar dat zij gisterenuit handen van wethouder
John van Dijk ieder de culturele plaquette van de
gemeente Brunssum ontvingen.

Regie: Hector Babenco; met:
Jack Nicholson, Meryl Streep,
Caroll Baker, Michael O'Keefe,
Torn Waits e.a. In: De Spiegel
Heerlen.

hij niet meer aarden, neemt af-
scheid en gaat op zoek naar He-
len. Hij vindt haar terug in een
goedkoop hotelletje, maar dan is
ze inmiddels overleden.

is voorbij. In
J^rade-West liep een optocht die
J recht een der mooiste van de
it te jaren genoemd kan worden,
l °ndanks de stijfkoppige hou-
J> van de muziekkorpsen uit ons
i^st die weigerden deze optocht
jj^kaal op te luisteren. En zie,
\ï deze korpsen, uitgezonderd
|g'^allis_us van Terwinselen, zijn
L§rote verliezers geworden. Veel
kenden langs de route hadden
i^Pt dat de muzikanten hun
i^'Hen alsnog zouden bundelen,
J1"""-iets van hun arrogante leiders
!oü trekken en gezellig mee
Caen trekken. Maar dat bleek al
t\J 'Jdele hoop, de Koninklijke en
fleuren bleven weg. Wel zag
L deze in Kerkrade zowel zater-
i^ in de kinderoptocht als
lo^andags in de optocht moedig
li^f hun ijdele leiders aan lopen,
C 'alaaf roepend naar burge-
VSuer en wethouders. Immers:
C het meelopen in deze beide op-
tig ten was de subsidie gered.

actie van cle massa in Kerkra-
iiï^est zal beslist niet uitblijven,
V^ ers binnenkort worden we hier1^ f overstelpt met feesten in ten-
kisJj I*1'* gemeenschapshuizen of pro-

ons weer loten of dona-
V vaartenuaarten aan te smeren-Dan za*
**le nier laten merken welke dunk
"V n°ë slechts heeft van de korp-

\ woordvan lof aan het adres van
jfrj-Mensen die zich de moeite ge-
Lstten om muziek te laten klin-
kt .u»t boxen aan hun woningen.
V oeg biJ aan het succes van de
*CclH. Mocht het de carnavalsver-

g hikken om volgend jaaren-
W, korpsen van buitenaf aan te
y*en, dan wel korpsen die weten
%iCarnaval is. Geen musicerendeWels dus. Dan zal de optocht al-
V^s Ket hoogtepunt van het carna-

in Kerkra<ie-west blijven.

w Hans Golembiewski

Francis Phelan (Nicholson) heeft
22 jaar geleden zrjn jongstebaby
uit zijn handen laten vallen,
waardoor het kindje zyn nek
brak. Door de dood van Gerald
voelt Francis zich zo schuldigdat
hij niet langer thuis kan blijven.
Hij verlaat zijn vrouw en kinde-
ren en raakt aan de drank. Als
zwerver lijdt hij een kommervol
bestaan, steeds op zoek naar wat
eten en een slaapplaats.

In tegenstelling tot die andere
film over permanente dronken-
schap 'Barfly', die het leven aan
de zelfkant van de maatschappij
van een nogal lichte kant liet
zien, schildert Hector Babenco
dit intrieste verhaal in donkere
en sombere beelden, zodat je de
novemberkou bijna kunt voelen.
Alleen descènes in het oude huis
van Phelan zijn warm belicht.
Het koppel Nicholson/Streep zet
een ontroerend verlopen paar
neer, waarbij opvalt dat Nichol-
son beduidend minder in zijn ka-
rakteristieke bekkentrekkerij
vervalt. 'Ironweed'. is zeker de
moeite waard.

FRANTIC/VS 1988
V... Regioredactie

°stelijk Zuid-Limburg
Voor klachten

over bezorging
S 045-739881
Heerlen

J*Dragstra
t °45-710317
J^'e Hollman
£ °45-422345
J^s Rooijakkers
jj 045-714876
&a[>s Toonen, chef
k. 045-425335
Jchard Willems,_ 04406-15890
JntoorKerkrade
j 045-455506

IftPhilippens\^4455-2161

Jaren later ontmoet hij Helen Ar-
cher (Streep), een door drank aan
lager wal geraakte zangeres, met
wie hij verder optrekt. Hun
zwerftocht brengt hen later naar
de stad waar het gezin van Fran-
cis woont en waar hij in de ge-
vangenis belandt. Helen neemt
contact op metzijn zoon Billy die
het geld geeft om de borg te beta-
len. Francis hoort nu dat zijn
vrouw nooit verteld heeft dat hij
schuld had aan de dood van de
baby.

SOS-HULPDIENST
" Meryl Streep als de verlopen zangeres Helen Archer in
'lronweed'.

" In het Baanlozencentrum aan de
Grasbroekerweg is het Amateurs
Teken en Schilder Collectief
(ATSC) opgericht. Het Collectief
staat open voor jong en oud, begin-
ner en gevorderde. Men kan er
iedere woensdag van 14.00 tot 16.30
uur terecht. De kosten bedragen
f 12,- per maand. Om te starten zijn
tien deelnemers per groep nodig.
Deelnemers kunnen zich aanmel-
den bij dhr. J. Dokter, Grasbroeker-
weg 137, S 720028.

" De heer van Delft spreekt van-
avond vanaf 20.00 uur' over de
kracht van het christelijk geloof. De
bijeenkomst wordt gehouden in de
volle-evangeliegemeente Sion,
Kempkensweg la.

" De Industriebond FNV houdt .op
maandag 20 februari om 20.00 uur
de jaarvergadering in het Leiehoes
aan de Limburgiastraat.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Loyson, Vlotstraat 11,
_? 715035. B.g.g. TIGH « 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Buck, Haanraderweg 37 Kerkrade,
S 453706. Spreekuur van 11.30 tot
12.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Voncken, Herenhofweg 6,
Mechelen, S 04455-1555. Spreek-
uur van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.30 tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Köhlen, Stationstraat 37
Nuth, _*f 045-241277. Spreekuur van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.30 tot
18.00 uur.

Heerlen

TANDARTSEN"De Comodore Computerclub
houdt zondag van 14.00tot 18.00 uur
een computertreffen in café Ajen
Bouwerweij, Franciscanerstraat 44
in Kerkrade. De entree is f 2,50.

Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn _f 740136.

Nuth

Walker vindt Dédé met een afge-
sneden keel en een jong meisje,
Michelle (Emmanuelle Seigner),
die komt melden dat haar klus
erop zit en geld wil. Walker en
Michelle werken tegen wil en
dank samen om Sondra terug te
vinden. Alles blijkt daarbij te
draaien om een replica van het
Amerikaanse Vrijheidsbeeld dat,
zich in deverwisselde koffer be-
vond, en waarvan Walker en Mi-
chelle aannemen dat het drugs
bevat. De indirecte opdrachtge-
vers van Michelle hebben Son-
dra ontvoerd om haar te ruilen
voor dat beeldje.

'Frantic' is Polanski zoals van-
ouds: een gewoon mens die tot
zijn verbijstering ondergedom-
peld wordt in zeer ongewone za-
ken. Spannend!

kamer leeg. Er van overtuigd dat
Sondra niet het type is om er zo-
maar vandoor te gaan, maar dat
ze gekidnapt is, gaat Walker naar
de politie om hulp in deze ont-
voeringszaak. Maar de Parijse
politie, gewend aan zovéél ver-
dwijningen per jaar, vult plicht-
matig een formulier in en gaat
vervolgens over tot de orde van
de dag. Walker is geen held, hij
houdt van zijn vrouw en als hij
haar terug wil zal hij zelf een
zoektocht moeten beginnen, als
vreemdeling in een vreemd land,
in een stad die bijna onherken-
baar veranderd is sinds zijn laat-
ste bezoek.

Weer vrij krijgt Francis een
baantje op het kerkhof en daar
zoekt hij berouwvol het graf op
van Gerald, die nu 22 jaar zou
zijn. Van het geld dat hij als hel-
per van de voddenman verdient
koopt hij een kalkoen en gaat
daarmee naar zijn oude huis
waar zijn vrouw nog steeds
woont met haar volwassen kin-
deren. Hij wordt heel vriendelijk
ontvangenen er wordt hem niets
verweten. Alleen zijn dochter
laat duidelijk merken dat ze
heeft geleden ondr zijn afwezig-
heid, maar ook haar weet hij uit-
eindelijk voor zich te winnen.

BRUNSSUM - Drs. K.P.A. Moedt
doet zondag zijn intrede in de Gere-
formeerde Kerk vrijgemaakt te
Brunssum-Hoensbroek. De bevesti-
gingsdienst vindt om 10.00 uur
plaats. Om 17.00 uur doetdrs. Moedt
zijn intrede. Beide dienstenworden
gehouden in het kerkgebouw aan
deKruisbergstraat te Brunssum.

Intrede van
dominee Moedt" De gezamenlijke welzijnsinstel-

lingen starten op dinsadg 7 maart
van 14.30 tot 16.30 uur met een cur-
sus 'plezierig en gezond ouder wor-
den. De vijf wekelijkse cursus
wordt gegeven in het Groene Kruis-
gebouw aan de Pastorijstraat 39 in
Nuth. Voor vervoer kan gezorgd
worden. Deelnemers kunnen zich
aanmelden bij de Stichting Wel-
zijnswerk Nuth/Voerendaal, Dorp-
straat 23 Nuth, _f 045-244838.

Inspectie van de per ongeluk
meegenomen koffer levert een
luciferboekje met een telefoon-
nummer en de naam Dédé op.Ondanks alle huiselijkheid kan

Regie: Roman Polanski; met:
Harrison Ford, Betty Buckley,
Emmanuelle Seigner, John Ma-
honey e.a. In: Autokino Schaes-
berg.

Na een uitstap naar het komi-
sche vlak met de geflopte film
'Pirates' is Roman Polanski te-
rug in het genre waar hij zo goed
in is: mysterie en spanning, en
dat in het verleden films heeft
opgeleverd als 'Mes in het water'
'Repulsion' en 'Rosemary's
baby.

In 'Frantic' speeltHarrison Ford
de chirurg Richard Walker die
een medisch congres in Parijs
aangrijpt om met zijn vrouw
Sondra de huwelijksreis nog
eens dunnetjes over te doen. Moe
komen ze voor dag en dauw aan
in hun Parij se hotel waar blijkt
dat één van de koffers op het
vliegveld verwisseld is. Walker
neemt een douche en als hij uit
de badkamer komt vindt hij de

films
door gemma wildenberg

weekendagenda

APOTHEKEN

dingsinstituut', later werd de
naam veranderd in 't Vinkenest.
Het tehuis in Voerendaal kon 36
kinderen opnemen, dependan-
ces in Vaals en Heerlen volgden.'
In 1973 vroeg het bestuur van 't
Vinkenest om een betere huis-
vesting. Een jaar later kwam de
toestemming om het leegstaande
klooster in Schimmert te verbou-
wen.

" vervolg van pagina 11

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH » 711400.
HEERLEN. Meezenbroek, Kasteel-
laan 70, B 721344. B.g.g. TIGH
» 711400.
LANDGRAAF. Meisser, Kerstraat
45 Waubach, S 313633. Voor spoed-
gevallen dag en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Smithuis, van Gronsveldstraat 2
Chèvremont, S 454000.
KERKRADE-WEST. Eigen apo-
theek bellen.
BLEUERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, _f 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, _. 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Boswijk, Aker-
straat Noord 43 Treebeek,
S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

Limburgs dagblad
oostelijke mijnstreek
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m' m Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie -
7Z____B__________________^_______________——____________—<__^_____—________—— ■ 1 *

_________ "j

Bar-Discotheek XENON
Rijksweg 33 - Geleen-Centrum - Tel.: 04490-55894

Zoekt u de gezelligheid op, of neemt u
die met u mee? .
Bezoek dan onze zaak in het
weekend,
vanaf 20.00 uur.

LET OP!!!
Vrijdag 24 februari

VERONICA-DRIVE-IN-SHOW
Aanvang 21.00 uur, tel. 04490-55894
,36930 020-180356

LEZERSSERVICE

Limburgs Dagblad
ERNST MOSCH

und seine
Original Egerlander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35,- en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals. 92139 I

I

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

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heerlen

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

vice, royale garanties.

1

KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Te koop COMMUNIE-
JURKJE, lang, Sissi-mo-
del, met hoepel. Tel. 045-
-222086.
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.

I 1

Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O,- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).

Te k. geloogd eikenDRES-
SOIR ’300,-; bedbank

’ 175,-. Tel. 04490-20889.

Te k. eiken SLP.KAMER
60 jr. oud, marmeren blad
op toilettaf. + nachtkastje.
Vespa bromscooter. 045-
-323918.

Te k. elektr. HEFTRUCK
(Still), hefverm. 1500 kg.
Compl. met 2 accu's + ac-
culader. Pr.n.o.t.k. Tel.
04492-3552.
Mooi grenen BANKSTEL
3-2-1 als nw. 675,-, grenen
salontafel m. plavuiz. vr.pr.
225,-, 045-323830.

——^^^^^^^^^

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag DANSEN

met orkest
NEW TEAM

Dinsdag GEZELLIGE
AVOND voor

alleenstaanden met
orkest

NEW TEAM
136905 |

Gemeen-
schapshuis
Schimmert

zaterdag en zondag

DISCO
136980 |

_■

S_!lJ^J

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
tarantie. R/J Handelson-

ememing. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-64104 C
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.__________________________

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

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

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

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

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

Morgen

hobby/huisvlijtmarkt
in MakadodEteek (toegang gratis)

Werkkleding Shop
Wijzenbeek

voor hem en voor haar!
Corneliuslaan 24, Heerlen N.-Heerlerheide

Tel. 045-22Q769.
t AEG combi WASAUTO-. MAAT ’275,- m. 6 mnd.. gar. Tel. 045-271036.

I Dancing HOUSMANS Montfort
136e03 ZATERDAG 11 febr. MONTE CARLO _.

DE TRENDSETTER VAN LIMBURG

UITGAANSCENTRUM
Café - bistro - cocktailbar - discotheque

Limburgs meest swingende, modernste en veelzijdige
uitgaanscentrum vindt u in het centrum van Beek.

Globe is geopend op donderdag vanaf 21.00 u<"
en op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 20.00 uü<

Burg. Janssenstraat 26, Beek to. kerk, 04490-79297 *A
_J

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

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

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

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

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

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat' 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VW Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

(^P^fMIc^llliË^ii^Rë^^éÉKiË^^^)

BOEKNU VOORHETBESTEPLEKJE!
¥~^rr~is \ >Dat wordt een zomer om te zoenen, oprecreatiepark Westerbergen in Echten of

v-, __ si ~) Hunzebergen in Exloo. Met alle moderne voorzieningen (een overdekt zwembad
/w v) \ bijvoorbeeld). Royale campingplaatsen, comfortabele bungalows en

appartementen. Om een vakantie lang te fietsen, wandelen. Al a iravotten en... van jerust te genieten. t jiIAJlj!
Bel of schrijf naar: , Afi£JW!yZ'

recreatieparken Westenbergen Hunzebergen iIL W^y-— ~<c\Oshaarseweg 24, valtherweg 36, > S S
7932 PK Echten 787518 Exloo \ J /Telefoon: 05288-1224 Telefoon: 05919-49M6 _3 C_J L_

St. Maartenszee, BUNGA-
LOW bij zwemparadijs.
Weekend v.a. ’225,-. Tel.
02246-3109.
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.

Ameland en Terschelling: t.h. caravans, 2 si.kmrs, gask.
en w.e. Voll. inger. Vrij vóór 22/7 en na 12/8. Hoogs, f 440.-
-p.w., april en sept. v.a. ’ 195.- p.w. (05180) 1206. N.o. zond.

ZEILSCHOOL PÈAN, voor erv. zeilers/sters tussen de 17
en 25 jr. die zeilles willen gaan geven start binnenkort onze
opleiding tot zeilinstructeur/trlce. Bel voor uitgebr. info:
05663 - 13 92.

ZEILSCHOOL PÉAN, al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen voor jeugd, volw. en gezinnen. Ook
surf- en kanovakanties. Nieuwe accornm. Lid VZN/Recron.
Inl. + folder: 05663 - 13 92.

OVERIJSSEL, MARKELO, TWENTE Camping de Katten-
befg****pf>>c>. pracht, gel. in heuvelachtig landschap. Verh.
vak.huizen, stacar.'s. Vrij vóór 15-7, na 5-8. Ruime kampeerpl.
Bespreek nu reeds voor Pasen/Hemefv., Pinksteren en uw va-
kantie. Alle comf. aanw., verw. zwem- en kleuterbad, viswater,
enz. Folder op aanvr. 05476 - 13 67.

Grandioze vakantie-tip! I
" 8-DAAGSE VAKANTIEREIS ": NAAR SCHIN OP GEUL :
9 " met verblijf in Uw eigen bungalow: " op het "schoenste plefcske" van "" Zuid-Limburg: " 'n oase van rust en natuurschoon. Keuze uit 2 typen 9
0 kompleet ingerichte bungalows, kategorie 4 of 5 sterren. INCLUSIEF
m gratis halen en brengen per touringcar: gratis dagelijks ontbijt en diner: _
" gratis 2 bustochten naar het omliggende buitenland: gratis linnengoed: _
" gratis gebruikvan het subtropisch zwembad. Prijzen perweek bij verblijf "" in bungalow 4 sterren: 2pers. 500- p.p.: 3 pers. 410.- p.p.:4 pers.365- "0 pp.5 sterren: 2 pers. 560.- p.p., 3 pers. 450 - p.p., 4 pers. 400.- p.p. etc. 0_ Vraag gratis kleurenfolder: 04459-1400 .
I Vakantiecentrum Schin opGeul l
" Walem 1. 6342 PA Walem "

CAMPINGREIZEN MALGRAT OE MAR.
Inclusief ingerichte tent (direct aan strand), mcl. bus-
retour, 10/17 dgn v.a. ’ 295.- / / 375.-. Vraag gratis
gids: REISBURO NIJMEGEN - Tel. 080 - 60 02 22.
STRANDVAKANTIES ZOMER 1989. Luxe bus- en
vliegreizen naar Spanje, Portugal en Italië. Costa Brava
10/17 dgn per luxe bus mcl. hotel HP v.a. ’ 285.- /
/ 435.-. Vraag gratis folder: REISBURO NIJMEGEN "Tel. 080 - 23 71 87._______________________________________________________________________________

IOOn^C n\/lÓ PITTORESKE HAVEN-J\J\s\J\Jj\\J V \\st TJES. VISSERSUCHT-J g Ê Ê JES IN DE NACHT.
___■_* _«%_«/ _’_-_ __"_*_-___" I DUIZEND EILANDEN
4\WjUJ&L 4jt_\\ _VLGjt2M*l VERKENNEN IN HETTri^J-^V ET** v%*-h*w HELDERE WATER VAN

*» DEADRIATISCHEZEE.■ DAT IS JOEGOSLAVIË. ~]

__________ " '**:.^-3| m ■imrf-ïiiiiii-i>_^_^.. L_at- J*f.'ftl*B_x''w _y ____H_?*^s?V_B» "r *
_ I "&_

<►" ?«*'''''^,'*'l''*'*_fa_3''?'ti«^g< ! {IT— '■«*«*'*>'l*l*lllH_^
»■ Hr^ftffiL, C__»l*_Jl____ Bf'i'iTtrmo

öfc*.—_M--^---__-.._'_"iV4_»■" dyw'?'J .'^iaitfcr' ". lS?"!2___^?*_w]■ *9H'_^,,MMpMMp4MrfH___l __WM_mßßmb___Wt' i_.f*___i m*_%-—^?bsï*ï_ik3iÊ*ÊÈ*

l_M _pM| JhH * a___i
_____L -_-_-_---. __f " ——____ _l^

r__F _________ W_r__s_*:,'~~.'S". "'""-—^■-_ ■ _________
___r JB ___ __f ■*» ■

__r ---H^^^^ _ "<->- » "M_B__l Vw___
--"—"~^^ -~-\ W" y_r'',____^ ita-fl■^ £ ■ _-^*pPfi___

ZEND MIJ INFORMATIE OVER JOEGOSLAVIË ____________________S _____________!_____■_
NAAM ""
POSTCODE/PLAATS J\J\*.\JV/OL-HV IL
NATIONAAL JOEGOSLAVISCHVERKEERSBUREAU LUN V_KI\A___INUL VAIvM NI IL
"$^""*""»* || AAN DEADRIATISCHEZEE

...en voor de mooiste en dikste Joegoslavië-gids
vol met bijzondere vakanties moet je naar...
hetANVR-Reisadviesburo _^^
ofbel Ina Tours: fl ■
°20-272162* ,m«tours

—_> HOLLAND BV

Tek. eik* BANKSTEL entienerkamer, Blauw-
steenstr. 22, Landgraaf-
Sch'berg.

I Te k. 4-delige TIENER-
SLAAPKAMER, grenen-
/groen, t.e.a.b. Tel. 045--322183.

Witte Hal
Wij zijn nu
verhuisd

naar
Bergerweg in
Sittard. Kom
nu profiteren

van onze
massale
magazijn
verkoop

koelen -vriezen - wassen -
hifi - stereo - kleuren-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
AEG Koelkast

Santo 1905 met
automatische

ontdooiing geen
1035 - of 748-

-maar 398-
Maar ook: 6 AEG

dubbeldeurs koelkasten
Santo 221 met

automatische ontdooiing
per stuk geen 1098- of

798,- maar 598-
Maar ook: 5 Philips

wasemkappen met 3
snelheden per stuk geen

298- of 179- maar 98-
Maar ook: 5 Kalorik
gasfomuizen met

grillelement per stuk geen
798- of 498- maar 398-

Maar ook: 6 Hotpoint
drogers 3910, 4 kilo per

stuk geen 798- of 598-
-maar 398-

-en nog veel meer:
Witte Hal

Bergerweg
51-53 Sittard

(Industrieterrein
Bergerweg) Tel.

04490-18209

Nashua
Telefax

vanaf ’ 69,- per maand

Kopieermachine
vanaf ’ 62,50 per maand

Autronic B.V. Oirsbeek
04492-3888 *Te k. topkl. LUIDSPRE-

KER 4-w.sys. Pr. n.o.t.k.
Nakamichi B 300 E cass.d.;
Kenw. tuner; Philips CD
650* Denon verst. Tel. 045-
-753717.
Te koop wegens vertrek
naar buitenland gips- en
BETONBEELDENGIE-
TERIJ. ± 180 gietmallen,
prachtige modellen. Zon-
der werkplaats; goede ver-
diensten; gratis inwerken;
startklaar; alle materialen
aanwezig, ’4000,-. Tel. 073-
-411756.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. gesloten aanhanger
110 x 145 x 180 cm ’751),-,
tel. 045-451926.
Te k. mooie aanhangw. L
2m br. 1.25 m’500,-; aan-
hangw. 1 1.90m, br. l.lOm
’450,-; aanhangw. 1 lm, br
1.40m’350,- 045-312189.
SCHILDERSEZEL, ate-'
üermodel tel. 045-412636.
COMMUNIEJURKEN te
koop, coll. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045-
-272516.

Deze week
nieuw: grote combi:koel-
vrieskast voor snelle be-
slissers van 899,- nu 549,-

-(of 30,- per maand)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

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

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.
Te k. ant. mas. eikenKAST.
3-drs. ’625,-: H. Hartbeeld
±90 cm. 045-444171.
OPEN HAARDHOUT,
hoogstam! op maat gez.,
04458-1293.
WANDMEUBEL 3'/_ mtr.,
eethoek m. 4 stoel., salonta-
fel. Alles balibruin, 04451-
-2046.
Goede KLEURENTV'S.
Het juiste adres voor een
goede tv met gar. Philips

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

Centr. Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen. Tel. 045-
-724760.
Alleen bij VRIESKO: v.a.
’95,- bijbetalen voor eenz.g.a.n. gebr. diepvries-,
koelkast, was- of droogau-
■tomaat, ook kooktoesteflen,
alles met volle garantie. Sit-
tarderweg 136 Heerlen. Tel.
045-727342.
IJSKAST 95,-; gasplaat 75,-;
gasforn. 125,-; diepvries
190,-; wasaut. 195,-. Tel. 045-
-725595.

Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels,
goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins, Kastel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Te k. gevr. defecte KLEU-REN-TVS 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.
04406-12875.
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 ofTrix Ex-. press, schaal HO 04746-
-2635.

ZIT/SLAAPK, tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 uur 045-229654.
Gemeub. Z.T-/SLPK, dou-
che, keuken. Panneshei-
derstr. 1 en 19, Kerkrade.
Te h. KOELCEL met berg-
ruimte, gunstige lokatie na-
bij winkelcentr. Heerler-
baan, tel. 045-212002 tussen
18 en 20 uur. *_
Te h. BEDRIJFSRUIMTE
± 20 m2voor pedicure of
schoonheidssalon in een
kapsalon centrum Kerkra-de, huur ’ 350,-; Inl. 04490-
-53313. .
KAMER + kl. slpk. mcl. cv-
antenne, gebr. keuk., badk.,
eig. ing. Schelsberg 126
Heerlen.
Te huur aang. vrijstaand
WOONHUIS met zwembad
bij centrum Hoensbroek, 3
slaapk., 2 badk.. luxe keu-
ken 60 m2woonkamer, gro-
te aang. tuin. Huurpr.
’1500,-. Tel. inf. 045-
-215969/210942.
Te h. leuke BOYENWO-
NING, omg. Brunss., le
verd.: kam., keuk., badk.,
wc, 3 slpk., 2e verd.: 3 slpk.
Huurpr. all in /' 850,-. Huur-
subs. mog. 045-226582.
Te h. ETAGEWONING in
Kerkrade, tel. 045-417263,
na 16 uur.
KAMERS + appartemen-
ten te huur te Susteren.
04499-1615 of 06-52107978.
Schin op Geul gestoff.
APP. te huur, kam., keu-
ken, slpk. wc, douche,
berg. c.v. ’ 525,-. Br. o. nr.
VA 570 LD Reinaldstr. 40,
6301 EC Valkenburg.
Gemeub. APPARTE-
MENT te huur te Heerler-
heide. Tel. 045-227930.
ZIT-SLPKMR 5.50 x 4.00 m
+ kkokhoek, douche, wc,
v.w. hal. Aparte ingang.Tel.
045-212613.
Te h. Maastricht-c KAMER
in studentenhuis. Alleen
meisjes / 410,-. 043-255382
of 045-455755.

KAMER te huur tot 1 juli.
Tel. 714383.
KAMER te h. in Voeren-
daal. Tel. 045-750229.
KAMER te h., gemeubi-
leerd. Tel. 04490-40887 tus-
sen 18 en 19 u.
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis, tel. 045-455755.
Te h. vrijst. LANDHUIS, 4
slpks., 1 stud.kamer, 2
badk., kamer-open haard, 2
gar., geh. onderkeld., grote
tuin 1000 m2, ’ 1900,-. Tel.
045-316491, na 16.00 uur.
Te h. p. 1 mrt. nab. centr.
Geleen, WOONUNIT 1 a 2
pers., geh. beg.gr ged. ge-
meub. + stoffTlnd.: 1 slpk.,
wk., keuk., d.+toilb., pl.
tuin, v. priv., v.a. ’7lO-
-p.m. all in. (geen hüursubs.)
v. 10.18 u. "Tel. 04490-47218.
SUSTEREN, te h. 1-pers.
luxe APPERTEMENT.
Ind.: woonk., keuken,hal,
toilet, badk. en slpk. w.w.
en c.v. ’ 690-p.mnd. all in.
Tel. 04499-1323. Mobu, R. v.
Gelderstr. 11, Susteren.

Te huur of te koop ge-
vraagd vrijst. WOONHUIS
of bungalow voor nieuw te
openen privéclub. Huur-
prijs tot ’ 2000,-. Tel. 04492-
-1261.

Ruilen: duplex woning
Burg. Lemmensstr. 83 Ge-
leen tegenruime WONING
elders in Geleen. 04490-
-42191.

Te koop luxe APPARTE-
MENT te Heerlerheide, 2e
verd., 2 slaapkamers, vr.pr.
’85.000,- k.k. Inl. 045-
-320307.
Te k. WOONHUIS in een rij
met achterom schuur, kel-
der, woonkamer, open keu-
ken, 3 slaapkamers, dou-
che. Vrij te aanv. ’ 88.000-
-k.k. Tel. 045-221090.
Te k. gevr. WOONHUIS in
Simpelveld, Bocholtz of
Eys. Br.o.nr. HK 680 LD,
postbus 3100, 6401 DPHeerlen.
BOUWTERREIN. Te k.
bouwkavel, geschikt voor
één of twee vrijst. wonin-
gen. Gel. in Hoensbroek
ruim 30 m breed, opp. ruim
5000 m2, tuin gel. op het
zuiden, aan achterkant
geen bebouwing, prijs
’170.000,-. Br. o. no. GE
824 LD, Markt 3, 6161 GE
Geleen.
Te k. WOONHUIS, gr. tuin,
mooie ligging. Margrietlaan
30, Munstergeleen. Info tel.
045-226507.
Vandaag OPEN HUIS 10-
-19 uur souterrainwoning.
Heerlen-Z. Vr.pr. f 115.000,-
-getax. w. ’ 118.00Ó,-Giezen-
hof 17. Heerlerbaan. Tel.
045-412716.
Evgelshoven, Bongartstr.
11, zeer goed onderh.
WOONHUIS (3 slpk., aan-
b.keuken) m. kl. tuin. Vr.pr.
’104.000,- k.k. BOP O/G
045-324133.
Übach o. Worms, Lindestr.
37, goed onderh. WOON-
HUIS (3 slpks.) met tuin en
berging, pr. / 92.000,- k.k.
BOPA O/G. 045-324133.

DAMOISEAUX I*4
verkoopt en verhuurt ï
dan u denkt! (VerhuU/J
der borg). Tel. 045-411;
Meer dan 1000 s<*
STEENSTRIPS
’9,50 per m2; stenen'
’0,35 p.st. Het mees
voorraad leverbaar. 'Staringstr. 123-125, 'len-Molenberg (achter
lipsfabriek) Tel. 045^
CENTRALE VER1;
MING d.h.z.-pakket \rad., ketel en alle aar**
mat. ’ 2850,-. Tel-
-313239. J
KANTELDEUREN efluiken bestellen? St*
Voerendaal bellen
voor industrie) Tenele'
8-10,.te1. 045-750187.^.
Te k. vezelcement G'
PLATEN in grijs en *ook polyester en pvc-
helder. Kepers en bali*
div. afm. Vloert*
L.A.G. b.v., Industrie^ind.terr. Borrekuil, G"
tel. 04490-43985. J—__j

Te k. kruising BOU"^-ROTTWEILERPUPSI 04459-1237. J
Paarden- en PONYS'JLING, paardentuigtel"

* Inl. 04409-3051. ____.■ Te k. jonge HENNEN
straat 20, Dicteren.
04499-1341. J: Te k. gevr. PAPEGAA1-kakatoes en ara's-
-04490-75359. J■ Te koop Duitse HER 1*1PUPS met stamboom^
jde ouders afgericht. v
>Lex v. Gelben RuWv> H.III en Kkl. moeder»> v. Esrohome, VH I. *.] maal. Inl. Rohs, Mole*""

Zuid 4, Urmond. __^

' Tek. Rothweiler PUP.5
j stamb. Tel. 04404- 15J&■ Te k. zwart PEKING'
,JE met stamb. Tel-. 250731, na 13.00 u. >; Jonge duitse HER^' duits import + jonge.. ker Spaniels, iets **^. koopje! Kerkstr. 33--. bach. J

' 3 mnd. oud Perz-■ TERTJE te k. / 200."

* 045-326592. * _^

' Toed TEHUIS gez- !- jongeMeehelse herde»;,I 16 mnd., zeer aanhangI m. stamb. Tel. 04454JÜ
Te k. AQUARIUM 121; x6O met eiken o$H

_
Geh. compl. ’350,- Te'; 440558. _^

-Te k. 2 grijze Rj?
STAARTPAPEGAA'^': met witte kooi, vaSJaI’950,-; Tel. 04490-385"*| 18 uur.

i Hflß^H ___R__Tt7_- AANBIEDING: W{
FSlincl. 6 mnd. grat*»j)I van ’2199,- voor /'J(

I BromfietsspecialistI Salden Limbricht. A
Mooie collectie n!,t"; BROMFIETSEN, ij,.
en versn., vanaf ’ IQ?*'
nanciering mogel'J)4rt

’40- per mnd. Ren? «r sen & Zn., Ganzevve'S) Heerlerheide, 045-211??- Weg. omst. te k \- CIAO 3 wk. oud.- mod. Tel. 045-2182gg_-^. Te k. YAMAHA DT "JÖ
ï vr.pr. / 1000,-. Inr-,^
f mog. Talmastr. 7,, broek-Heerlen.
PUCH Maxi Starlet- t- ’ 1100,- i.stv.nw. J°"
Vondelstr. 38, Heerle^- — Vö■ Weg. beëindigen CX
plaats partij BROMï'fiONDERDELEN „»': Maxi, Vespa etc. Pf- \J045-722800! Na lgj_?>;

' Te k. Puch MAXI e": brommer, Kerks"--; Übach over Worrns^^
'Te k. ZUNDAPP hf

’5OO,- Vespa Ciao<Jaf 650,-. Mgr. Lemme» 1

36, Nieuwenhagen^^), Te k. gebruikte p-&Ltï Anjerstraat 8 Scn1^. Tel. 256719.

H__ÉB_Él___--i'^^^
Aan de ZeeuwseR'"f 'Zoutelande 8-per->- r.* MERHUISJES. V(£- naseizoen ’ 200,- P-Ype*
felegenheid tot kan

'el.mim-l362.____y

'- Te h. ZOMERH^V. Walcheren, dicht bi*. (j
f en Veersemeer, j.aci.

voor 15-7, na 26-»-- 01189-1853. —-^i- Nu boeken voor cc Ji trekkeliik geprüsfn fi. MERVAKANTIE 'M
Inl. en inform. o***^
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BRUSSEL-Tegelijkertijd met de start van het nieuwe seizoen
zijn de organistoren van de wereldkampioenschappen wiel-
rennen een reclamecampagne in een aantal landen gestart. Het
comité dat de regenboogstrijd in augustus van dit jaar in de
Franse steden Lyon (baan) en Chambéry (weg) organiseert,
presenteerde gisteren in Brussel het mondiale titeltreffen aan
de Belgische- en Nederlandse pers. Voorzitter Jean Jobert, die
bij de organisatie de oud-renners Bernard Thevenet en Henri
Anglade heeft ingeschakeld, kondigde zelfverzekerd aan dat
het WK 1989 een evenement zonder weerga zal worden.

De Franse organisator baseert zijn.
beweringen op de inmiddels door
Stephen Roche', Charly Mottet,
Scan Kelly en Pedro Delgado ge-
pleegde parcoursverkenningen. *

„De afgelopen maanden hebben
deze topcoureurs op defiets het par-
cours in Chambéry verkend. Stuk
voor stuk vonden ze het een heel
zwaar en selectief parcours. Vol-
gens hen kan alleen een compleet
renner in topconditie wereldkam-
pioen worden en zal van een outsi-
der beslist geen sprake zijn."

De WK-omloop in Chambéry heeft
een lengte van 12,350 kilometer. De
2700 meter lange Cóte de Bagnol,
met een stijgingspercentage van
7,15 %, is het belangrijkste obstakel.

De finishlijn wordt op een brede,
licht dalende laan in het hartje van
Chambéry getrokken. De profs krij-
gen dit parcours op zondag 27
augustus 21 maal voor dewielen ge-
schoven, hetgeen een totaal van 260
kilometer betekent. „Dit parcours is
zwaarder dan de circuits van de vo-
rige twee wereldkampionschappen
in Sallanches," vindt tweevoudig
Tourwinnaar Bernard Thevenet.
„Niet alleen de klim zal als scherp-'
rechter fungeren; ook de twee lange
stukken vals plat. Vooral het ge-
deelte, dat na de afdaling van de Có-
te de Bagnol volgt. Een renner, die
in de finale nog reserves heeft, kan
op dat parcoursgedeelte toeslaan."

Ontsnapping
Volgens Bernard Thevenet is de
WK-omloop in Chambéry uitste-
kend geschikt voor een vroege ont-
snapping van enkele renners. „Op
dit parcours kan niemand zich ver-
steken. De zwakke broeders zullen
snel uit koers zijn. Alleen de betere
coureurs kunnen in Chambéry een
hoofdrol spelen. Het is een geschikt
parcours voor de aanvallers. Zelfs
een vroege vlucht heeft grote kans
van slagen. Een tijdsverschil zal
door de achtervolgers niet gemak-
.keiijk overbrugd kunnen worden.
Bovendien krijgt niemand de tijd
om te herstellen. Als je eenmaal ge-
lost wordt, ben je uitgeschakeld. In
Chambéry zal het recht van de
sterkste gelden. We krijgen dit jaar
dus een mooie wereldkampioen,"
voorspelt Bernard Thevenet.

geen nieuw gezicht in dewielermid-
dens. Jobertheeft als geenander er-
varing met het organiseren van we-
reldkampioenschappen. „Ik heb zo-
wel in 1964 als 1980 de wereldkam-
pioenschappen in Sallanches geor-
ganiseerd. Jan Janssen veroverde
de titel in 1964 en in 1980 werd Ber-
nard Hinault wereldkampioen. Na
dat laatste WK wilde ik niets meer
met het cyclisme te maken hebben.
Maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Toen ik in 1983 door het
wielercomité van Chateau-Chinon,
dat zijn kandidatuur voor de we-
reldkampioenschappen van 1989
wilde stellen, benaderd werd om
een hand toe te steken, hapte ik
weer toe. Chateau-Chinon had ech-
ter geen geschikte hotelaccommo-
datie voor dergelijk belangrijk eve-
nement. Daarom heb ik zelf het ini-
tiatief genomen om de wereldkam-
pioenschappen weer naar de Sa-
voye te halen. Met-het oog op mon-
diale publiciteit voor het toerisme
kreeg ik onze streek snel op mijn
hand voor de nodige financiële
steun."

Inkorte tijd slaagden de organisato-
ren erin denodige sponsoren te vin-

baanlokatie aangewezen en het aan
de voet van deAlpen gelegen stadje
Chambéry kreeg het wegkampioen-
schaptoegewezen. „We hebben wel
vijftig verschillende circuits in de
Savoye bestudeerd. De omloop van
Chambéry kreeg uiteindelijk de
voorkeur. Het is een prachtig par-
cours, waarop alleen de beste ren-
ners van de wereld kunnen win-
nen," kondigt Jean Jobert, die voor
het mondiale titeltreffen op weg en
baan in totaal 300.000 toeschouwers
verwacht, aan.

Johan Cruijff slaat
aanbod AC Milan af
Het ging om hoger bedrag dan ik bij Barcelona verdien
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„Het wordt een heel bijzonder we-
reldkampioenschap. We hebben
kosten noch moeite gespaardom de
wielerstrijd zo perfect mogelijk te
doen verlopen. Zowel de baan in
Lyon als het wegcircuit in Chambé-
ry staan garant voor wedstrijden
van topniveau," meent Jean Jobert.
De 60-jarige Fransman is bepaald

WK-programma
BRUSSEL - De wereldkampioen-
schappen wielrennen worden dit jaar
in Frankrijk gehouden. Op het beton-
nen ovaal van het Pare de la Tête dOr
inLyon staatvan 14 tot20augustus dé
baanstrijd op het programma. De we-
reldkampioenschappen op de weg
voor dames, amateurs en profs wor-
denvan 23 tot 27 augustus in Chambé-
ry (Savoye) verreden. Het programma
van het WK weg te Chambéry: 23
augustus ploegentijdrit dames (50 km)
en ploegebtntijdrit amateurs (100 km);
26 augustus: dames (75 km) en ama-
teurs (187 km); 27 augustus: profs (260
km).
Contactadres voor informatie en re-
serveringen: Comité d'organisation
des Championnats du Monde de Cy-
clisme 1989 - 18, Rue Beffroy - 92200
Neuilly-sur-Seine - Frankrijk. _* 0933-
-146374677.

den om het vereiste geld bij elkaar
te krijgen. „Het organiseren van de
wereldkampioenschappen is ont-
zettend duur geworden. Vijfentwin-
tig jaar geleden kostte het WK in
Sallanches ongeveer tweehonderd-
duizend gulden, in 1980ruim ander-,
halfmiljoen gulden. Dit jaarhebben
we een budget van ruim elf miljoen
gulden ter beschikking. Een gigan-
tische prijsverhoging derhalve. Be-
grijpelijk ook, want de wielersport
heeft de afgelopen jareneen enorme
mondiale uitstraling gekregen. Dat
was vroeger nog niet het geval."

De inmiddels gerestaureerde vijftig
jaar oude piste van Lyon werd als

Van onze sportredactiek van onze sponreaacue

t\g ~ Johan Cruijff heeft een aanbod om met ingang vanIt^d seizoen trainer van AC Milan te worden afgeslagen.
| heeft hij gisteren in de Gazzetta dello Sport verklaard.

Waubach zoekt
scherpschutter

Vlissingen benul kansen beier dan thuisclub

*Tp
i/| Ster is vorige week bij Milan
i„ est om over de contractverlen-

J^Van Van Basten en Gullit te
*.t' Toen Berlusconi hoorde dat
''M k

sten er no£ net voor voelde,
3k_ ** et voorstel om mij naar

'y'te halen. Het gingom een ho-. !ti rn a** C'an 'k Barcelona ver-
is |^vs meer dan de naar verluidt
j^'ljoen gulden per jaar die hij

jjI k Celona incasseert, red.). Cos-
irn me gebeld, maar ik heb
,i gezegd dat ik het in Barcelona

'«s.,m'in zin heb. Geld is ook niet

ti> aldus Cruijff, die in Barcelo-
js,rd geïnterviewd door een jour-

>^ van de grootste Italiaanse

" Michiel Schapers, beloning voor keihard werken

Michiel Schapers maakt indruk

van onze medewerker
HENK SPORKEN

Waubach-Vlissingen 1-2 (1-1). Score: 3.
Speth 1-0; 17. Schenk 1-1; 57. Schipper
1-2. Toeschouwers: 450. Scheidsrech-
ter: Van derLinden. Boeking: Wagenaar
(Waubach).
Waubach: Blankenhagen 6, Jurgens 7,
Van Kan 7, Wagenaar 6, Adri Snippe 6,
Kleinjans 6, Ohmani 6 (60. Lurken 6),
Willems 6 (68. Hoenselaars-), Kockel-
korn 6, Antoine Snippe 7, Speth 6. To-
taal: 75(12).

WAUBACH - In de wedstrijd tegen
Vlissingen heeft hoofdklasser Wau-
bach vóór de pauze verzuimd een
veilige voorsprong te nemen waar-
door de thuisploeg weer met een ne-
derlaag werd opgescheept. Overi-
gens wacht de ploeg uit Landgraaf
nog altijd op dispensatie voor kee-
per Nico Hanssen, wiens eerste op-
treden onder de lat bij Waubach
derhalve niet heeft kunnen plaats-
vinden.
Waubach begon sterk tegen Vlissin-
gen. Al na twee minuten stelde An-
toine Snippe doelman Pennings
met een ferme knal op de proef.
Nauwelijks 60 seconden later was
het toch prijs. Snippe kopte na een
miskleun van een Zeeuwse verdedi-
ger de bal voor de voeten van Speth
diezich geen moment bedacht: 1-0.
Vlissingen raakte niet van de kook
en had geluk dat de gelijkmaker
niet lang op zich liet wachten.
Schenk mocht na een hoekschop
van Van Dam -ongehinderd inkop-

pen: I—l. Een nieuweWaubach-tref-
fer leek een kwestie van tijd te zijn.
Speth kreeg drie mogelijkheden op
rij maar wist het doel niet te vinden.
Na de pauz*e had Waubach toch op-
nieuw de eerste kans. Een prima ac-
tie van Kockelkorn bracht opnieuw
Speth in kansrijke positie, maar hij
treuzelde. Even later kwam de gena-
deklap voor de oranjehemden. Vlis-
singen-spits Van Vossen glipte
langs de goed spelende Jurgens en
bediende Schipper op maat. Tegen'
diens kopbal was de jeugdigeBlan-
kenhagen kansloos: 1-2. Waubach'
ging meteen over tot een offensief,
dat wegens gebrek aan overleg wei-
nig gevaar opleverde. Alleen Lur-
ken had de gelijkmakervoor de voe-
ten, maar hij miste oog in oog met
doelman Pennings.

hooffdklasse c
Waubach-Vlissingen I—2

Limburgia 14 7 4 3 18 26-19
Venray 14 6 6 2 18 21-16
TSC 13 4 8 1 16 14-11
Halsteren 14 5 5 4 15 22-18
EHC 13 5 4 4 14 14-10
Longa 13 4 6 3 14 13-10
Geldrop 14 4 6 4 14 16-18
Sittard 14 5 4 5 14 17-22
TOP 13 3 7 3 13 19-16
Vlissingen 14 4 5 5 13 27-24
DESK 13 2 7 4 11 11-16
Wilhelmina'oB 13 3 5 5 1118-28
Waubach 13 1 7 5 9 11-1S
SVN 13 2 4 7 8 13-20

sportkrant en deze zou hebben toe-
vertrouwd dat het al de tweede po-
ging van Berlusconi was om hem
binnen te halen.
Ook over Marco van Basten, die hij
graag aan het eind van dit seizoen
eenjaar voordat zijn contract bij Mi-
lan afloop naar Barcelona zou halen,
laat Cruijff zich weer zonder rem-
mingen uit.
„In Milaan is hij niet gelukkig. Hij
kan daar best goed spelen en sco-
ren, maar de emoties ontbreken er
dieeen club als Barcelona wèl heeft.
Hij heeft die nodig om optimaal te
kunnen presteren, zoals ik die ook
nodig had. Hij lijkt op mij. Hij is de
enige in wie ik mij kan herkennen."
Over een eventuele overgang naar,
AC Milan op een later tijdstip laat
Cruijff zich positief uit.
„Milan is hoe dan ook tóch een van
de weinige clubs waar ik ooit nog
weleens zou kunnen werken. De
spelstijl bevalt me en ik bewonder
Berlusconi. Ik houd ervan om maar
met één man te maken te hebben.
Maar ik zou niet bij een club kunnen
werken waar men zich onmenselijk
zou gedragen door een speler tegen
zijn zin aan zijn contract te houden.
Ik hoop dat Berlusconi doet zoals
PSV met Gullit heeft gedaan: on-
danks een doorlopend contract de
mogelijkheid bieden om van club te
veranderen", aldus Cruijff in een
nieuwe poging om Van Basten, na
Ronald Koeman, voor zijn club bin-
nen te halen.
Afgelopen zondag nog verklaarde
de Milan-spits overigenservan uit te
gaan zijn nog anderhalfjaar duren-
de contract in Italië uit te dienen.

pers' optreden gisteren was dat hij
Kühnen geen moment de kans gaf
tot een herhaling van dinsdag. Hij
greep elke gelegenheid aan zijn te-
genstander onder druk te zetten.

Uitslagen:
Enkelspel tweede ronde: Riglewski-Rah-
nasto 6-3, 2-6, 6-1; Cahill-Saceanu 7-6, 7-6;
Davis-Lavalle 6-2, 6-3; Noah-Bergström 6-3,
7-5; Schapers-Kühnen 6-0, 7-6 (7-2).
Dubbelspel tweede ronde: Mecir/Srejber-
Jelen/Saceany 4-6, 7-6 (7-2), 7-5.

WK moet schaatsen weer kleur geven

Depressie op ijs

ROTTERDAM - Bij de een ging de
vuist omhoog, bij de ander ver-
scheen andermaal een grote glim-
lach op het gezicht. Beiden waren ze
verheugd, Michiel Schapers en Yan-
nick Noah. Het tweetal bereikte
donderdag de laatste acht in het
Grand Prix-tennistoernooi in Rot-
terdam. Schapers door een, vooral
in de eerste set, indrukwekkende
winst op de Westduitser Patrick
Kühnen, Noah door een simpele
overwinning op de Zweed Chris-
tiaan Bergström.

Schapers is het perfecte voorbeeld
van de 'self-made' man. Talent is
hem niet vreemd, maar slechts door
keihard werken heeft hij zich kun-
nen ontplooien tot een goede ten-
nisser. Hij moet er veel voor doen
om zich langzaam omhoog te wer-
ken. Het sterkste punt van Scha-

De Wilde geeft
sprintles
i4u?-N _ De Belgische kam-; «e. de Wilde heeft de eer-

) jjf^Pevan de Ster van Bessèges

' Vi11 "aam gebracht. Zijn felste
&t(e r? in de massasprint waren de

* Ot*anc*er Marcel Arntz, de Zwit-
L. l_! mar Hafliger en de Oosten-fjPauiPopp.
*Ij( j"n Spanje zette het peloton de
H*|V°ort- Na een solotocht van

0lr>eter dooreen miezerige re-
%i 'r,Won de 21-jarige Spanjaard
"""IW arl°s Jusdado de tweede
*. h van de Ronde van Andalu-r 'c Vanderaerden won de

sl?rint voor de tweede plaats.
Ktjl.Ji, jee«leetappe Ronde van Andalu-%„ Usdado 182km in 5.12.53; 2. Vander-
?;« ~p '-20; 3. Guttierez; 4. Guay; 5.Ro-N'; , ftUmPf; *?. Jalabert; 8. Dhaenens; 9.jjdè '"■ Fabrizio Bontempi en de restfks (">?r°eP met alle Nederlanders, o.a.
pi,,j ■"*'. De Rooy (40) en Breukink (104),
f>H_l>

a's Vanderaerden.
sNan k'assement: 1. Bordonali 8.58.08;
?S_ °0p203'3-Pelier°p2l2'*■ Suy-
i6 Ni, ,0p 2-13; 5. Edwig van Hooydonck
të*l_B s zt' 7- Julian Gorospe op 2.15;_ 'f i«op 2 17; 9. Miguel Angel Martinezl- Verhoeven op 2.19.
k Vj|ri erste etappe Ster van Bessèges: 1.
_»';»e 138 km in 3.12.42 (gem. 43.005
J1;6 "(,Arnti; 3. Hafliger; 4. Popp; 5. Van
vSds i rszynsky; 7- Al"las; *" Moorman;
?V i-T* °ominguez; 11.Redant; 12.De
Xja,U Kulas; 14. Poels; 15. Deneut; 18.
i -*"»■■, allen z.t. als De Wilde.. St_r* AnHVan Bessèges alsook Ronde
V. duurt tot zondag.

VAIL - Een dag na de dubbelslag
op de Super-G voor vrouwen heb-
ben de Oostenrijkse mannen bij de
wereldkampioenschappen ski in
Vail, Colorado, de eerste en tweede
plaats opgeëist in de reuzeslalom.
Rudolf Nierlich (22) zegevierde voor
Helmut Mayer. Het brons was voor
titelverdediger Pirmin Zurbriggen
uit Zwitserland. Olympisch kam-
pioen Alberto Tomba stelde zwaar
teleur. Hij werd zevende.

Oostenrijkers
reusachtig

door dik
bruynesteyn

De enkele Noor, die nog wel in het
schaatsen is geïnteresseerd, zet zijn
geld het komende weekeinde op
Geir Karlstad. De stayer uit Lilles-
tröm werd in Göteborg derde, het-
geen hem zijn eerste medaille als
allrounder opleverde. Dat had hij
evenwel vooral te danken aan de
magere bezetting van het deelne-
mersveld. Gustafson meldde zich
toen af met een voedselvergiftiging
en Hadschieff was na een oogholte-
ontsteking te zwak om optimaal te
presteren.

Favorieten
Tijdens het wereldkampioenschap
is het rijtje favorieten ten opzichte
van het EK aanmerkelijk uitge-
breid. Naast titelverdediger Eric
Flaim en Europees kampioen Leo
Visser, die als één van de weinigen
wel een gemotiveerde indruk ma-
ken, komen Tomas Gustafson, Mi-
chael Hadschieff en Gerard Kern-
kers in aanmerking voor de ereprij-
zen. Met enige spanning wordt te-
vens uitgekeken naar het WK-de-
buut van Michael Spielmann. De 18-
-jarige junioren-wereldkampioen is
door de DDR-leiding dit seizoen be-
wust gespaard voor het toernooi in
Oslo, waar Hein Vergeer dit week-
einde debuteert als TV-commenta-
tor bij Studio Sport. Hij neemt het
technisch gedeelte voor zijn reke-
ning.

Van onze sportredactie
OSLO - De wereldkampioen-
schappen allround dit week-
einde in Oslo en de sprint een
week later in Heerenveen zul-
len de schaatssport weer wat
kleur moeten geven. Na de la-
wine aan wereldrecords in de
vorige winter en vaak meesle-
pende medaillejacht in Calga-
ry is het opvallend, hoe moei-
zaam het na-olympische sei-
zoen zich voortsleept.

Zelfs Leo Vissers Europese titel,
drie weken geleden behaald in Gö-
teborg, heeft weinig weerklank ge-
vonden en de matheid nauwelijks
kunnen wegnemen. Rijders en rijd-
sters klagen steen en been over hun
post-olympische depressie, raken
geblesseerd of melden zich ziek af.

Bovendien is de publieke belang-
stelling flauwer dan ooit.
In de schaatswereld wordt daarom
ook getreurd om het feit, dat het WK
allround morgen en zondag niet in
het Bislett-stadion kan worden ge-
houden. De circa 1500 Nederlanders
en duizenden Scandinavische be-
zoekers, met debejaarde Noorseko-
ning Olav traditiegetrouw in hun
midden, hadden in het roemrijke
bouwwerk eindelijk voor een sfeer-
volle ambiance kunnen zorgen.

Arena
Aangezien het momenteel dooit in
Noorwegen, ligt er geen (natuur)ijs
in de schaatstempel, waardoor het
titeltoernooi is verplaatst naar het
armzalige kunstijsbaantje Valle Ho-
vin. Bislett lag er gisteren grauw en
verlaten bij, wachtend op zijn nieu-
we klanten: atleten en voetballers in
plaats van schaatsers.

Het 'Wembley' van de schaatssport
zou dit weekeinde voor het laatst in
75 jaar dienst doen als ijsstadion. In
al die jaren groeide het uit tot een
ware schaatsarena, waarin bij voor-
beeldKees Verkerk en Ard Schenk
grote triomfen vierden. Het tweetal
denkt er met nostalgie aan terug.
Schenk: „Doodzonde, dat er niet
meer geschaatst wordt in Bislett. Er
heerste altijd een heel aparte sfeer.
Ik weet nog wel, dat er op de krui-
sing een geweldig kabaal werd ge-
maakt. Wat me ook nog bijstaat is de
deskundigheid van het publiek".
Verkerk: „Ik vind het ook jammer,
dat Bislett verdwijnt. De toekomst
is echter aan de indoorhallen. Daar
zullen ze in Noorwegen ook mee
moeten beginnen in verband met de
Winterspelen in Lillehammer in
1994. Als men te lang wacht met het
bouwen van een ijshal, is het schaat-
sen hier helemaal voorbij. Het is nu
al op sterven na dood."

Bernard Thevenet: 'InChambéry zal het recht van de sterkste gelden'

"Bernard Thevenet heeft zijn schouders gezet onder de organi-
satie van het WK wielrennen 1989. „We krijgen dit jaar een
mooie wereldkampioen," beweert de oud-Tourwinnaar.

Elf miljoen voor regenboogstrijd
door bennie ceulenLimburgs Dagblad

sport

turbo's tobsport



ANTWERPEN - Na zijn over-
winning op Lajos Portisch met
een plaats in de halve finale van
het kandidatentoernooi als belo-
ning, neemt Jan Timman enige
tijd rust. De match tegen Speel-
man zal vermoedelijk in oktober
in Londen gespeeld worden.
Mocht hij er in slagen om Speel-
man dan te kloppen, dan wacht
hem waarschijnlijk Anatoli Kar-
pov, die torenhoog favoriet is in
de tweekamp tegen zijn landge-
noot Arthur Joesoepov.

laag worden ingeschat. Karpov
en Kasparov zijn nog altijd verre-
weg de sterkste spelers op aarde.
Timman heeft simpelweg pech
dat hij in hetzelfde tijdperk leeft
als de twee K's.
Na afloop van de voor hem zo
succesvol geëindigde strijd te-
gen Portisch in Antwerpen ver-
telde Timman, onder het genot

die vorig jaar in zijn match tegen
Portisch ook met 2V--1 1/- achter-
stond. Hij maakte de vijfde partij
rustig remise. Hij kreeg mede
daardoor in de zesde partij geen
serieuze kans. Maar dat ik twee
partijen achter elkaar zou win-
nen, had ik natuurlijk niet dur-
ven dromen. Na de vierde partij,
zou ik onmiddellijk voor 3-3 ge-,
tekend hebben."

De kansen in die eventuele
match moeten realistisch, dus

van een pilsje, dat de match voor
hem duidelijkeen treffen in twee
delen was geweest.
„Gedurende de eerste drie partij-
en was ik heel gespannen. Toen
ik de derde partij verloor, zag ik
het somber in, maar de spanning
was gelukkig weg. In de vijfde
partij heb ik met zwart bewust ri-
sico's genomen. Ik wilde niet het
voorbeeld volgen van Vaganjan,

De Hongaar doet liever geen
voorspellingen over Timman's
kansen tegen Speelman. „Speel-
man is net als Timman een goed
schaker. Ik waag me niet aan een
voorspelling."

Portisch vond dat de partijen
niet op een bijzonder hoog peil
hadden gestaan. „Dat moet je
ook niet verwachten bij dit soort
matches. De belangenzijn veel te
hoog om mooi schaak te spelen."
Hij vindt overigens matches van
zes partijen meer dan genoeg
voor een kandidatentoernooi:
„Je bent er snel van af. Je hoeft
niet zo lang te lijden."

i

In de stelling:
wit: Kgl, Df3, Tal2, Th3, Lb2, Pes,
d2, e3, f4, g2, h 2
zwart: KeB, Dbs, Tb7, ThB, LfB, Pf6,
b4, c5, e6, f7, g7, h 7
was de vraag hoe wit, die aan zet is,
het pleit snel in zijn voordeel kan
beslechten. De eerste zet zal geen
probleem opgeleverd hebben: 21.
TaB+. In de partij volgde nu 21...
TbB. Het alternatiefis 21... Ke7. Wit
moet dan de verleiding kunnen
weerstaan een paar schaaks te ge-
ven met 22. Pc6+,Kd7 (22... Kd6 23.
Les+ en TdB mat) 23. TdB+,Kc7 24.
Les+,Kb6 met een merkwaardige
stelling die wel gunstig voor wit zal
zijn; echter helemaal duidelijk is 't
niet. Na 21... Ke7 had de wit-sperler
het sterkere 22. Tas!ü gepland. Na
het gedwongen 22... Db6volgt 23.'Pc4,Dc7 24. Les,DcB (24... Dd7 25.
Ld6+ en TaB+) 25. Pd 6gevolgd
door D:b7. Na het in de partij ge-
speelde 21... TbB volgde 22.
Dc6+!,Ke7 (22... D:c6 23. T:bB+ en
P:c6 met torenwinst) 23. Ta7+ en
zwart gaf op.

Wie een partij wil schaken zonder
de beschikking te hebben over bord
en stukken - „blind"-schaken -
moet een vrij sterke speler zrjn. Het
vereist groot concentratie- en voor-
stellingsvermogen om het overzicht
te houden over de 64 velden en 32
stukken. Het blind-spelen van si-
multaanseances is al helemaal een
spektakelstuk. Het is enorm ver-
moeiend en wordt zelfs als (moge-
lijk) schadelijk voor de gezondheid
beschouwd.
Mensen met een visuele handicap
zullen met blind-schaken minder
moeite hebben omdat zij noodge-
dwongen geleerd hebben anderre
zintuigen dan hun ogen te gebrui-
ken en zich voortdurend dingen
moeten kunnen voorstellen. Toch
spelen ook zij liever niet voor hon-

1
derd procent blind, maar mj
hulp van aangepaste schaakb*
en stukkern die ze met hun v»
iaftasten.
Zodoende kunnen zij een nivej
reiken dat niet of nauwelijks <fdoet voor dat van ziende sch*
Ter illustratie daarvan sluit ilj
week af met een kort parti
ment. Volgende week kom ijf
eens terug op 't „blind"-scfl
met een volledige party. I

Bovenstaand diagram geeft óf
ling weer na de 22e zet van "*"een partij tussen Rost (NoorW<
en A. Bestman. De wit-speler
drie pionnen voor het stuk. &
in een eindspel zou kunnen i*
kelen, had hij waarschijnlijk f
kansen, zover komt het echtef
De zwart-speler zette krachtig'
met 23... c4; sluit de diagonaal I
af. 24. d:c4(24. La2was ietsbef
weest), TgB! 25.Dh4. Op 24. D*
zwart 25... T:g2+! en op 25-
-volgt 25... L:e4 26. f3,L:f3!
T:g2+ 26. K:g2,Tg6+ 27. Dg*
28. K:g3,D:e4. De witte koning
ling ligt in duigen. Na 29. f3,
30. F4,De3+ 31. Kh4,Lg2 gaf*

dammen
met john vanden borst

" Guy Thijs, pas na week-
einde hele selectie ier be-
schikking.

Thijs met miniploeg
naar trainingskamp

Portugal-België woensdagavond op TV

beslist". De zaken zijn hem, daar is
hij intussen wel achter, niet mooier
voorgespiegeld dan ze zijn. „Zeker
het eerste jaar wordt het passen en
meten en zullen we het salaris van
Shirley (zijn vriendin, voor wie een
baan als secretaresse wordt gere-
geld, red.) hard nodig hebben om
rond te komen. Maar dat wisten we.
Als je iets wilt bereiken moet je je
opofferingen getroosten, dat is over-
al zo. Of jenou in Nederlandbent of
in Amerika en ofjeaan sport doet of
in zaken zit"

Opleiding

Naar pas definitief is vast komen te
staan is medio vorig jaar in zijn woon-
plaats Montreal op 83-jarige leeftijd
oud-wereldkampioen Marcel Deslau-
riers overleden. De Canadees verover-
de in het wereldtoernooi van 1956,
toen hij zijn vijftigste levensjaar al ge-
passeerd was, de wereldtitel. In dat
toernooi onttroonde Deslauriers de
Nederlander Roozenburg en bleef hij
spelers als Keiler, Bom, Van Dijk en
De Jong voor.
In het spel van Deslauriers vielen al-
tijd zijn matige strategische kwalitei-
ten op maar veel opvallender was dat
;hij dit gebrek met een werkelijk fabel-
achtig combinatievermogen wist te
compenseren. Dat Deslauriers niet
lang wereldkampioen zou blijven en
de in 1958 in Nederland gespeelde
match tegen de grote Russische stra-
teeg Koeperman zou verliezen, was
niet verwonderlijk. Maar het is nu nog
steeds verbazingwekkend dat het sco-
reverschil, het werd uiteindelijk 22-18
voor Koeperman, zó klein bleef.
Het volgende fragment uit de veer-
tiende partij van de match is histo-
risch. Het toont Deslauriers zoals hij
zal voortleven, als briljant technicus.

Maastricht
vergeet

karateka's

Koeperman-Deslauriers. Volge*"j
wetten van het klassieke spel g^J
deze positie schijf 15 als zwak. "
een achtergebleven schijf die nig
duktief gemaakt kan worden. 1*
42-37? (hier schijnt 40. 38-33 de'
zet te zijn) vond Deslauriers f
voor zijn achtergebleven schij'
heel bijzondere bestemming: 40"r31! 41. 37x26 14-20! Koeperman'
hier enorm geschrokken zij*l',
25X14 19x10 43. 28x30 18-22! 44'
10-14 45. 9x20 en daar gaat *'...15x42!! Om te bekomen gaat *nog even door maar Deslaurier*
het eindsPel zonder veel moei"*'
43-39 42-48 47. 39-33 48-42 48. 33*
29 49.32-27 29-7 50.45-40 7x45 5W
45X31 52. 26x37 6-11 53. 36-31 8'
37-32 en wit gaf het tevens op, e**
(13-18) 32-28 (16-21) 31-26 (11-17)]
Deslauriers trad voor het laatst
internationale damarena op in h*
van 1972. Tussen vele jonge v
meesters bereikte hij toen een e&
negende plaats.
Als lezersopgave het tweede dia*

kreeg ze zelfs geen invitatie voor
de kampioenenhuldiging.

Maastrichtenaar Peter Cremers,
die in 1988 Nederlands- en in
1987 Zuidnederlandskaratekam-
pioen was, heeft nooit een invita-
tie voor een stadshulde ontvan-
gen. Zelfs niet nadat de Maas-

MAASTRICHT - Hoewel Maas-
tricht ieder jaar in januari een
grootse kampioenenavond orga-
niseert heeft men ten aanzien
van de Europese karatekampioe-
ne Yvonne Senff de boot gemist.
Daar waar in huize Senff vele. fe-
licitaties binnenliepen, was de
Europese kampioene het meest
verguld van een telegram van
staatssecretaris Dees. Minder
leuk vond Yvonne Senff het, dat
zij opnieuw niets van het ge-
meentebestuur hoorde. Ook na-
dat zij in 1986 open Nederlands
kampioene, in 1987 Zuidneder-
lands en verleden jaar Neder-
lands kampioene was geworden

Van onze medewerker

Het bezoek aan de metropool beant-
woordt tot dusverre volledig aan de
verwachtingen van de 21-jarige in-
woner van Hoogvliet, die zich na
zijn spraakmakende optreden bij de
Olympische Spelen in Seoel in een
enorme belangstelling van de zijde
van, vooral, Amerikaanse managers
mag verheugen.
„Ik train in Brooklyn, in Gleason
Gym, een echte profgym, bekend
over de hele wereld, en daar is veel
aandacht voor me omdat iedereen
me nog kent van dat Banks-gedoe
(bedoelt zijn snelle knock out-zege
in Seoul op de Amerikaan Kelcie
Banks, de regerend wereldkam-
pioen, red.). Ik heb er inmiddels een
paar keer gespard met Kevin Kelly,
een nog ongeslagen vedergewicht
die ook bij Bill Bikoff van de New
Vork Boxing Club onder contract
staat en morgenavond zijn vijfde
profpartij bokst, en aan de reacties
merkte ik wel dat ze behoorlijk on-
der de indruk waren van wat ik
kon."
Tuur (21) heeft inmiddels ook een
afschrift gekregen van het contract
dat hem is aangeboden.
„Dat is een contract van de New
Vork State Boxing Commission,
een standaardcontract waaraan
niets kan worden veranderd zonder
toestemming van die commissie.
Het boksen hier in New Vork staat
heel erg onder controle tegenwoor-
dig. Bikoff liet me nog een brief
zien, waarin een paar managers en
promotors ernstig werden gewaar-
schuwd omdat er onlangs een paar
partijen op het laatste moment niet
waren doorgegaan. Bij herhaling,
stond er in die brief, zou hun licen-
tie worden ingetrokken. Dat klinkt
allemaal heel betrouwbaar en ook
de mensen, met wie ik rechtstreeks
te maken heb, maken een goeie in-
druk op me. Dus..."
Hij maakt de zin niet af, Regilio
Tuur, maar beaamt naderhand wel
„eigenlijk al half en half te hebben

Bill Bikoff is rijk geworden in de
metaal en in onroerend goed. „Hij
zet van die hoge gebouwen neer",
weet Tuur, „en omdat ik naast het
boksen nog wel iets anders wil
doen, kan ik bij hem in het bedrijf
een opleiding volgen."

De manager woont en werkt in
Manhattan, maar heeft ver van het
gewoel van de binnenstad nog een
ander optrekje, compleet met ten-
nisbaan en zwembad. Dat voor
(lang) niet iedereen in New Vork
een dergelijke welstand is wegge-
legd, daarvan heeft Regilio Tuur
zich deze week nog eens met eigen
ogenkunnen vergewissen. „Ik zit er*
hier in Queens eigenlijk precies tus-
senin", vertelt hij. „Links is het heel
slecht, daar zijn de ghetto's zoals
The Bronx. Daar moet je 's avonds
echt geen autopech krijgen, want ze
strippen eerst jeauto en daarna jou.
En dan mag jevan geluk sprekenals
jehet overleeft. Ga je de anderekant
op, dan wordt het eigenlijk steeds
beter, tot je komt waar Bikoff
woont. Daar hoef ik voorlopig nog
niet aan te denken, maar ik ben wel
van plan er keihard aan te gaan wer-
ken. Bikoff denkt er precies zo over
als ik. Boksen is geensport die je tot
je 35e, je 40e moet doen. Op je 28e
moet je eruit stappen, en als 't effe
kan als een rijk man."

trichtse sportstichting hienover
geïnformeerd was.
Namens deze stichting betreurt
Hub Mommers derecente misser
rond Yvonne Senff. Hij merkt
echter op dat, aangezien beide
karateka's niet bij een Maas-
trichtse club zijn aangesloten, de
sportstichting door niemand
geïnformeerd is. Zowel Senff als-
ook Peter Cremers wijzen dit ar-
gument van de hand aangezien
beiden de sportstichting hebben
geïnformeerd.

" Morgen in het Limburgs Dag-
blad een terugblik op het voor de
Limburgse karateka's bijzonder
succesvol verlopen Europees
kampioenschap in Parijs.

Tien draverijen op Schaesberg

Grift onbedreigd
Wit speelt en wint! Oplossing v°
de week. . J

oefenvoetbal

BRUSSEL - De Belgische
bondscoach Guy Thijs is met
slechts elf man afgereisd naar
het trainingskamp in Montpel-
lier, waar de Rode Duivels zich
voorbereiden op het WK-kwalifi-
catieduel van volgende week te-
gen Portugal. De wedstrijd
wordt woensdag rechtstreeks op
televisie (BRT 2, 21.55 uur, com-
mentator Rik de Saedeleer) uit-
gezonden.
Bij het elftal, dat op Zaventem in
het vliegtuig stapte, hoorde ook
Koen Sandersvan KV Mechelen.
Hij werd uit voorzorg aan de se-
lectie toegevoegd, omdat zijn
clubgenoot Mare Emmers aan
het tweede duel tegen PSV om
de Super Cup een paar pijnlijke
ribben overhield. Onderzoek
heeft donderdag uitgewezen, dat
Emmers niets heeft gebroken.
De Mechelaar zal waarschijnlijk
wel in Lissabon kunnen spelen,
maar hij zal zich niet eerder dan
maandag bij zijn ploeggenoten
voegen.

De 'buitenlandse' internationals
Gerets (PSV), Scifo (Bordeaux),
Dernol (Bologna) en Vercauteren
(Nantes) ontbraken eveneens
nog wegens competitieverplich-
tingen bij hun club. Bruno Ver-
savel meldde zich donderdag
ook af wegens plotselinge ziekte
van zijn moeder. Thijs kon niet
zeggen of de gewaardeerde ver-
dediger uit de ploeg van Aad de
Mos nog na zou komen.

Clough beboet
De tuchtcommissie van de En-
gelsevoetbalbond heeft manager
Brian Clough van Nottingham
Forest een boete van 5.000 pond
sterling (f. 17.500) opgelegd. Bo-
vendien mag hij dit seizoen niet
meer in de dug out plaats nemen.
Clough kreeg deze straffen, om-
dat hij na afloop van de league-
bekerwedstrijd tegen Queens
Park Rangers op de vuist ging
met vier opdringerige suppor-
ters. Zijn knokpartij werd breed

uitgemeten op de Britse televi-
sie. De schorsing voor de dugout
geldt voor allé stadions behalve
voor Wembley. Mocht Notting-
ham Forest een finale van een
bekertoernooi halen, dan kan hij
toch vanaf de zijlijn zijn ploeg
coachen. Clough verklaarde na
het aanhoren van de straf niet in
beroep te zullen gaan.

LD-tips:

SCHAESBERG - Draf- en renbaan
Schaesberg heeft vanavond een
aantrekkelijk programma. Tien dra-
verijen, waarvoor 86 combinaties
werden ingeschreven, krijgt het pu-
bliek tussen 19.00en 22.00 uur voor-
geschoteld. De leidende positie van
Hennie Grift in het klassement voor
beroepsrijders kan deze week nau-
welijks bedreigd worden.
Het lijkt er eerder op, dat de vice-
kampioen zijn voorsprong zal ver-
groten, nu hij op zijn thuisbaan
weer met verschillende favorieten
in de baan verschijnt. Ook van-
avond is het aantal Belgische pi-
keurs present. Tot de rijders. die
Schaesberg niet wekelijks bezoe-
ken, behoren verder o.a. Cees Im-
ming, Ruud Pools, Jos van Kool-
wijk, Ronald van Stam en hans
Ruygrok.

Lingfield-prijs (2100 meter, 12 paarden): 1.
De Reddertranss R; 2. Diane Durbin; 3. Tar-
gui. Outsider: Duka van Ludwig.
Sandown-prijs (2100 meter, 7 paarden): 1.
Brahma Melodie; 2. Crebella C; 3. Caresse
Heidia. Outsider: Bram Pitt.
Air-prijs (1609 meter, 9 paarden): 1. Bright
Eyes; 2. Cita de Bloomerd; 3. Cindy Star.
Outsider: Cheers Baldwin.
Leieester-prijs (2100 meter, 7 paarden): 1.

__orro V; 2. Avance Attaqueur; 3. Brigitta R.
Outsider: Zimrod B.
Plumpton-prijs (2100 meter, 8 paarden W--1): 1. Afra Baker; 2. Celerite d'lvens; 3. Cay
van Hoafer. Outsider: Cherie Boszorg.
Southwell-prijs (1609 meter, 9 paarden, W-2, kwartet): 1.Catch me Jacky; 2. Baba T; 3.
Bettina Geluk; 4. Charlotta V. Outsider: Ko-
bus Zuidhoeve.
Edinburgh-prijs (2620 meter, 8 paarden,
W 5-3): 1. Zanzibar; 2. Amazone Capello; 3.
Abbado R. Outsider: Zarenco.
Ascot-prijs (1609 meter, 9 paarden, W5-4): 1.
Zie die Detvile; 2. Bavonora; 3. Vamara of
Hom. Outsider: Amber Enzelens.
Weatherby-prijs (2100 meter, 9 paarden,
W 5-5): 1. Amor O; 2. Wicardo Peter; 3. Us
Rudi. Outsider: Valiant C
Newcastle-prijs (1609 meter, 8 paarden,
kwartet): 1. 800Rapid; 2. Baukje Hanover;
3. Corine Rynstroom; 4. Kobus D.

Treebeek-Heilust 0-5
Armada-Lindenheuvel 0-2
Morgen:
SV Heerlen-VVV (C-team) 15.00uur.

trainerscarrousel

" NYSWILLER - Ger Klein heeft
zijn contract bij vierde klasser FC
Nyswiller met een jaarverlengd.

" WEERT - De verbintenis tussen
Altweerterheide en Harry van Kem-
pen wordt met nog twee jaar ver-
lengd.
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Zuid moest 3SA spelen, waa"\j
Joep uitkwam met hartenboer Vy,j
vrouw van Zuid. Deze zag dat f^ t |jlde ruiten zou moeten leven en 1' pj
halve in slag 2 ruitenacht doot' 'A
Sjeng zag op dat moment al he^ jl
niets meer. Met moeite legde *\)«,
roods bij waar vierkantjes oPs ?e $ y
Pas daarna zag hij iets tussen <*■$
tens zitten dat verdacht veel op 'J
vrouw leek. En toen viel hij i**l ,f)
Een inderhaast ontboden inval' (j
zijn plaats in want voor dergeW jj'
vallen heeft het reglement wa* jji.il
te artikelen. In slag 3 speelde ofi a
weer ruiten, in Noord werd de '
en de invaller won met de vro
ziet, de ruitens konden niet me
den ontwikkeld en 3SA ging n%i
loos down. Een grondige ana ru'»
aan dat het ophouden van [ol'
vrouw in slag 2 dit contract op "j^l'
sionele wijze had doen sneaK'!Toen Sjeng werd wakkergerna . j

hem hiermee te feliciteren, y KsF.
eerste dat hij zei: „Sjtom va d «fl
dam, diehan ich jaarneet JeZl fjl^
lukkig kon alleen Joep dit v a ]s %
En dus werd Sjeng gehuldig^gt l j|
beste speler van het toernooi, o\f%
uitdrukkelijke verzoek o**ll.. te Z* Jjaarvooral weer van de partij

Sjeng en Joep, het moge langzamer-
hand bekend worden verondersteld,
zien het carnavalsgebeuren niet meer
zitten. Vandaar dat ze tijdens deze da-
gen het zuidelijk deel van Nederland
ontvluchten om zich onder het motto
„geen gebral met carnaval" elders aan
andere culturele zaken te wijden. Zo
kwamen ze dit jaar in Noord-Holland
terecht waar men carnaval viert mid-
dels een zg. aangeklede partij bridge
op zondagmiddag. Tijdig kwamen ze
erachter dat aangekleed hier niet als
tegenstelling van ontkleed was be-
doeld, maar dat men met carnavalver-
kleed aan de bridgetafel mocht ver-
schijnen, 's Ochtends vroeg kwam het
Sjeng voor dat hij eigenlijk alles over
bridge was vergeten, maar voordat
een grote paniek zich van hem mees-
ter kon maken bedacht hij dat dealou-
de medicijn hem wel het nodige zelf-
vertrouwen zou kunnen terugbezor-
gen. Nu drinken Limburgers niet
graag alleen en al helemaal niet graag
zonder geldige reden en hun levens-
kunst bestaat er dan ook in dat ze al-
tijd wel iemand weten te vinden dieer
snel een kan verzinnen. „Waarom zou-
den we dit hotel niet gaan inwijden?",
vond Joep en dus meldde het tweetal
zich even later aan de bar op een mo-
ment dat de rest van Noord-Holland
zich tegoed zat te doen aan de zondag-
ochtendthee. Maar goed, cultuurver-
schillen moeten er zijn en duswerd er
een mopperende barkeeper opge-
trommeld om voor deze buitenlanders
de bar nu al te openen. Toen's mid-
dags de drive begon waren Sjeng en
Joep duidelijk over hun eerste zenu-
wen heen. Maar tegen het eindevan de
drive werd het vooral voor Sjeng
zwaar zijn hoofd erbij te houden en bij
het volgende spel had hij zelfs de
grootste moeite zijn 13 kaarten fat-
soenlijk te sorteren.

bridge
Parencompetitie
Tweede klas Groep A.
Echtp. Theuns 64.299,
Verhoeve-Zuijlen 61.319;
Bloemen-Hermans 61.019.

Groep B.
Bosch-Oostdijk 62.859',
Feron-Zanders 62.089".
v.Griensven-Pöttgens 60.079c
Stand
Echtp. Westra 228.629,
Echtp. Theuns 221.889.
Bosch-Oostdijk 218.759*.
Valk-Verreusel 210.279.
Feron-Zanders 211.679*.
Derde klas Groep C.
Echtp. Haanraadts 61.749.
v.Aernsb-Kleijnj. 61.399i
Kessels-Witjes 59.887.
Groep D.
Bormans-Frohn 64.939.
Martens-Slangen 63.199}
Echtp. De Rond 56.949.

Groep E.
Helsloot-Hermans 59.037,
Melsert-Romers 57.997;
Engelen-Hirdes (gelijk)
Hinderink-Jongen 56.257,
Totaal
Kessels-Witjes 236.147c
Bormans-Frohn 230.007,
Melsert-Romers 226.347 c
v.Aubel-Jeurissen 226.347c
Echtp.Haanraads 224.837,

Vierde klas Groep A.
Vleugels-Wiggers 61.507,
Lenders-de Visser 61.257,
Coppoolse-Hermans 57.507,

Groep B.
Theunissen-Vencken 63.337,
Bosch-Hermans 56.257,
Beckers-Jong 52.087,
Totaal
Verdel-Verheesen 229.757,
Cremers-Gardeniers 222.087,
Coppoolse-Hermans 221.677,
Lenders-de Visser 212.407,
v.Roy-Horssels 211.667,

Onderdistr.Maastricht
Tweede klas Groep A.
Echtp.Hougardy 56.257,
Geerts-Lucassen 55.737,
Perquin-Piters 53.627,

Groep B.
v.Mourik-Tuijthof 64.179 i
dc Groen-Sledzens 56.677,
Knipschild-Lemaire 55.427,

Groep C
Echtp. van Os 58.757,'
Castermans-Mallens 56.677,
Goossens-Hameleers 55.837,
Totaal
Martens-v.d.Werf 230.567,
Goessens-Hovens 227.927,
Goossens-Hameleers 221.837,
Echtp. Willems 218.747,
Schmitz-Schreinem. 216.887,

Derde klas Groep A.
van Dyk-Widdershoven

68.757,
Echtp. dcMan 63.757,
Echtp. Goessens 60.427 c

Oroep B.
Martens-Pieisun 60.007r
vanRoy-Verhagen 55.427,
Jongen-v.Teunenbroek 55.007 c
Groep C.
Philipsen-Zwartjes 66.677,
Echtp. Felix (gelijk)
Bogels-Poswick 59.587,
Groep D.
Boor-Engelbert 65.637,
Derks-Rammers 63.027.
Dormans-de Vet 61.467,

Stand
Brabander-Lagas 228.047 c
Eehtp. Fraikin 227.917,
Bakker-Odekerken 226.467,
Echtp. Goessens 223.447,

Vierde klas Groep E.
Eehtp. Elissen 66.677,
Echtp. Schroten 54.177,
Echtp.Zeguers 51.677,
Groep F.
Aarts-Notten 60.639;
v.d. Burgt-Herben 54.697,
Echtp. Michon 54. 1 77 c

Groep G.
Echtp. Weijnen 56.677 c
Dubois-v.Oppen
Huijnen-Lenards
Schoenmakers-Wintraken
allen gelijk: 54.587c
Stand
Bosch-Rosing 240.067 c
Aarts-Notten 232.887 c
Dubois-v.Oppen 222.137 c
v.Meeheren-Mulder 217.067 c
Koelstra-Kramer 216.817 c

Onderdistrict Heerlen
Tweedeklas Groep A.
Bosten-Kleijnen 64.887 c
Gremmen-Nemeth 61.319;
Diederen-Speth 59.527 c
Groepß.
Felder-Seelen 63.997 c
Hendriks-Hendrikx 59.237 c
Busch-Stevelmans 56.887,

Stand
Busch-Steveimans 229.187 c
v. Gils-Modderman 228.217 c
Echtp.v.d.Munckhof 224.107 c
Booleman-Wester 220.537 c
Diederen-Speth 219.047 c

Derde klas Groep A.
Diederen-Janssen 62.927 c
Gerards-Smit 59.177 c
Echtp. Berne 58.337 c
Groep B.
Blommers-Ramakers 55.427 c
Akkermans-Vijgen (gelijk)
Bakx-Molendijk 54.177 c
Groep C
Nijst-v. Wijnhoven 65.007 c
dcRouw-v. Steenstr. 57.507 c
Lambriex-Lindelauf 55.427 c
Stand
Hermans-Veldman 229.387 c
dcRouw-v. Steenstr. 227.667 c

v.d.Munckh.-Sproot. 224.167c
Mijnst-v.Wijnhoven 224.047cDiederen-janssen 218.347c
Vierde klas Groep D.
Smeets-Willems 67.717c
Erens-Pisters 58.857c
Echtp. v.d. Poort 56.257c
Groep E.
Coenen-Kockelkorn 60.337c
Echtp.Weisscher 58.337c
Leenders-v. Putten 56.887c
Groep F.
Bakker-Mannens 64.587c
Gouverne-Savelsberg 59.907c
Degenk.-v.d.Homb. 56.007c

Stand
Smeets-Willems 228.507c
Schlijper-v.d.Zee 227.507c
Echtp.Meister 224.487c
Degenk.-Homb. 224.237c
Daniels-Sijstermans 221.627c

NEW VORK/ROTTERDAM - Getekend is er nog niets en hier
en daar moeten ook nog wel wat details nader worden uitge-
werkt, maar datRegilio Tuur prof wordt lijkt halverwege zijn
'snuffelstage' in New Vork wel zeker. „Het blijft een gok, er
kan altijd iets mis gaan", aldus de bokser vanuit zijn motel in
Queens, „maar ik heb nu meteigen ogen gezien dat ik de kwali-
teiten heb om hier te slagen, mits ik me er voor de volle hon-
derd procent voor inzet."

Van onze sportredactie

Dollars voor Tuur
'Stoppen op m'nachtentwintigste als rijk man'

Jan Timman neemt rust
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schaken
met arno henzen

" Regilio Tuur (links):
'ledereen in New Vork
kent me nog van mijn
snelle k.o-zege op
Kelcie Banks'.

bridge
met wiel geilkens
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