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J. Pex werd 107
Oudste van
Limburg
overleden
Van onze verslaggever

- Op 107-jarige leef-
;. 's zondagmiddag in het
le*J°sephrustoord te Heerlen de- r JanPex overleden. Hij was
Her n Limburgs oudste inwo-

pex werd op 14 mei 1881 ge-
ei"" in Roermond, waar hij ook

werkzaam is geweest als kunst-
en huisschilder. Naderhand
kwam hij naar Heerlen om er opde ON 111 te werken. Hij bleef in
Limburg wonen en kwam in
1966 in het Rustoord St. Joseph.
Tot oudste inwoner van Neder-land heeft 'opa Pex' zoals hij
steevast genoemd werd, het niet
gebracht. Die titel is nog steeds
in het bezit van Jean Michael
Reyskens, een Belg die in Dor-
drecht woont en in mei zijn
lildeverjaardag hoopt te vieren.
Jan Pex wordt vrijdag begraven.
Om 14 uur is een mis in het St.
Josephrustoord en daarna volgt
de teraardebestelling op de be-
graafplaats Imstenrade in Heer-
len." Jan Pex, die op 107-jari-

ge leeftijd in Heerlen over-
leed.

Bisschop: bron
Lourdes bewerkt
geen wonderen

LOURDES/MILAAN - Het wa-
ter van de bron in het Franse be-
devaartsoord Lourdes bewerkt
geen wonderen. Deze waarschu-
wing is afkomstig van hulpbis-
schop Jean Sahuquet van Tar-
bes-Lourdes. „Niet het water,
maar de liefde vanGod geneest,"
zo zei Sahuquet in Lourdes tij-
dens een bijeenkomst van direc-
teuren van 600 bedevaartsplaat-
sen.
Men moet oppassen voor de uit-
spraak dat het water van de grot

waarin Maria aan de heilige Ber-
nadette Soubirous in 1858 vol-
gens de RK Kerk is verschenen,
een 'magische' of 'wonderbaarlij-
ke' werking heeft. Het woord
magisch kan in het rooms-katho-
licisme zelfs niet worden ge-
bruikt, aldus de hulpbisschop.
Rooms-katholieken in de Ver-
enigde Staten hoeven in elk ge-
val niet meer naar Europa te rei-
zen om water uit de bron van
Lourdes te verkrijgen. De con-
gregatie van Missionarissen
Oblaten van de Onbevlekte
Maagd Maria in SanAntonio (Te-
xas) stuurt iedere gelovige, die
minimaal 10 dollar (22 gulden)
aan het missiewerk van de con-
gregatie schenkt, per post een
flesje water uit de bron toe.

Deetman niet
terug op

Onderwijs
dt «AAG - Minister Deetman
( ac kans heel gering' dat hij in
Hj °lgend kabinet terugkeert als

*«■
van -Onderwijs- Deetman

zich af of het verstandig is
minister aan een derdekabi-

„"p^iode op hetzelfde departe-
' begint.

ij zei dat gisteren. Oe NCRV-televisie. Deetman
j 8 niet uitgekeken te zijn op deU^ale politiek. Dat betekent vol-i^m niet meer of minder dan
kJ op dekandidatenlijstvoor de

in 1990 wil staan. Ofi nan zijn politieke carrière in
w^st op een ander departement
j, voort te zetten, zei hij niet.
lf"^*haalde dreigement af te zul-
j """den wanneer nog meer bezui-
f(j moet worden op onderwijs

"^
volgens Deetman nu beter

jj Pen. De protesten tegen de be-|f*|lngen geven aan dat 'we aaner*s zitten, en die zorg heb ik

' aldus de minister.

Het weer
iL^g wordt het een sombe-

ki,?.*"net veel bewolking en
taM tot tijd regen of mot-
i^.'.Pas aan het einde van
\^ng gaat de bewolking
t* Jl' maar veel zon zullen
(d *arschijnlijk niet zien.

ehi? nt* en vannacht vallen
S>i '<e buien. Het enige
"oHi11* 's *^e temperatuur
( P'oopt tot 10 a 11 graden.
WAnd is matig tot vrij
\ lS uit zuidwestelijke,t^S en draait vanavond>y^er westelijke richting.
Illi'ldaag blijft het wissel-
(Hts' maar wel met lagere

en een
\^ nachtvorst.eventvele informatie be-
ll» "de het weer in Limburg
ru* bellen 06-91122346

C* 07-55 onder: 17.54
, °P: 11.53 onder: 05.25

Geheimhouding
Volgens substituut-procureur des
konings Andre Vandoren heeft de
familie 'grotendeels onafhankelijk
gewerkt. Dat gebeurde in de groot-
ste geheimhouding. In totaal zou-
den niet meer dan tien mensen op
de hoogte zijn geweest. De familie
wilde de politie niet zeggen hoe de
vrijlating in zijn werk zou gaan.
De politie sprak met de familie af
niet tussenbeide te komen om het
leven van VDB niet in gevaar te
brengen. De ontvoerders dreigden
VDB om te brengen als iets over de
onderhandelingen in de pers zou
komen.
Daardoor konden de ontvoerders
maandagavond ontkomen. Zij zijn
waarschijnlijk naar Frankrijk ge-
vlucht. Volgens Vandoren is het los-
geld al eind vorige week overge-
maakt naar Zwitserland. Maar over
de preciese gang van zaken bij de
overdracht van het geld bestaat nog
veel onduidelijkheid.

Identiteit
Over de identiteit van de ontvoer-
ders is niets bekend. VDB heeft ze
nooit gezien. Zij waren steeds ge-
maskerd. Er is maar weinig gespro-
ken. Bovendien miste Vanden
Boeynants zijn gehoorapparaat,
waardoor hij vrijwel niets kon ver-
staan.

" Zie ook pagina 5

Stuurloze tanker dreigde boorplatform terammen

Grote schade door
noordwester storm

Van onze correspondent

NEELTJE JANS- De noordwester-
storm en het hoge water hebben in
de nacht van maandag op dinsdag
een forse duinafslag op Schouwen-
Duiveland, Neeltje Jans en bij de
Veerse Dam veroorzaakt. Rijkswa-
terstaat schat dat een miljoen kubie-
ke meter zand in het water is gegle-
den. Vooral de hoge waterstand was
hier debet aan.
Volgens het hoofd van de dienst-
kring Deltakust van rijkswaterstaat,
ing. H. Verheij, heeft het water sinds
de ingebruikname van de storm-
vloedkering nog niet zo hoog (tot
3.17 meter boven NAP) gestaan. De

schuiven moesten dan ook gesloten
worden. Dat gebeurde om 5.41 uur.
In de loop van gistermorgen, om
11.19 uur, gingen de schuiven weer
omhoog en kon het water weer vrij
de Oosterschelde in- en uitstromen.

Een door de storm stuurloos ge-
raakte Britse tanker zorgde gisteren
voor paniek. Het zag er enige tijd
naar uit dat het schip mogelijk een
boorplatform voor de Nederlandse
kust zou rammen. Uit voorzorg wer-
den de meeste bemanningsleden
met helikopters overgebracht naar
naburige platforms. Een zeesleper
van Smit Tak slaagde er echter in
om 's avonds laat een sleeptros vast
te maken.

# Ook elders langs de
Nederlandse kust hield
de stormflink huis, zo-
als bij Bloemendaal
waar met vereende
krachten in allerijl een
strandtent-in-aan-
bouw moest worden
geëvacueerd omdat de
zee het strand steeds
verder aanvrat.

Internationale klopjacht op onbekende ontvoerders

VDB vrij voor ruim
3,5 miljoen gulden

Van onze correspondent

.BRUSSEL - De op 14 januari
ontvoerde Belgische oud-pre-
mier Paul Vanden Boeynants
is maandagavond laat vrijgela-
ten nadat door zijn familie
voor hem een losgeld van 63
miljoen frank (ruim 3,5 mil-
joen gulden) is betaald. De po-
litie is in België en Frankrijk
een ware klopjacht op de ont-
voerders begonnen. De 69-j.ari-
ge Vanden Boeynants (in de
volksmond VDB) verkeert in
een maar omstandigheden
goede gezondheid, maar is erg
moe en sterk vermagerd na
precies een maand gevangen
gehouden te zijn, waarschijn-
lijk ergens in Noord-Frank-
rijk.

VDB werd maandagavond rondhalf elf vrijgelaten vlakbij het sta-
tion van Doornik, op 75 kilometer
ten zuidwesten van Brussel en
dichtbij de Franse grens. Daar nam
hij een taxi naar Brussel, waar hij
rond middernacht bij zijn woning
aankwam.
De ontvoering is vrijwel zeker het
werk van 'gewone' criminelen ge-
weest. Het gaat om drie mannen,
mogelijk Fransen. Er waren geen
politieke motieven in het spel. De
opeising in diverse brieven door de
Socialistische Revolutionaire Bri-
gade (BSR) was niet meer dan een
rookgordijn van de ontvoerders.
Hoe de overhandiging van het los-
geld is gegaan is nog onduidelijk.
Vast staat dat VDB's familie sinds 2
februari met de ontvoerders heeft
onderhandeld, zonder dat de politie
precies op de hoogte was van het
verloop daarvan.

ijlden Boeynants na zijn
ffting; bebaard, verma-yn doodmoe, maar in re-
""^ gezondheid.

Van der Zwan
stapt op bij

Vendex-concern

DEN.HAAG - Na een korte maar
stormachtige carrière stapt prof. dr
Arie van der Zwan op als vice-presi-
dent van Vendex International. De
Raad van Commissarissen van het
concern heeft gisteren bekend ge-
maakt dat Van der Zwan per 1 juni
aanstaande 'op de meest eervolle
wijze het gevraagde ontslag uit zijn
functie wordt verleend.

Noch het concern, noch Van der
Zwan, noch de Centrale Onderne-
mings Raad, die eerder op de dag
over de motivatievan Van derZwan
is ingelicht, willen commentaar ge-
ven op het vertrek van de vroegere
'kroonprins' van dr Anton Drees-
mann.

" Arie van der Zwan, eens
'kroonprins' van het Vendex-
concern.
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Geen extraatje
voor toerisme
in Limburg

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Hetrijk steltvoor-
lopig geen geld beschikbaarvoor
ontsluiting van de Middenlim-burgse Maasplassen en de aanleg
van bootsteigers in de Noordlim-
burgse Maasvallei. De ministers
van Landbouw en Visserij en
Economische Zaken zeggen dat
daar geen geld meer voor is.
Het Limburgse provinciebe-
stuur had voor beide projecten
subsidie aangevraagd ter verbe-
tering van de toeristisch-recrea-
tieve infrastructuur. Het rijk
heeft de afgelopen jaren extra
geld uitgetrokken om de open-
luchtrecreatie te stimuleren.
Voor dit jaarwas daar 12 miljoen
gulden voor gereserveerd.
Aangeziener echtervoor brjna 64
miljoenaan subsidieverzoeken is
binnengekomen moesten beide
ministeries een selectie maken.
De Maasplassen en deMaasvallei
zijn daarbij buiten de prijzen ge-
vallen.
In de toekomst hoeven zij ook
niet meer op een rijksbijdrage te
rekenen omdat de stimulerings-
regeling dit jaarafloopt.

Machtstrijd
Na de verwoede machtstrijd van af-
gelopen zomer in de top van Ven-
dex, waartoe onder meer de verlies-
gevende V&D warenhuizen beho-
ren, is vriend noch vijand verbaasd
over het terugtreden van Van der
Zwan. Toch zijn de reacties op-
nieuw verdeeld. Waar de Diensten-
bonden van FNV en CNV beslist
niet rouwig zijn om het vertrek van
de vroegere 'nieuw linkser', zegt de
voorzitter van de centrale onderne-
mingsraad van het concern, Na-
thans, zijn vertrek 'in hoge mate te
betreuren.

Volgens Nathans was Van derZwan
niet 'de kille saneerder' van de ver-
liesgevende onderdelen van het
concern, maar zijn 'in goede over-
eenstemming maatregelen bespro-
ken. De woordvoerder van de Dien-
stenbond FNV zegt daarentegen dat
de bond 'geen kans heeft gekregen
enige affiniteit met de man op te
bouwen. Bestuurder Kos van de
Dienstenbond CNV staat evenmin
te huilen. „Het was Van der Zwan
die met 1400 gedwongen ontslagen
bij de warenhuizen kwam en boven-
dien volgde toen een bijzonder
moeizaam onderhandelen over een
sociaal plan."

Van der Zwan zelf wil geen enkel
commentaar geven op de achter-
gronden van zijn beslissing. Terug
naar de universiteit - hij is nog
steeds hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam - ligt ech-
ter niet in de bedoeling. „Dat is niet
de weg die ik ga," aldus Van der
Zwan in zijn woonplaats Den Haag.

(ADVERTENTIE)

+£ 18februari
C 10.00 uur
o

VHBO-V.

Q) Opleiding tot
Q) verpleegkundige In de

22T**** Maatschappelijke
Gezondheidszorg.

Q) Praktijkbegeiding in
*Tj de Gezondheidszorg
(^ (post-HBO).

E Gezondheidszorg
Akademie,

■■ Gouverneur van
Hövellstraat 2,

£ Sittard,
im tel. (04490) 91212.

HOGESCHOOLSITTARD

(ADVERTENTIE)

SENSATIONEEL NIEUWS!
Satelietontvangst

reeds vanaf J Q«l«))—
voor liefst 16 zenders extra!

Zie pag 16 va

(ADVERTENTIE)

r—"—"^^:::::::::L1 AA/ _^#
i po».*»'»--——yyyy—-« *" . =,x, é£^9y/

i CZ^-y***^"^ A ÜmbwmDagbll^y

(ADVERTENTIE)

I///LASER
Personal Computer

bel voor dokumentatie:
071-410801

Winkelcentrum
wil van af

sexcabines

MORGEN STAAT LIMBURG
OP ZIJN KOP WANT...MN OPENT

DB WITTE
IN SITTARD Mffifej^ f

B^rt/W^i^ÉÉl<!ÉHliP^iii
AUDIO-VIDEO-KLEURENTV. KOELEN-VRIEZENWASSEN-
DftOGEN EN NOG VEEL MEER TEL. 04490-18162

BERG€ZWEG% SITTARD

Zwart-wit
kopiëren op

posterformaat
’1,75

Kantoorvakhandel Alberts
Dr. Poelsstr. 22, Heerlen, 045-714956

(ADVERTENTIE)

\7/\p| Ut* I Vraag kleurenfolders van defraaie ('^''^K'^^
'*^r

__
T| I Radson radiatoren, CV-ketelsen boilers. _f_\\\____\TVI I Antwoordnummer67,s96oVJ Parmingen. ■"ft 1 » " 1 (Geen postzegel!) Stap naar uw SS^S■|W_ __*/ installateur of bel 04760-88580. S^ÏT,=~-2spaartu energie



strips en in gesprek

in gesprek In deze rubriek neemt deredactie brieven van lezers op. De re-
dactie hoeft het niet eenste zijn met de inhoud. De brieven dienen

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

Ruding en privacyMinister Ruiing is een ijverige
minister van financiën, mijn in-
ziens, te ijverig. Hij wil de andere
ministers van de EG zijn wil op-
leggen hetgeen de Europese een-
heid, waarnaar de 12 EG-landen
toch streven, niet bevordert; in-
tegendeel belemmert. Als voor-
malig bankemployé heeft hij de
nodige voorkennis van de finan-
ciële gang van zaken bij banken,
waarvan hij gebruik heeft ge-
maakt voor andere doeleinden.
Zodoende wordt de privacy (van
spaarders) - bij de regering zoge-
naamd hoog in het vaandel ge-
schreven - tot op de bot aange-
tast. Wettelijk is daar niet veel te-
gen in te brengen omdat de ene
regeling de andere dekt. Er be-

staan echter ook morele en ethi-
sche normen waaraan men ge-
bonden is en die m.i. van groter
belang zijn en in acht genomen
moeten worden.

Voorkennis van zaken bij de ef-
fectenbeurs wordt niet meer ge-
tolereerd door zogenaamde toe-
zicht zonder sanctie, maar voor-
kennis waarbij de belastingbeta-
lers het gelag moeten betalen
blijft straffeloos. De wetgever en
rekenkamer moeten ook derge-
lijke voorkennis tegen gaan en

geen papieren tijger zijn, waar-
door onze democratie wordt uit-
geholden de regering, zonder af-
straffing blijft zitten en doorrege-
ren, riet wordt een onderonsje,
waarbij de pers als grootste pei-
ler van onze democratie, vaak
weinig objectief, stelling neemt.

ls het niet zo dat de communisti-
sche stellingen nagenoeg volle-
dig in ons rechtsbestel toepas-
sing vinden? Voor 90 procent
was dat reeds het geval in de ja-
ren zestig en zeventig. In Rus-

land gebeurt thans het omge-
keerde en worden de kapitalisti-
sche grondregels toegepast. Dat
is de omgekeerde wereld. Hoe
was het ook al weer met de RSV,
ABP, bouwsubsidies, Lockheed,
de 600 miljoenvordering op Peru
wegens de doorRuding verkoch-
te kruiser Michiel de Ruyter, en-
zovoorts, enzovoorts. Waar blijft
de TweedeKamer met de finan-
ciële en strafrechterlijke aan-
sprakelijkheidsstelling in het be-
lang van alle belastingbetalers?

GELEEN H.J.H. Janssen,
voorzitter Stichting

van huis- en grondeigenaren
in Nederland

Roda JC houdt belofte niet
Het bestuur van de voetbal-
club Roda JC heeft middels
een brief (juni 1988) de sei-
zoenkaarthouders(sters) be-
dankt voor de morele en mate-
riële steun, en rekent ook voor
het seizoen 1988/89 op deze
steun. Aan het einde van het
afgelopen seizoen heeft de sta-
dion-speaker omgeroepen dat
aan iedere seizoenkaarthou-
der(ster) een gratis kaart voor
de onoverdekte staantribune
ter beschikking gesteld zou
worden voor alle Europacup-
wedstrijden.

Een passage uit voornoemde brief
luidt letterlijk als volgt: „Houders
van seizoenkaarten 1988/89 genieten
een voorkeursbehandeling bij de
uitgifte van plaatskaarten voor
Europacup- en bekerwedstrijden.
Daarnaast wordt aan iedere seizoen-
kaarthouder(ster) een gratis kaart
voor de onoverdekte staantribune
ter beschikking gesteld voor alle
Europacup-wedstrijden in ons
sportpark".
Nu blijkt dat Roda JC zich niet
houdt aan die belofte. Gebruik ma-
kend van het recht op voorkeursbe-
handeling bij de kaartverkoop voor
de wedstrijd tegen Metallist Khar-
kov heb ik, nadat ik een zittribune-
kaart had gekocht, gevraagd naar
een gratis kaart voor de onoverdek-
te staantribune. Desgevraagd deel-
den de personen welke belast waren
met de kaartverkoop mij mede, dat
er geen gratis kaarten verstrekt zou-
den worden. De gratis kaarten had-
den alleen betrekking op de eerste
Europacup-wedstrijd.
Ik heb vervolgens een dag later tele-
fonisch contact opgenomen met de
manager, de heer Coerver, en hem
verwezen naar de passage in de door
Roda JC verstuurde brief.

Hij deelde mij toen mede dat in de
notulen van de bestuursvergade-
ring dienaangaande duidelijk stond
vermeld dat alleen bij de eerste
Europacup-wedstrijd een gratis
kaart zou worden verstrekt aan de
seizoenkaarthouders(sters).
Hij deeldeook mede dat hem de on-
derwerpelijke brief niet bekend
was. Bovendien zo zei hij, mag Roda
JC conform de regels van de Euefa
slechts een voorgeschreven aantal
gratis plaatsen per Europacup-wed-
strijd ter beschikking stellen. Naar
zijn zeggen zou Roda JCreeds door

de Euefa op de vingers getikt zijn na
de wedstrijd tegen Vitoria Guima-
raes.
De heer Coerver zegde mij toe, ge-
zien de gehele problematiek, een
rectificatie van de zijdevan Roda JC
in de dagbladen te laten plaatsen,
zelfs nog voor het spelen van de
thuiswedstrijd tegen Metallist
Kharkov.
Bij deze toezegging is het wel geble-
ven.
Maar in het geval van een rectifica-
tie is het zo dat het bestuur van
Roda JC niet de aan haar zelf opge-

legde verplichtingen nakomt jegens
haar seizoenkaarthouders(sters).
indien verband zou houden met het
moeten afdragen van een bepaald
percentage uit de opbrengst van de
kaartverkoop aan de Euefa, staat
dat het verstrekken van gratis kaar-
ten geenszins in de weg. Er is mak-
kelijk vast te stellen wat de op-
brengst zou zijn bij eventuele ver-
koop van de gratis te verstrekken
kaarten. Aldus kan Roda JC het
voor de Euefa bestemde gedeelte
voor eigen rekening nemen. Het is
toch schandalig hoe het bestuur en
het management van Roda JC haar
seizoenkaarthouders(sters) behan-
delt. Ik heb desondanks, gebruik-
makend van hetrecht op voorkeurs-
behandeling, een zittribune-kaart
gekocht voor de Europacup-wed-
strijd tegen CSKA Sredets Sofia.
Tenslotte wens ik Roda JC voor nu
en de toekomst veel succes in alle
opzichten.

LANDGRAAF B.M.J. Voncken

" Volle bak op Kaalheide. Betaalde kaartjes of vrijkaartjes?

Twee van Breda
3t kwam in 1941 met een paar hon-

erd jongemannenin een nazikamp
bij Berlijn terecht. Daar stond een
NSB-comité voor ontvangst klaar
en het was meteen raak. Enkele jon-
gens konden zich niet bedwingen
en begon op hen te schelden. Ze
Werden gegrepen, ontkleed en afge-
ranseld, terwijl de kampcomman-
dant er bij stond. ledereen had de
schrik te pakken.
In de kleren die we aan hadden
moest ook gewerktworden. De voe-
ding was - tot 1943 - nog schappe-
lijk. Steeds meer Nederlanders wer-
den hier via de Gestapo onderge-
bracht: onderduikers, verzetsmen-
sen. Het kamp breidde zich uit tot
12 barakken met twee keukens voor
1600 man. Langzaam maar zeker
kwam ook het verzet en sabotage op
gang, ondanks dat denazi's strenger
optraden.
Ik heb twee keer in een cel gezeten
zonder voeding voor een feit dat ik

niet gepleegd had. Ze probeerden je
zo murw te maken. Velen die het
zelfde lot ondergingen zag je nooit
meerterug. Er werden ook Fransen,
Belgen en Italianen bij ons onderge-
bracht. In 1941 sliepen we in ijzeren
bedden met strozak; begin 1944 op
de houten vloer zonder bescher-
ming.
Veel jongens gingen er onderdoor.
Ze waren verstoken van enige
geestelijke bijstand. De tolken heb-
ben hier veel landgenoten het leven
gered. De NSB begaf zich in burger
onder de mensen om saboteurs op
het spoor te komen. Die werden dan
aangegeven waarna ze door de Ge-
stapo werden afgevoerd, gefusil-
leerd of opgehangen. Ook werden in
de winter mensen aan de benen op-
gehangen aan eenregenpijp met het
hoofd in een ton.
Later kwamen de bombardemen-
ten, overdag van de Amerikanen en
's avonds van de Engelsen. Op de
jongens die op het dak naar hen
stonden te zwaaien werd zonder

pardon door de nazi's geschoten.
Verpleging was er toen niet meer en
de mensen stierven als ratten, door
honger of uitputting. Berlijn werd
plat gegooid. De eindeloze geallieer-
de bombardementen en de inval
van Rusland in Berlijn brachten de
nazi's uiteindelijk tot inkeer. Radio
Oranje had goed praten, die zat in
Londen.
Het Nederlandse volk was de dom-
me. De slachtoffers zijn er niet
meer. De twee van Breda zijnvrij, in
plaats van levenslange gevangenis-
straf uitzitten. Beseffen deze vrij-
pleiters wel wat ze gedaan hebben?
Dat zijn geen Nederlanders meer!
De weduwe Rost van Tonningen
trekt pensioen, dat noemt men de-
mocratisch. Bedenk wel Nederlan-
ders: als u de Berlijnse Muur be-
zoekt bid dan een Wees Gegroet
voor de Nederlandse jongens en
vrouwen die het niet overleefd heb-
ben.

NUTH W. Vos

Treinverbinding
Mensen jullie worden wel laat
wakker. Er was een verbinding
tussen Heerlen en Aken via Sim-
pelveld. Maar deze verbinding
hebben jullie je onder je neus la-
ten weghalen door minister
Smit-Kroes en de NS. En nu be-
ginnen jullie te zeuren. Waar wa-
ren indertijd de stichting Milieu-
federatie, CNV, FNV etcetera?
Toen hadden jullie Nelie in de
haren moeten vliegen en niet

achteraf zeuren. Er is nog een
verbinding Maastricht-Aken via
Simpelveld. Maar er is niemand
die zich moeite doet deze trein
ook in Wijlre, Schin op Geul,
Meerssen en Houthem te laten
stoppen. Vandaag of morgen
wordt die ook als onrendabel
zijnde afgeschreven. En jullie
maar zeuren om een nieuwe
geldverslindende verbinding. Ga
zo door, slimme jongens!

HEERLEN M.Ekro

'Die
Republikaner'

De uitslag van de verkiezingen in
Berlijn (VA procent voor ultra-
rechts) heeft menigeen laten schrik-
ken. De laatste verkiezingen in
Frankrijk (12 procent voor Le Pen)
en dichterbij, in Brussel (20 pro-
cent) was men blijkbaar al vergeten.

Wat mij beangstigt is het aanwakke-
ren van nationale gevoelens. Van
vaderlandsliefde en heldendom.
Daar heeft trouwens 'Herr' Schön-
huber niet alleen patent op. Reagan
heeft daar acht jaar lang ook zijn
'succes' aan te danken gehad. „Tur-
ken Raus" spreekt mensen aan, die
jarenlang door een verkeerd poli-
tiek beleid de boot gemist hebben.
Dat beginnen de gevestigdepartijen
nu in te zien.

De hoofdoorzaak van de ellende
met gastarbeiders overal ter wereld
is de overbevolking. Daardoor kun-
nen de mensen in hun eigen land
niet meer in hun levensbehoefte
voorzien. Gedeeltelijk hadden wij
die problemen kunnen voorkomen
door het werk naar de mensen te
brengen en niet omgekeerd. Waar
dit niet mogelijk was (de mijnbouw)
hadden wij ongehuwdenvoor maxi-
maal twee jaar hierheen kunnen ha-
len. Maar nu zitten wij met het pro-
bleem van de gastarbeiders, diezich
respect voor hun cultuurwaarden)
en waarvan bijvoorbeeld de vrouw
na vijf jaar nog geen drie woorden
Nederlands spreekt. Zij moeten in
de gelegenheid gesteld worden om
naar hun vaderland terug te keren.

Zo denken heel wat meer dan 7/2
procent van de Nederlanders. Dat
heeft niets met facisme ofraseisme
te maken. Dat levert eerder een bij-
drage om deze neigingen te voorko-
men.

KERKRADE L. Gisberts " Demonstratie tegen het succes van 'Die Republïkaner' i*"
lijn.

Aktie 'Drempels weg'
Waar het verkeersslachtoffers be-
treft worden bij de aktie 'Drempels
Weg' zoveel halve waarheden ver-
kondigd, dat het mijn plicht is u te
informeren. Het onthouden van
broodnodige informatie staat gelijk
aan het legaliseren van achterbaks-
heid. Wanneer je leven in enkele se-
conden, vaak door laksheid van an-
deren wordt geruïneerd dan ben je
vanaf het ongevalsmoment een
prooi van mensen, die aan je kun-
nen verdienen.

Slachtofferhulp is een circuit waar-
in je geen vragen mag stellen. Waar-
om mag in Nederland slachtoffer-
hulp gekoppeldworden aan schade-
regeling? Zoiets is overal verboden.
Waarom sluisthetLande'ijk J^ureau
Slachtofferhulp je direct door naar
een commerciële, verkoopgrage
A.N.W.8.? Het lykt op colportage
van de ergste soort wanneer een
Christelijke Omroep als de N.C.R.V.
deze propaganda tolereert.

In-verdrietige verkeersslachtoffers
die het liefst perkort gedinghadden
geprobeerd de herhaling van
'Drempels Weg' over verkeers-
slachtoffers te verbieden, vragen
zich af: „Waarom niet verteld dat
een slachtoffer onafhankelijke hulp
verdient? Waarom niet verteld dat
er veel te weinig medisch geschool-
de juristenin Nederland zijn? Waar-
om niet verteld dat Whiplash-pa-
tiënten hun nekletselwel in het bui-
tenland kunnen laten diagnostise-
ren, dat de wachtlijst hiervoor bij de
Stichting Bescherming Verkeers-

slachtoffers ligt, die gerund wordt
door verkeersslachtoffers?"
Tot 1992 is het verkeersslachtoffer
vogelvrij. Is het logisch dat de
A.N.W.B. nu via de N.C.R.V. pro-
beert de eigen juristenen eigen art-
sen in ongevakicentra te krijgen?
Als je hierover opbelt ontkent men
elke boze opzet of men zegt: „Ver-
keersslachtoffers zijn niet interes-
sant voor ons, daar is niets aan te
verdienen". Een andere topman zei:
„In een boze wereld is alles te probe-
ren".

Het psychotraunaacentrum maakt
je voor je leven werkloos want de
naam is 'besmet. Het is een door-
geefluik naar de A.N.W.B. Het Lan-

delijk Bureau Slachtofferhulp
Peperdure instellingen verf'
handelingen die elke huisai*^kan. Het verkeersslachtoffer *dom gehouden en daar varen
wel bij.

BEVERWIJK Meta*
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Bloemkool-vlees-salade
Benodigdheden: een niet al te
grote bloemkool, 1 krop sla, 100 g
ham, 100 g metworst, 100 g kaas, 1
groene paprika, wat worteltjes, 2
tomaten, 2 hardgekookte eieren.
Voor de saus: peper, zout en olie,
azijn en fijngehakte tuinkruiden.

Verdeel de bloemkool in roosjes,
was ze goed en kook ze in water
met een snufje zout in 5 tot 10 mi-
nuten half gaar.
Laat daarna de roosjes uitlekken
en afkoelen.
Bedek een schaal met slablade-
ren.
Snijd de verschillende vleeswa-
ren in blokjes ofreepjes.
Rasp de worteltjes, snijdde papri-
ka in dunne reepjes.

Verdeel de tomaten in vieren en
snijd de hardgekookte eieren in
schijfjes.
Schik alle ingrediënten zo op de
slabladeren dat een fleurig geheel
ontstaat.
Maak het sausje van peper, zout,
olie en azijn en de tuinkruiden zo-
als peterselie, selderij en/of ven-
kel en giet het over de sla.
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direct boete
voor lichte

overtredingen
S^AAG - De Tweede Kamerlr* met het administratief af-
_t Van lichte verkeersdelicten.
Un e overtredingen (boetes
s£ gulden) uit de strafrechtelij-
tit^r te halen, krijgen politie en
(k^echter tijd en ruimte voor
. e zaken.
Hij.
!ts0 er Korthals Altes wil met het
K), 'Werp, dat gisteren door de
lij T Werd behandeld, de werk-kj °°r politie en kantonrechterI «deren.Door de vele waarbor-
L le het strafrechtelijk proces> . en, is de inningvan boetes opLe noment een omslachtige enL°Peratie. Volgens D66-woord-

Wolffensperger wordt debr^escherming voor de overtre-
V e^swaar minder, maar dat
II niet op tegen de voordelen
tVet wetsvoorstel. CDAer Van
TOpfg weeserop dat jaarlijksdrie
,t verkeersovertredingen
(^ c|e politie worden geconsta-
%\ totale aantal kleine over-
Këen Per jaarwordt geschat op1 biljard.

Oproep Tutu tot
vasten voor

hongerstakers
ida^TAD - Desmond Tutu, de

'Kaanse anglicaanse aarts-. °P> heeft gisteren alle christe-
-1p^geroepen met hem drie da-
ïge r Week te vasten om de ge-
ijk te steunen die zonder pro-
\ worden vastge-

\h^esak' voorzitter van de We-nd van Hervormde en Gere-
lso,rde Kerken, ging maandag
"Wa, ariteit met deze gevange-

*»Vq wie er 3°o al enkele weken
tyau^sel weigeren, zelf in hon-

Tutu verklaarde dat hij
1w "-pndag, woensdag en vrijdag. j 'en om aandacht te vragen
*4lcce

e gevangenen en hij drong er
t*^ christenen op aan hetzelfde.y De advocaten van de hon-
Ijj ende gevangenen meldden
■"% Vari de gevangenen in zeer
I 0 toestand in ziekenhuizen. Pgenomen. De gevangenen,
Iftj^'^t merendeel zwarte anti-

hebben ge-
ige]:..niets te eten tot zij worden~ *aten of berecht.

Koning haakt in op Kamerdebat plan-Oort:

'Belastingverlaging kan
alleen door meer groei'
K. °nze parlementsredactie

\ rj^G _ In de toekomst zal erC^he een toenemende econo-
« , groei ruimte zijn voor ver-
Pfyj Staatsse-
Kg^ Koning (Financiën) heet dit
f -bl ln een interview met het
JW3^ Vrijheid en Democratie.
s**i*e Mist erop dat er door een
\g ec°nomische groei meer be-
NnVlden b.Ü de overheid bin-
L^sï en" Indirect stijgt hierdoor
ra Q

'ag dat belastingen en pre-
i (dp ellte verdiende gulden leg-e collectieve lastendruk). Om
lW °oi*komen zal een deel van
lW9 belastinginkomsten aan de
* t^ teruggegeven moeten wor-

centeent de bewindsman.Kk .SjftJ. 2al echter ook een deel vanra belastinginkomsten be-

steed moeten worden om het finan-
cieringstekort van de rijksoverheid
verder te beperken. Koning maakt
zijn opmerkingen naar aanleiding
van de recent afgeronde Kamerde-
batten over de operatie-Oort: een
vergaande belastingvereenvoudi-
ging en -verlaging die met ingang
van 1990 van kracht wordt.

De bewindsman stelt dat door Oort
ons land aardig op weg is om een
ook, internationaal gezien behoor-
lijk fiscaal klimaat te scheppen.
Verdere stappen zijn echter nodig,
aldus de bewindsman.

Allcenstaanden
In hetzelfde blad kondigt WD-Ka-
merlid De Grave, fiscaal specialist
van de fractie, aan juridisch advies

te willen over de positie van alleen-
staanden in de belastingen onder
het stelsel-Oort. De Kamer als ge-
heel zou het advies moeten verlan-
gen nu Koning, daarin gesteund
door zijn minister Ruding, handha-
ving van een permanente alleen-
staandentoeslag voor niet-kamerbe-
woners in de belastingen heeft afge-
wezen.

Met name het argument van de be-
windsman dat er juridisch gezien
geen onderscheidgemaakt kan wor-
den tussen alleenstaanden en al-
leenstaande-kamerbewoners, zou
onderzocht moeten worden. De
Grave denkt dat het onderzoek in
1990kan plaatsvinden, nu er opver-
zoek van deKamer toch een tijdelij-
ke alleenstaandentoeslag in dat jaar
gehandhaafd blijft.

Moeilijk leesbaar door kleurgebruik

Veel klachten over
belastingformulier

Van onze correspondent

BUSSUM - Ouderen en slecht-
zienden hebben problemen met
het nieuwe belastingformulier
dat deze weken bij zon vijf mil-
joen mensen in de brievenbus
valt. Door het gebruik van blauw
en geel in de tekst is het formu-
lier voor ouderen moeilijk lees-
baar. Bij de belastingtelefoon
zijn alveel klachten binnengeko-
men over het nieuwe formulier.

„We krijgen inderdaad diverse
mensen aan de telefoon die zeg-
gen dat de kleuren het formulier
slecht leesbaar maken. Wij geven
die klachten door aan het minis-
terie," aldus een medewerker.
Volgens een woordvoerder van
het ministerie van Financiën valt
het nog wel mee met de klachten
over het gebruik van kleur in het
formulier. „En er komen ook po-
sitieve reacties binnen over het

nieuwe ontwerp. Als zon nieuw
formulier uitkomt zijn er altijd
mensen die klagen. Maar het for-
mulier is uitgebreid getest, ook
op gebruik door slechtzienden.
Mede voor hen znn we juist die
kleuren gaan gebruiken."

De belastinghulpdienst van de
FNV, die jaarlijks zon 80.000
mensen helpt met het invullen
van het belastingformulier, zegt
ook ongelukkig te zijn met de

kleur. „Als wij iemand helpen,
maken we eerst een fotokopie
van het originele formulier. Dat
vullen we in. Thuis kunnen men-
sen zelf het echte formulier in-
vullen. Maar door het gebruik
van diekleuren valt een deel van
de informatie weg als jeeen foto-
kopie maakt. Dat is vreselijk on-
handig."

Volgens een woordvoerder van
Financiën is deze klacht nieuw.

„Maar mensen kunnen in de
boekhandel voor vijftig cent zon
formulier kopen. Jehoeft dus he-
lemaal niet te kopiëren." H.
Hoopman uit Castricum schreef
twee jaar geleden al eens eenbrief aan het ministerie omdat
hij vond dat de lettertjes te klein
waren. „Nu zijn ze inderdaadwatgroter geworden. Maar nu zit het
probleem weer in de kleur. Ze
moesten alle drukkers eens eenlesje geven."

Een medewerkster van de Ne-
derlandse Vereniging voor Blin-
den en Slechtzienden zegt dat
ook bij die organisatie klachten
zijn binnengekomen over de
combinatie van kleine letters en
kleurgebruik. „Ze moeten eens
leren goed contrasterende kleu-
ren te gebruiken."

" Zie ook pagina 11

Inefficiënt
De extra leerkrachten die scholen
mogen aanstellen als ze lesgeven
aan leerlingen uit kansarme groe-
pen, worden weinig efficiënt inge-
zet, menen de opstellersvan het ad-
vies. De extra mankrachtwordt niet
gebruikt om onderwijsachterstan-
den te voorkomen, maar om deklas-
sen te verkleinen. Tegelijkertijd
constateren de onderzoekers dat
een dergelijke geringe verkleining
van de groepsgrootte niet van in-
vloed is op de schoolprestaties.

Het nut van onderwijs iri de eigen
taal en cultuur aan kinderen uit et-
nische minderheden wordt door de
onderzoekers niet betwijfeld. „Maar
of dat onderwijs een bijdrage levert
aan verbetering van schoolpresta-
ties, moet met enige scepsis worden
bezien," aldus het advies.

Uit het adviesvan de onderwijs-on-
derzoekers van het Instituut voor
Toegepaste Sociale wetenschappen
blijkt dat van de Marokkaanse en
Turkse leerlingen nog geen 2 pro-
cent doorstroomt naar havo ofvwo.
Voor Nederlandse kinderen wier
ouders ongeschoold werk verrich-
ten, ligt dat op 10 procent. Terwijl 50
procent van de leerlingen uit de ho-
gere sociaal-economische milieus
doorstroomt naar die schooltypen.
Ondanks alle mooie beleidsvoorne-
mens blijft Nederland ook achter
als het gaat om de positie van meis-
jes in het onderwijs, aldus het ad-
vies. Desondanks menen de samen-
stellers dat voortzetting van het hui-
dige beleid gewenst is. Met een be-
perkt aantal aanvullende maatrege-
len is de effectiviteit van het onder-

wijsaan kansarme leerlingen te ver-
beteren, aldus het advies. Zo moe-
ten schoolbesturen creatiever om-
gaan met de extra middelen die het
ministerie hen ter beschikking stelt
voor de begeleiding van kansarme
leerlingen.
Voorts moet de overheid de school-
besturen voorzien van handige mid-
delen om te controleren of het ge-
voerde beleid op school ook de be-
oogde resultaten opgelevert.

Breuk Federatie Wegvervoer
DEN HAAG -De Federatie Wegver-
voer, waarin de organisaties van be-
roepsgoederenvervoerders
KNVTO, NOB Wegtransport, KVO
en PCB samenwerkten, is uiteenge-
vallen. Dat gebeurde al op 27 janua-
ri, zo deelde directeur W. Hallmans
van de NOB gisteravond mee.

Op die dag liet deKNVTO, de orga-
nisatie van grote transportonderne-
mers, weten een gereedliggende
overeenkomst voor nauwere sa-
menwerking niet te willen onderte-
kenen. Doel van die overeenkomst
was het omvormen van deFederatie
Wegvervoer van een advies- tot een
beleidsorganisatie, die bindende
CAO-afspraken zou kunnen maken.

geversorganisaties een ultimatum,
waardoor deze min of meer werden
gedwongen een nachttoeslag in de
CAO te accepteren.

De ledenvergadering van de NOB,
met 4.500 aangeslotenen de grootste
transporteursorganisatie, heeft de
cao dinsdagmiddag niettemin 'mor-
rend' geaccepteerd. Wel moet er
duidelijkheidkomen over de inter-
pretatie ervan. Bovendien zal de
NOB de bonden voorstellen de toe-
slagvolgend jaarweer te schrappen,
in ruil voor extra loon. De NOB zal
vandaag de anderepartners formeel
meedelen dat zij een eigen koers
gaat varen.

Tijdens de CAO-onderhandelingen
begin februari verscherpten de te-
genstellingen tussen KNVTO en de
overige drie organisaties binnen de
Federatie Wegvervoer zich nog, al-
dus Hallmans. Een lijmpoging is
daardoor onmogelijk geworden. De
KNVTO stelde aan het eind van die
onderhandelingen de overige werk-

# Oostduitse grenswachten
herstellen 'de muur', nadat
gisteren drie Oostduitsers
op klaarlichte dag op spec-
taculaire wijze naar West-
Berlijn waren gevlucht. Ge-
kleed in duikerspak ramden
zij met een vrachtauto de
slagbomen bij een Oostduit-
se grenspost in Oost-Berlijn.
Zij sprongen vervolgens uit
de auto en dokenin de rivier
de Spree. Twee van hen wis-
ten de overkant te bereiken;
de derde werd door een
Oostduitse patrouilleboot
uit het water gevist en gear-
resteerd.

Wetenschapsinstituut meldt falend beleid

Achterstand onderwijs
arbeiderskinderen groot

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Arbeiderskinderen kampen met nog steeds
even grote achterstanden in het onderwijs als 20 jaargeleden.
Het onderwijsbeleid dat is gericht op gelijke kansen voor alle
leerlingen - ongeacht hun afkomst - heeft gefaald. Dat blijkt
een advies van het Instituut voor Toegepaste Sociale Weten-
schappen aan minister Deetman van Onderwijs.
Volgens het advies doen arbeiders-
kinderen het op de basischool veel
slechter dan in het huidige onder-
wijsbeleid wordt verondersteld.
Hun schoolprestaties komen over-
een met die van de meeste migran-
tenkinderen. Alleen Marokkaanseen Turkse leerlingen scoren lager.

binnen/buitenland

'Boek Rushdie samenzwering tegen Islam'

Chomeini roept moslems
op schrijver te doden

f)|N -De Britse auteur Sal-
r*tushdie heeft gisteren ge-
F* gereageerd op het bericht
£?, iraanse leider Ruhollah Cho-
j ?em wegens godslastering ter■L ,?ft veroordeeld. „Het is af-
"Vat ■ k dat mensen zo reageren
DH 4^ein{lelijk maar één romanac hele historie van de Islam,"

voor de BBC-radio.

todia geboren schrijver ver-
j e te betwijfelen of Chomeini

andere critici het boek wel he-i*PJ hebben gelezen. Diegenen
Ij ,et Werk veroordelen, matigen
j.

e rol aan van een 'gewetenspo-

' aJaus Rushdie.

Ijo-t"1' z*ei gisteren in een door
i, en*eran uitgezonden bood-
t£ "£*"** Rushdie ter dood is ver-
fsg , wegens het boek 'Satanic
I(js (Duivelsverzen). Moslem-

fnentalisten beschouwen dit
t »„ais een beledigingvan de pro-M°hammed.

heeft reeds tot geweldda-
geleid in India en Pa-

|l 'Waarbij in totaal zes mensen
jven verloren. In Bradford, eenn het noorden van Engeland
*le len. Procent van de bevolking

is, werden vorige maand

' Plaren van het boek in het
1m931* verbrand. Ook is gepro-
ijj ~ tot dusverre vergeefs - het, te weren uit openbare biblio-

Volgens Chomeini is het boek een
'samenzwering' tegen de Islam, de
Profeet en deKoran. Het door hem
gevelde doodvonnis geldt niet al-
leen de schrijver maar ook degenen
die betrokken zijn bij de publikatie
van deroman en kennis hebben ge-
nomen van de inhoud.

„Ik vraag alle moslems ter wereld
hen te executeren waar zij zich ook
bevinden," aldus Chomeini. leder-
een dieer in slaagtdeze opdracht uit
te voeren, zal worden beschouwd
als een martelaar.

Weer uitstel
beperking
studiebeurs

DEN HAAG - De beperking van de
studiebeurs voor studenten die aan
een tweede studie zijn begonnen, is
opnieuw een jaar uitgesteld. Minis-
ter Deetman (Onderwijs) heeft de
universiteiten en hogescholen laten
weten dat de omstreden Harmoni-
satiewet opzn vroegst op 1 septem-
ber 1991 volledig van kracht wordt.

Vorig jaar verklaarde de Haagse
rechtbankpresident Wijnholt een
deel van de Harmonisatiewet in
strijd met het Statuut van het Ko-
ninkrijk. Volgens hem was beper-
king van de studiefinanciering tot
maximaal zes jaar voor studenten
die al met een tweede studie waren
begonnen, in strijd met de rechtsze-
kerheid. Deetman ging tegen die
uitspraak in cassatie bij de Hoge
Raad, maar deze doet pas in april
uitspraak.
Deetman stelde de invoering van dit
deel van de wet direct al uit tot 1
september van dit jaar. Maar door-
dat de Hoge Raad pas in april uit-
spraak doet, bleven veel studenten
in onzekerheid over de periode dat
zij nog recht hebben op een beurs.
Deetman heeft die onzekerheid nu
opgeheven, door opnieuw een jaar
uitstel te geven.

punt uit
Executie

Iran heeft gisteren 70 mensen
opgehangen op beschuldiging
van handel in verdovende mid-
delen.

Kruiswerk
De ongeveer 20.000 werkne-
mers in de maatschappelijke
gezondheidszorg en thuiszorg
krijgen één procent loonsver-
hoging. Daarvoor wordt tus-
sentijds hun CAO gewnzigd.

Opgerold
De politie in Amsterdam heeft
een hennepplantage aan de
Oude Haagseweg opgerold.
Twee henneptelers, de 32-jarig
R.F. en de 28-jarige R.D., wer-
den gearresteerd. Verder wer-
den 500 hennepplanten, broei-
kasverüchting en verwar-
mingsapparatuur in beslag ge-
nomen.

Referendum
President Aquino van de Filip-
pijnen staat niet onwelwillend
tegenover het idee een referen-
dum te houden over de terug-
keer van oud-president Marcos,
die momenteel in ballingschap
op Hawai verblijft. Mevrouw
Aquino verlangt wel dat Mar-
cos, voor hij eventueel terug
mag komen, eerst alles aan de
Filippijnen teruggeeft wat hij
zich toegeëigend zou hebben,
wat neerkomt op een bedrag
van tien müjoen dollar.

Chaos
Ondernemers en particulieren,
verenigd in de Stichting tegen
Friese plaatsnamen, eisen 22 fe-
bruari in een kort geding voor
de rechtbank in Leeuwarden
dat de Nederlandse namen
moeten terugkomen op de
ANWB-borden binnen en bui-
ten de gemeente Tytsjerkstera-
diel. De verandering zou op
straffe van een dwangsom bin-
nen drie weken moeten gebeu-
ren. Volgens woordvoerder H.
Bouma van de stichting is de
chaos compleet nu de PTT en
het kadaster de Nederlandse
namen blijven hanteren en de
ANWB en de gemeenten de
Friese. Bedrijven zouden scha-
de lijden nu klanten met uren
vertraging aankomen doordat
ze een plaatsnaam niet op de
borden kunnen terugvinden.

Afgewezen
De bisschoppen zijn 'in het hui-
dige kümaat' in de RK Kerk-
provincie tegen het voorstel
van de stichting Bevordering
Contact Rooms-Katholieken
(CRK) om samen een landelijke
katholiekendag te organiseren.
„De ervaring leert dat regionale
of dekenale dagen vruchtbaar-
der kunnen zijn en minder po*
lariserend werken."

Schipper
Een 26-jarige schipper uit Rot-
terdam die betrokken was bij
de onlusten rond het Granaria-
transport op 24 mei vorig jaar
bij de sluizen bij Tiel, is gister-
morgen door de Arnhemse po-
litierechter mevrouw mr A.
Schimmelpenninck-Mulder
veroordeeld tot een boete van
500 gulden. Officier van justitie
mr A. P. Besier had een week
voorwaardelijk en 1000 guden
boete geëist. De zaken tegen 14
andere betrokken schippers
zijn op verzoek van de verdedi-
ging aangehouden.

Bloed
Volwassenen in Shanghai, die
in goede gezondheid verkeren,
moeten bloed afstaan aan de lo-
cale ziekenhuizen. Doen ze dat
niet, krijgen zij een geldboete.
Dat heeft het officiële dagblad
China Daily gisteren gemeld.
De krantschrijft dat de zieken-
huizen in Shanghai kampen
met een gebrek aan bloed mede
vanwege de traditionele Chine-
se opvatting dat bloed geven
niet bevordelijk is voor de
eigen gezondheid.

Bende
Met de aanhouding van zeven-
tien jongeren heeft de politie
van Amsterdam eenroversben-
de opgerold die sinds enige tijd
onder andere de metro-stations
en het Centraal - en Amstelsta-
tion in de hoofdstad onveilig
maakte. De rovers - variërend
in leeftijd van 13 tot 21 jaar -hadden het vooral gemunt op
fototoestellen, walkmans, geld
en spuitbussen.

Fosfaten
De verwijdering van fosfaten
uit het oppervlaktewater ver-
eist een snellere aanpak. Het
percentage fosfaten dat riool-
waterzuiveringsinstallaties ver-
wijderen, dient te worden ver-
hoogd van 40 naar 75 procent.
Nederland voldoet daarmee
aan internationaal aangegane
verplichtingen. De ministers
Nijpels (Milieu) en Smit (Ver-
keer en Waterstaat) schrijven
dit mede namens minister
Braks (Landbouw en Visserij)
in de voortgangsnotitie fosfaat-
beperkende maatregelen aan
de Tweede Kamer.

(ADVERTENTIE)

EEN NIEUWE AUTO EN
TOCH OP VAKANTIE!

Wij, de Opel OK-dealers van Nederland, jaar oud. Dit is dè kans om Opel te gaanrij-
maken 'tmogelijk. Wantukunt ditjaarveilig den. Want onze showroom staat vol met
en voordelig naar de zon met een perfekte eersteklas jonge"Corsa's,Kadetts, Mantas,
Opel. Die u tussen 15 februari en 31 maart Ascona's enRekords.
zeer voordelig bij onskunt financieren: Minder onderhoud, hoge restwaarde.

U betaalt pasover 6 maanden. De aan- Uzult versteld staan wat debetrouwbaarheid
betaling voor de financieringsovereenkomst van Opel udekomendejaren noggaatschelen
bedraagt slecht 30% van „„„„ in onderhoudskosten. Èn
de aanschaffingswaarde; "rrr MA AAinCM lAMf van zn waar(^e> u'm
meestal is de inruil- L.L.J iflAMniUtll LfVIMU over een paar jaar weer
waarde van uw huidige inruilt!
auto hiervoor al vol- -^lCy DCMTC* Aantrekkeüjke
doende. II /t\ KtN 1 1. financiering mogelijk.

Betere inruilprijzen. " Na6 maandenkunt u het
Wees slimen vermijd de OCCI IC UÓnP 31 MA&PT restbedrag volledig bij
vakantie-inruildrukte. [ PEjl.lJ VUUR _i 1 Jnfytlvl. ons financieren tegen
We geven méér voor alle aantrekkelijke tarieven,
merken, jongen oud. U gelooft 't niet? Kom Derenteoverdathalfjaarnemenwij voor onze
maar langs! rekening! Vraag in de showroom naar de

OK-gekeurde Opeis vanminder dan4 financieringsvoorwaarden.

*Dit financieringsaanbod is geldigtussen 15februari en31 maartvoorOK-gekeurde Opeis, nietouder dan 4 jaar.De huurkoopover-
eenkomst wordtop dedaarvoor geldende voorwaarden via GMACN-Opel Financieringafgesloten, meteen maximum!ooptijdvan
36 maanden. Hetmaximum te financieren bedragbedraagt 70%van de aanschaffingswaarde.

MM nF nPFi riK-nFAi fr tot w maartynngnFFi vóór aiif<; / OPEL-Q-
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Slimme
autorijders tanken
weer gewoon in

Nederland
Bij Shell natuurlijk.

Wie in Duitsland tankt, weet wat voor romps-
lomp dat met zich meebrengt: lange wachttijden aan de
pomp, administratieve beslommeringen, valuta-verlies
etc. En dat allemaal voor een gering voordeel. Want se-
dert begin dit jaar zijn de prijzen voor brandstof in
Duitsland fors gestegen.

Slimme autorijders tanken dus weer gewoon in
Nederland. Bij uw oude vertrouwde Shell-station.
Met alle voordelen, zoals: geen lange wachttijden, elec-
tronisch betaalgemak, een uitgebreide shop waar van
aïTes te koop is en ons bekende spaarsysteem voor vëTë
mooie cadeaus...

Sinds zn introductie in 1981, mag de Maar met een nog fraaier uiterlijk, nog
Suzuki Alto zich verheugen ineenopmerke- meercomfort en een nog beter weggedrag,
lijke populariteit En da's geen wonderwant De modernere lijn van de nieuwe Alto
zaken als lage aanschafprijs, geringe onder- heeft te maken met een andere grille, het
houdskosten en een hoge inruilwaarde, fraaiere interieur en met een serie nieuwe

.om maar eens wat te noemen, spreken bekledingsstoffen. Terwijl aan het hogere
natuurlijk iedereen aan. comfort en het betere weggedrag de nieuwe

We hadden de Alto kunnen laten zoals achterwielophanging ten grondslag ligt.

" hij is, betrouwbaar, comfortabel, zuinig en Vandaar dat we zeggen, jemoet dezeSuzuki
mooi. Maar dat hebben we niet gedaan. Alto even voelen. Want rijden in de nieuwe
Want zoals u ziet is er nu een nieuwe Alto. Alto is een ervaring. Dus kom snel langs en

Net zo compleet, netzo zuinig en netzo maak een proefrit Tien tegen één dat u niet
betrouwbaar als de Alto die u al kent. meer wilt uitstappen. SUZUKI

Maakeenproefrit
envoel denieuwe

SuzukiAlto.

a***********'»
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■ _, 1 " a il w» Jl i» "Prijs exclusief aflevenngskosten.

r^y De nieuwe Suzuki Alto.Kaaazena handig. Afgebeeld demo 3-deurs gl

88, Al vanaf f12.595,-*
Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244
Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroekerweg 9, Heerlen, 045-724545
H.LM. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215
Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-1917

■ Vanaf^H
fBEIERSE ALPEN 7dg 799. I
fBRUNNEN 5 en 10 dg 499.-f
ILUGANO 7 dg 749,-f
IDIANO MARINA 10 dg 1079.-1
fNICE-MONACO 7 en 10 dg 599,-f
fPARIJS 2,3,4 en 7 dg 139.-f
ILONDEN 4 dg 449,-f
fBERLIJN 3 en 4 dg 299.-f
IKOPENHAGEN 3 en 4 dg 299.-1
fPORTOROZ-ADRIA 10 dg 945.- fIMERANO-DOLOMIETEN Bdg 799,-f
fTORBOLE-GARDAMEER 10 dg 889,-f
fZELLAMSEE 8 dg 779,-f
■VELDEN-WORTHERSEE lOdg 1095,-ffWENEN 7 dg 789,-f

fROME-FLORENCE 10 dg 989.-f
fLOURDES 7 dg 699,-f
fARNSBERG-SAUERLAND sdg 499,-f

JNORMANDIE-LOIRE sdg 499,- _*^r____
***f NOORSE FJORDEN Bdg 1289.- /^SSffJW

L ' ' ' ' _f___\\\\\\\W^r^^^PF*^^^_WW\

HENNES SWINKELS
is verhuisd naar

DE KOUMEN in HOENSBROEK
IJzer-, metaal- en autowrakkenhandel

Tel. 045-224768

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

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

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

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

’ 1000-en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

"^jftM PrOVinCie Bureau Bibliotheek
■tftgfr) ■ ■ 1 Postbus 5700
ijf^l LimDUrCJ 6202 MA Maastricht

/~^ tel. 043-897386

mededeling GedeputeerdeStaten van Limburg
m26/6-89 maken bekend, datzij bij besluit van

31 januari 1989aan het Samenwerkingsver-
band Vuilverwijdering Zuidelijk Zuid-Limburg
te Valkenburg aan de Geul onder een aantal
voorschriften vergunning hebben verleend
op grondvan deAfvalstoffenwet voor een
inrichting ter verwerking/storten van afval-
stoffen op terreinen gelegen te Berg en Ter-
blijt (gem. Valkenburg aan de Geul). Het be-
sluit en alle ter zake zijnde stukken liggen van
16februari 1989 tot 18 maart 1989ter inzage
en wel: -in hetProvinciehuis te Maastricht
(Bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren;
- in het gemeentehuisvan Valkenburg aan
de Geul tijdens dewerkuren en bovendien
dinsdagsvan 17.00tot 20.00 uur, bij deAfde-
ling Algemene Zaken. Tot laatstgenoemde
datum kunnen tegen dit besluit beroep bij de
Kroon aantekenen: a. de aanvrager; b. de be-
trokken adviseurs; c. degenen, die overeen-
komstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28,
eerste lid, onder c. van deWet algemene be-
palingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht; d. enige andere belanghebbende,
dieaantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest (overeenkomstig voornoemde ar-
tikelen) bezwaren in te brengen. De beschik-
king wordt na afloopvan de beroepstermijn
van kracht, tenzij voor deze datum,beroep is
ingesteld en mettoepassing van artikel 60a
van de Wet op de Raad van State een verzoek
is gedaantot schorsing van het besluit dan
wel tot het treffen van een voorlopigevoor-
ziening. Het beroepschrift moet worden ge-
richt en verzonden aan deVoorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur,
Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het
verzoek tot schorsing of tot het treffen van
een voorlopige voorziening moet eveneens
worden gerichtaan deVoorzitter van deAf-
delingvoor de geschillen van bestuur van de
Raad van State. De beschikkingwordt niet
van kracht voordatop een zodanig verzoek is
beslist.
Maastncht, 15februari 1989.

Waarschijnlijk lukt 't u
dit jaarzelf.

I > * Jp|

! g:':':-:■ yffin

Als u er even voor gaat zitten, zult umerken dat

het best meevalt om het verbeterde aangifte-
biljet in te vullen. De vragen zijn helder

geformuleerd. Ze zijn in een logischer volgorde
gesteld. U zult zien, 't wijst zich nu vanzelf.
Helemaal met de helder geschreven toe-

lichting ernaast. Deze loopt van a tot z met de
vragen mee.

Mochtuer nou niet helemaal uitkomen,
dankunt u altijd nog even de Belasting-
Telefoonbellen. Zon 70 voorlichters zittenklaar
om u te helpen met de vragen waar u moeite

mee hebt. Het kan van 's ochtends 8 tot

's middags 5, van maandag tot en met vrijdag.
Het nummer is 06-0543 en hetkost u niets.

Als u er echt zelf niet uitkomt dankunt

u bij uw eigen Belastinginspectie terecht.

Daar kunt u persoonlijk worden geholpen.
Denkt u er dan wel aan datu de gegevens mee-

brengt die nodig zijn voor het invullen. Zoals
jaaropgaven van loon ofuitkering en rente-

afschriften van giro ofbank Hieronder vindt u

het adres, het telefoonnummer en de openings-
tijden van uw Belastinginspectie.

Belastingdienst
Heerlen

Inspectie der directe belastingen, Groene Boord 21. Telefoon. 045-738555.
Kantooruren: van 8.15 tot 12.15 uuren van 13.00tot 16.00uur.
Omwachttijden te voorkomenzal hulpbij het invullenvan de aangiften alleen word
verleend na telefonische afspraak via het doorkiesnummer 045-738228.

Kerkrade
Inspectie derdirecte belastingen,Wilhelminastraat 41. Telefoon: 045-455131.
Openingstijden inspectievan 20 februari tot 21 april van 9.00 tot 16.00 uur.
Voorkom lange wachttijden, maak een afspraak. De inspectie is hiervoor bereikt
ondertelefoonnummer 045-4577 57.

Sittard
Inspectie der directe belastingen, Rijksweg Zuid 26. Telefoon: 04490-147 51.

Openingstijden: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Telefoon Inspectie m.i.v. 20-02-1989: 04490-91616.

Valkenburg a/d Geul
Inspectie der directe belastingen, Berkelplein 220. Telefoon: 04406-19222.
Kantooruren: van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur.
Wenst u in aanmerking te komenvoor hulp bij de invullingvan uwaangiftebiljet, tr"
dan telefonisch contact met ons op voor een afspraak.
Tevens zal zitting worden gehouden te Vaals: Gemeentehuis, von Clermontplei*1

Bel ook hiertijdig voor een afspraak.
Voor het maken van een afspraakkunt u bellen: 04406-19352.

Maastricht
Inspectie der directe belastingen, Terra Nigrastraat 10.

Kantooruren van 8.30 tot 16.00 uur.
Om wachttijden te voorkomen zal hulp bij het invullenvan de aangifte alleen vvo
verleend na telefonische afspraak via het doorkiesnummer 043-468771.
Voor inlichtingen: 043-468888.

""'S"
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Aanbiedingen gelden t/m 4 maart of zolang de voorra-3

JU IJ _ Heerlen, Bongerd 19, tel. 045-713581
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EG hekelt
Roemenië

MADRID - Op Nederlands initiatief
zal Spanje, als voorzitter van deEG-
ministerraad, in Boekarest bezorgd-
heid uitspreken over wat deTwaalf
beschouwen als ernstige inbreuken
op de fundamentele vrijheden.

Minister Van den Broek verklaarde
gisteren in Madrid, waar hij het
overleg over de Europese Politieke
Samenwerking met collega's uit an-
dere EG-landen bijwoont, dat Span-

je de Roemeense regering zal herin-
neren aan de verplichtingen in
CVSE-kader.

De ontwikkelingenin Roemenië, al-
dus de minister, „steken ongunstig
af' bij die in derest van Oost-Euro-
pa, met name in Polen en Hongarije.

De ronde-tafel conferentie in Polen,
over legalisering van het verboden
vakverbond Solidariteit, en het be-
sluit van de Hongaarse autoriteiten
om meerdere politieke partijen toe
te laten, is voor het EG-voorzitter-
schap aanleiding geweest om met
deze twee landen een politieke dia-
loog aan te gaan.

Plotseling eind aan dertig dagen durende ontvoering van VDB

'Wilt u mij naar
Brussel brengen?'

Van onze correspondent Hans de Bruijn

|^SSEL - „Waar ben ik hier? Wilt u me naar
J^ssel brengen?" Het was maandagavond om

■vJ voor half elf toen taxichauffeur Ferdinand
Jc°t die vraag werd gesteld door de man die net
Aterin zijn taxi was gestapt. Tricot stond met

let e co^eëa's op een vrachtje te wachten voor
lik station van Doornik, 75 kilometer zuidweste-
£■ van Brussel. Hoewel hij een grijze baard had
1; een zonnebril droeg, herkende Tricot zijnklant
r-set.
let "l1 u VDB?" vroeg hy hem. Na
Prj e evestigende antwoord stelde
aah

l voor om naar de politie te
'r^ Maar VDB wilde direct naar
ie]Bj " de ontvoering van de
logische oud-premier Paul Van-
Haani'evnants was daarmee na eennd een einde gekomen.

# De door zijn
ontvoerders
vrijgelaten

Vanden Boeynants
zwaaiend

vanachter het
raam van zijn
appartement in

Brussel.

Geblinddoekt
'tltv tevoren was VDB door zijn
W ders °P enkele honderden
Hij rs van het station van Doornik
"«tri ZÜ hadden hem daar
1^ l*e auto naar toe gebracht. Van-
Htj oeynants werd geblinddoekt
'6rtßuauto gezet. Tegen de justitie
i^'de VDB later dat hem was op-
L^gen zo twee minuten te blyven
'ttvo n z'c'l luet om te draaien- De

erders kregen daardoor de
t^j ongemerkt te ontkomen, waar-. nl 1, Ük in derichting van de vlak-wegen Franse grens.

Sfjgy^ taxi werd tussen Vanden
'^rfr ,nts en zÜn chauffeur weinig
Kf? ' VDB verbood de t*l3"-
-* "".alfUr om UJ. dens derit gebruik
■«rnn en van zyn mobilofoon. Pas
i^ 8 in Doornik lichtte de man zyn
■*"*VrJLVer het gebeurde in. Er heerst

u mding dat net de taxi ander"
[Jr, r kostte om bij de woning

'f*Hicranden Boeynants aan de
NrtK R°oseveltlaan te geraken.

'v°tid *->°°rnik-Brussel is zeker 's
doe makkelijk in drie kwartier

Geruchten
h Volgens geruchten zou VDB
S j*'"chauffeur opgedragen heb-
«tie m eerst naar de Heizel te

fr°t«*h ' Vanden Boeynants is de
Sist i

s van het daar Ertegen ten"
S^-i gscomplex. Vlakbij'
*H, f? 1 veranderde hij van gedach-
j*t"(lü'? moest hem eerst naar
1 d van Viviane Baro brengen.
\ $sj"Migenote en vertrouwelinge
"'Va ' *^'e to* voor kQrt wethou-

N»"* 1 russel was. Baro belde me-
Nut* Vanden Boeynants en die
"e jjj Pas om middernacht de poli-

*f»Ht^n Boeynants was er redelijk
\y- E*e zonnebril was nodig om-
k^ steeds in het duister heeft ge-

zeten. Hy miste zijn hoorapparaat,
maar had van zijn ontvoerders wel
een pijp gekregen.

VDB werd door de justitie direct
urenlang ondervraagd. Het gerecht
was er weliswaarvan op de hoogte
dat VDB zou worden vrijgelaten,
maar men wist niet precies wanneer
en waar dat zou gebeuren en hoe
VDB er aan toe zou zijn. Tegen de
justitie vertelde VDB dat hy op za-
terdag 14 januari 's avonds om half
zeven is ontvoerd. De ontvoerders
wachtten hem op toen hy* na een af-
spraak met zijn auto de garage in
zyn flatgebouw binnenreed.

Geslagen
Hij werd door twee Frans spreken-
de mannen hard geslagen, kreeg
een zak over zijn hoofd en werd met
behulp van een derde man een auto
ingesleurd. Daarbij verloor hij een
schoen, zyn pijp en zyn gehoorap-
paraat. In de auto werden werden
zijn handen en voeten gebonden.
Na een rit van uren kwamen de ont-
voerders bij hun schuilplaats aan,
waar VandenBoeynants werd opge-
sloten in een geblindeerde kamer,
die hy de dertigvolgende dagen niet
meer heeft verlaten.
Volgens zijn verklaringen is hij re-
delijk goed behandeld. Hij mocht
zich elke twee tot drie dagen was-
sen. Op zyn eigen verzoek kreeg hij
- nota bene de grootste vleeshande-
laar van België - vegetarisch eten.
Ook kreeg hij vanaf de derde dag
medicijnen die hij nodig heeft in
verband met een hartkwaal. Wel
deed men hem af en toe handboeien
om. Zijn ontvoerders heeft hy nooit
gezien. Zij droegen steeds bivak-
mutsen

Noord-Frankrijk
VDB wist niet waar hij was onder-
gebracht, maar vermoedelijk was
dat in Noord-Frankrijk. Horen kon
hij niet veel, omdat hij zonder zijn
gehoorapparaat vrijwel doof is. Zijn
ontvoerders spraken zelden met
hem. Of Vanden Boeynants op de
hoogte was van de onderhandelin-
gen over zijn vrijlating is niet be-
kend. In elk geval wist hij niets van
wat zich buiten afspeelde. Aan de
taxichauffeur vroeg hy wat voor

weer het de afgelopen weken is ge-
weest.

Criminelen
De justitie gaat er vanuit dat de ont-
voering het werk is geweest van cri-
minelen en geen politieke achter-
grond heeft. De opeisingen door de
onbekende 'Socialistische Revolu-
tionaire Brigade' (BSR) worden als
een afleidingsmanoeuvre gezien.
Die BSR meldde zich enkele uren
na de verdwijningal en devolgende
dag nogmaals, met de boodschap
VDB ontvoerd te hebben. Maar mo-
tieven of eisen ontbraken. Er ging
wel meteen het gerucht dat VDB in
de dagen voordien was bedreigd.
Op dinsdag 17 januariontving men
een brief van de BSR waarin een
losgeld van 30 mihoen frank (1,65
miljoen gulden) werd geëist. Twee-
derde daarvan moest worden ver-
deeld onder liefdadige instellingen,
de rest was voor de BSR zelf.

De liefdadigheidsorganisaties die
de 20 miljoen zouden krijgen, moes-
ten worden aangewezen door de le-
zers van de dagbladen Le Soir en
Het Laatste Nieuws in een op 7 fe-
bruari te houden referendum. Dat is
nooit gebeurd. In de brief werd ge-
steld dat Vanden Boeynants terecht
zou moeten staan voor een 'volkstri-
bunaal' op beschuldiging van cor-
ruptie en demagogie en 'het voor
eigen profijt misbruiken van grote
sommen belastinggeld.

Enkele dagen later werd bekend dat
uit de archieven van de justitie dos-

siers waren verdwenen waaruit zou
blijken dat VDB contacten had met
enkele ex-rijkswachters, die ook al
in verband zyn gebracht met de ter-
reurdaden van de Bende van Nijvel.
De laatste weken is wel gesugge-
reerd dat VDB de ontvoering zelf in
scène gezet kan hebben. Hij is de
laatste jaren herhaaldelijk in op-
spraak geweest. In 1986 veroordeeld
werd hij veroordeeld wegens belas-
tingfraude en er loopt een onder-
zoek tegen hem wegens corruptie
als ministervan defensiein de jaren
'70. Met een gefingeerde ontvoering
zou Vanden Boeynants het onder-
zoek naar die malversaties hebben
willen ontlopen. Enkele weken ge-
leden, na zijn ontvoering, werd het
corruptie-onderzoek inderdaad ge-
stopt.

Op 24 januari ontving Le Soir een
brief van de BSR met daarin de
identiteitskaart van VDB en twee
vellen van een door hem geschre-
ven briefje, waarin hij stelde bereid
te zijn zes weken na zijn vrijlating
een groot geldbedrag over te maken
aan instellingen die zich met de ar-
menzorg in België bezighouden.

Oproep
Een bewijs dat VDB in leven was
werd echter niet gegeven. Tot twee
maal toe deed daarop zyn zoon
Christian via radio en tv een drama-
tische oproep aan de ontvoerders
om een levensteken van zijn vader
te geven. De laatste keer liet hij we-
ten desnoods bereid te zijn buiten
de politie om met de ontvoerders te

praten en te onderhandelen over
een losgeld. Hij liet de wijze waarop
aan deontvoerders over. Naar nu is
duidelijk geworden heeft de familie
dat ook gedaan zonder de justitie
precies op de hoogte te stellen.

Het eerste contact zou zyn gelegd
op 2 februari. Daarna zijn meerdere
contacten gevolgd. En gisteren
kwam dan plotseling een eind aan
de ontvoering, op de kop af een
maand na VDB's verdwijning.

CDA wil stappen
ondernemen

tegen sekslijnen
DEN HAAG - De CDA-fractie in de
Tweede Kamer wil van minister
Smit-Kroes (Verkeer) weten of zy*
maatregelen overweegt tegen de zo-
genoemde 06-lijnen, zoals de(telefo-
nische) babbelboxen en sexlijnen.

Dat blijkt gisteren uit schriftelijke
vragen van het CDA-Kamerlid
Eversdijk. Hij wil weten hoeveel te-
lefoon-abonnees moeilijkheden
hebben bij het betalen van de tele-
foonrekening en hoeveel telefoon-
afsluitingen daarvanhet gevolg zijn.

HetKamerlid vraagt ook informatie
over de technische mogelijkheden
voor bedryven en particulieren om
het gebruikvan de 06-lijnen te voor-
komen.

Bussen naar verkiezing lijsttrekker Europese verkiezingen

D66 in grote spanning
"an onze verslaggever

StM HaaG - D66 verkeert in
"Jiftd sPanning. Komend week-
h_t c°ngresseert de partij in
'him l^dnieuwe congrescen-
1e h Mccc in Maastricht. Inzet:nieuWe lijsttrekker voor de
"^anrt**56 verkiezingen. Nie-
tte n 'maar dan ook niemand in
Ove:?a'it'i durft voorspellingen
staa uitslag te doen, laat
<>D,n dat er weddenschappen«ouden worden afgesloten.

ge
a
r[ldidaat-lijsttrekkers zijn er

rJan
eg; aanmerkelijk meer zelfs

de n zetels te verdelen zyn voor
ihent m?craten in het Europarle-
Senh meer dan twee plaat-
in i,, °eft D66 bÜ deverkiezingen
*ijri ü! met te rekenen. Maar er
Voo. 1?}331* üefst vijf kandidaten

net lijsttrekkerschap.n van dekandidaten heeft zn

kansen aanmerkelijk verkleind
door het plegen van een in de
D66-cultuur alom gevoelde
doodzonde. Hare Majesteits am-
bassadeur te Costa Rica, JanWil-
lem Bertens, meldde zich vanuit
het verre Midden-Amerika aan
als lijsttrekker. Hij liet zich ver-
volgens door de VPRO portrette-
ren, daarin de suggestie wek-
kend dat Van Mierlo hem had
uitverkoren als de gedoodverfde
lijsttrekker.

Peiling
Als er iets is, waar D66'ers een
bloedhekel aan hebben, is het
wel manipulatie. Wat in andere
partijen heel gewoon is, kan bij
de Democraten absoluut niet
door de beugel. Prominenten in
de partij dienen zich niet te be-
moeien met kandidaatstelling

voor welke functie dan ook. De
gewone partijleden zijn heel
goed zelf in staat te bepalen wie
hun beste vertegenwoordiger is.
De hel brak dan ook los binnen
de partij. Ex-Europarlementariër
Aar de Goede haalde fel uit naar
Bertens en de partijtop. Van
Mierlo moest er persoonlijk aan
te pas komen om uit te leggen,
dat er niets onoirbaars was ge-
beurd, maar het kwaad was ge-
schied. Bij een eerste schriftelij-
ke peiling onder de D66-leden
verloor Bertens de strijd van
concurrent Bob van den Bos.
Meer dan een eervolle tweede
plaats zat er niet in.
Daarmee was de strijd niet ge-
streden. Zaterdag is de dag van
de waarheid. Door het merk-
waardige systeem van kandi-
daatstelling in D66, is de uitslag
van de verkiezing niet te voor-

spellen.Elk geregistreerd lid van
de partij kan komend weekeinde
naar Maastricht afreizen en daar
zijn stem uitbrengen. Het hangt
er dus vanaf hoeveel aanhangers
elk der kandidaat-lijsttrekkers
weet te 'ronselen.

Bussen
Het gerucht gaat al dat 'fanclubs'
bussenvol aanhangers naar
Maastricht willen vervoeren. En
niemand die daar iets tegen kan
doen. Van Mierlo zal wel oppas-
sen zich in de discussie te men-
gen. De partijleden zoeken het
maar uit.
Van de vijfkandidaten, heeft één
zich inmiddels teruggetrokken.
Henk Potman, als vierde in de
voorpeiling geëindigd, heeft zijn
aanhang geadviseerd zich voor
de nummer drieop de lijst, Jopie
Boogerd, uit te spreken. De

minst kansrijke, ex-Tweede-Ka-
merlidChel Mertens, presenteert
zich in de congresbrief met
slechts één zin: „Het wordt hoog
tijd de politieke aandacht te ver-
plaatsen van de boodschappers)
naar de boodschap van D66".

Een duidelijker afkeer van de
mannetjesmakery is niet te de-
monstreren.

" Hans van Mierlo
...oppassen...

binnen/buitenland

'China staat
milieu-ramp
te wachten'

&PKONG - Zhou Guangz-
ac h President van de Chinese
hefm"e van wetenschappen,
y^'t tijdens een wetenschappe-

JK congres in Peking verklaard
ram "'n land de ergste milieu-
■mP uit zijn geschiedenis staat
a jachten. De president van
iii'hj mie zei dat "als er niet on~
Vnm^lijk wordt ingegrepen, het
"ortbestaan van China wel eens
P net spel zou komen te staan".

dpkU Guangznao verklaarde dat
«bodemerosie in China de afge-

s„venjaren gevaarlijk is voortge-
gleden en dat jaarlijks bijna'""miljard ton akkerland ver-fijnt.

Hij zei voorts dat de omvang van
de bossen zienderogen afneemt
naarmate de houtconsumptie
voortschrijdt, dat de vervuiling
door de bedrijven nu ook al de
landbouwgebieden treft, dat 150
miljoen Chinezen vervuild water
drinken en dat dezure regen het

zuidwesten van zijn land begint
aan te tasten.

Jaarlijks gaan 51 miljoen hectare
weide verloren, terwijl de woes-
tijn in dezelfdeperiode 1500 vier-
kante kilometer oprukt en de to-
tale oppervlakte van onvrucht-
bare grond nu al 11,4 procent vande totale oppervlakte van China
uitmaakt, aldus Zhou Guanzhao.

Hij riep zyn landgenoten op
meer op hun hoede te zijn by de
aanwending van de natuurlijke
hulpbronnen en de milieube-
scherming en onderzoek in die
sectoren te ontwikkelen.

'President betrokken bij Contra-schandaal'

Advocaat van North
beschuldigt Reagan

Van onze correspondent

ASHINGTON - Ex-president Rea-
gan was 'persoonlijk en direct' be-
trokken bij het verlenen van gun-
sten aan landen die de Contra's
hielpen in de jaren dat de Ameri-
kaanse regering zelf dat van het
Congres niet mocht.

Dat blijkt volgens de advocaat van
Oliver North, Brendan Sullivan, uit
geheime regeringsdocumenten die
hij by het proces tegen North wil ge-
bruiken. Het bewijs van Reagans
persoonlijke betrokkenheid noemt
hy* cruciaal voor zyn verdediging.
De beschuldiging van Sullivan staat
in een verweerschrift dat hy by' de
rechter die de zaak tegen North
leidt, Gerhard Gesell, indiende. De
advocaat protesteerde ermee tegen
een overeenkomst die tussen het
ministerie van justitie en de open-
bare aanklager, Lawrence Walsh, is
getroffen.
Het ministerie liet vorige week we-
ten het niet eens te zijn met de ma-
nier waarop 300 geheimeregerings-
documenten tijdens het proces te-
gen North zullen worden gebruikt.
Zowel de verdedigers als Walsh
hadden om die documenten ge-
vraagd.

" Een glimlachende Oliver North arriveert per auto bij de ge-
rechtshof in Washington.

Eisen
Maar het ministerie van justitie
eiste, dat de documenten met een
grote mate van voorzichtigheid zou-
den worden gebruikten eiste verder
dat bepaalde documenten helemaal
niet in de openbaarheid zouden ko-
men. 'Zowel rechter Gesell als aanklager
Walsh waren aanvankelijk tegen
deze eis gekant, maar zondagavond
bereikten medewerkers van Walsh
en het ministerie een akkoord. Het
akkoord houdt kort gezegd in dat
sommige documenten wel en ande-
re niet bij de rechtszaak kunnen
worden gebruikt.

Juist daar maakt Sullivan bezwaar
tegen. Hij stelt dat de regeling zal
gaan betekenen dat 'vitale informa-
tie over de manier waarop de rege-
ring-Reagan landen beloonde voor
het geven van steun aan de Contra's'
onder de tafel zal blyven.
Die beschuldiging is nieuw. Bekend
is dat deregering-Reagan derde lan-
den vroeg de Contra's te helpen in
de jaren dat de regering zelf dat van
het Congres niet mocht. Maar onbe-
kend is dat die derde landen daar-
voor beloond werden en dat Reagan
daar persoonlijk bij betrokken was.

Opdracht
Als hy dat niet aan de hand van de
documenten mag aantonen, bete-
kent dat, aldus Sullivan, dat hem
niet de gelegenheid wordt geboden
om te bewijzen dat North, decentra-
le man in het Iran-Contra's-schan-
daal, destijds in opdracht van zyn
superieuren handelde.

Sullivan vraagt dan ook van Gesell,
die zich over het akkoord tussen
Walsh en het ministerie van justitie
zal moeten buigen, de overeen-
komst van de hand te wijzen.
Als Gesell dat inderdaad zou doen,
dan zal het ministerie van justitie
uiteindelijk vrijwel zeker domweg
verbieden, dat de gewraakte docu-
menten in het proces tegen North
worden gebruikt. Het ministerie
heeft daartoe de macht.

Als dat het eindresultaat zou zijn,
dan kunnen de advocaten van
North op goede juridische gronden
aanvoeren dat een eerlijk proces te-
gen hun klant niet mogelijk is. Het
ministerie zou North daarmee via
een achterdeur gratie verlenen.

Van den Bos
Bob van den Bos, dewinnaarvan
de voorpeiling, vindt dat hij de
énige kandidaat is. Degene die
de voorpeiling heeft gewonnen,
moet lijsttrekker worden, meent
hij. Maar zo is het natuurlijk niet,
althans: binnen D66 niet. Hij
heeft gelijk dat het een merk-
waardige manier van doen is om
eerst een informele peiling te
houden, maar vaststaat dat het
congres en geen ander orgaan de
lijsttrekker kiest. Daar kan zelfs
Van den Bos niets aan doen.

Bertens heeft een klein voor-
deeltje: hy is Limburger van huis
uit. In zijn geboorteland zou hij
relatief meer aanhang kunnen
krijgen dan de andere kandida-
ten. De busverhuurders uit de
overige delen van het land kun-
nen nog goedezaken doen. Teke-
nend voor de opkomst is mis-
schien, dat vorige week in Maas-
tricht al byna geen hotelkamer
meer te krygen was.

henri kruithof

Slachtoffers
ontevreden met

boete voor
Union Carbide

NEW DELHI - Slachtoffers van de
giframp in Bhopal in India hebben
hun onvrede uitgesproken over dé
boete waartoe het Amerikaanse be-
drijfUnion Carbide gisteren veroor-
deeld is. Het Hooggrechtshof van
India bepaalde dinsdag dat het be-
drijf 940 miljoen gulden schadever-
goeding moet betalen voor de gif-
ramp die in 1984 aan meer dan 3.300
mensen het leven kostte.

Het bedrag werd direct aanvaard
door de juristen die de Indiase rege-
ring vertegenwoordigden. Ook
Union Carbide liet weten dat zij met
de beslissing van het Indiase hof in*
stemt. Met het vonnis komen alle ci-
viele en strafrechtzaken tegen
Union Carbide te vervallen. Een
groepering die de belangen van de
slachtoffers van de ramp behartigt,
noemde het bedrag echter 'ver-
schrikkelijk laag. Een slachtoffer
zei te vrezen dat alleen al de helft
van de som zal opgaan aan de kos-
ten die de Indiase regering gemaakt
heeft bij de hulp aan de slachtoffers.

Op 3 december 1984 ontsnapte een
wolk giftig gas uit een fabriek voor
bestrijdingsmiddelen van Union
Carbide in Bhopal. Meer dan 3.300
mensen kwamen door het gif om
het leven. De regering van India
eiste in eerste instantie een schade-
vergoeding van 3,3 miljard dollar
(6,6 miljard gulden). Het hof deed
zyn verrassende uitspraak toen het
in beroep moest oordelen over een
schadevergoeding die een lagere
rechtbank aan het Amerikaanse be-
drijfhad opgelegd.

Het bedrijf en deregering van India
moeten vandaag aan het hof een
memo voorleggen met de bepalin-
gen van de overeengekomen scha-
devergoeding. Union Carbide moet
de 470 miljoen dollarvoor 31 maart
aan de Indiase regering betalen.

Golf van geweld
in Sri Lanka

COLOMBO- Op Sri Lanka zijn gis-
teren aan de vooravond van de par-
lementsverkiezingen zeker 24 do-
den gevallen door politiek geweld.

De meeste slachtoffers vielen in het
zuiden van het land, waar het mili-
tante Singalese Volksbevrijdings-
front (JVP) een terreurcampagne
voert om deverkiezingen te sabote-
ren. De JVP is fel tegen de aanwe»
zigheid van de Indiase troepen, die
in 1987 in het noorden van Sri Lan-
ka werden gelegerd om toe te zien
op het ontwapenen van de Tamilr
guerrillabewegingen. Onder de
slachtoffers waren twee leden van
de regerende Verenigde Nationale
Partij (UNP) en een activist van de
oppositionele Srilankaanse Vrij-
heidspartij (SLFP). Het politieke
geweld, waarmee de verkiezings-
campagne gepaardgaat, heeft de af-
gelopen weken aan ruim 300 men-
sen het leven gekost. De Srilanka-
nen gaan vandaag naar de stembus
om een nieuw parlement te kiezen.
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Vertrouwd, discreet en... snel! Voor auto,
boot, caravan, meubels, woningverbetering

en elk ander doel.

PERSOONLIJKE LENINGEN
Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24x

5.100.- 112.- 133.- 170.- 240.-
-11 000.- 237.- 282.- 364.- 517.-
-16.000- 345.- 410.- 530.- 752.-
-20 000.- 431.- 513.- 663.- 940.-
-30.000- 642.- 765.- 981.- 1397.-

L ■
Effectieve rente vanaf 10,8%
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f 100.000.-.
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete-
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden.
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn.
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 50.000,-.
Leeftijdsgrens: 67 jaar.
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend. ,

Ook voor doorlopend krodlot (vanaf 0,81"H
por mnd.) en een gunstige 1e of 2e hypotheek

Wij betalen de hoogste
prijs voor al uw

OUD IJZER EN METALEN
GEBR. SWINKELS

welbekend adres:
IN DE CRAMER 100
HEERLEN
tel. 045-751994

Tevens autovernietiging!

BOWLING &PARTYCENTRUM
HOEVE DE AAR

Het ideale adres voor uw familiefeestjes
Sportief bowlen in combinatie met gezellig dineren
Dit kan bij ons al vanaf ’ 29,50 per persoon
Wij verzoeken u wel tijdig te reserveren.
Elke dag geopend vanaf 14.00uur. 045-714432.

Welterlaan 45,6419 CN Heerlen,,
> telefoon: 045-714432 E

Ervaren
■vrachtwagenchauffeurs

(Niet internationaal)
Dienen in het bezit te zijn van chauffeursdiploma.
B.V. Raimetaal, Lage Frontweg 15, Maastricht,
tei 043-252677.
Gevraagd MEUBELMAKER met bouwervaring in win-
kel- en café-interieur. Firma G.R.G. Jordans, Übach-Pa-
lenberg, tel. 09-49245147110.

Nog plaats voor 1 leuk
meisje bij YVONNE, tel.
045-425100.

Dankzij 't elastischekatoen laat
de Hema u niet inuw hemd staan.

mnnKoopjß JE | isfluj/rOOA/£______ Zo herkent u de week-aanbiedingen in de winkel.
Zo herkent u de week-aanbiedingen in de winkel.

hto laken hSeslaken | yt^%^
[Vttarrvu" 2____ïZZi ■ ■ ■ ■ 38»'

sm . SÊ> **-*" a nrc?i "VP E^ïy SUs' _wW Iw^l W I C3» vanaf /l IUFi , i^1, I' rjij^iiW- 1
p'TC Strijkplankovertrek met teflon of be-

<"««" vanaf l'^xO J^* drukte bovenlaag. Ook voor de brede
'& J&ÏS ±\Jm JÊ plank.

Lakens en hoeslakens. 100% Katoen. jÉr
Strijk- en krimpvrij. In diversematen en jÉr _-^_r%

v vanaf I #10 Jgi Uni baddoeken.100%Katoen. In diverse
J2lsïS'XXi \^||f kleuren 50x100 cm.

Stretch molton matrashoes. „^«m^l^^
1-persoons ««iiiW^Siißiiii^W^ i
2-persoons J&f5'25.15 \ A j

als u ze heel vaak heeft gewassen. Dat komt door desterk elastische
vezels. De andere 90% van de vezels is katoen: comfort verzekerd.

HEMAI Echt Waar Voor Je GeldSittard. Het dagbladDe Te-
legraaf zoekt op zeer korte
termijn KANDIDAAT-BE-
ZQRG(ST)ERS. Heeft u in-'
teresse? Bel dan 04490-
-24***06.
Vroko vraagt KOELMON-
TEUR. electriciën en free-
lance verkoper. Afspr. tuss.
7.30-8.30 uur. 045-441566 of
na 21.00 uur. 045-452597.
„De Bergkapell" Hillens-
berg; 0.1.v. Roger Cobben,
kan direct plaatsen 1
TROMBONIST en 1 drum-
mer. Repetitie op vrijdag
vanaf 20.30 uur. Reacties
aan J. Stassen, tel. 045-
-211852.
THUISWERK met zeer.goede verdiensten voor er-
varen confectienaaisters.
Injo-confectie. Tel. 045-
-44*3874.
BUFFETJUFFROUW
Gevr. 20.00 tm 05.00 uur.
Tel. 045-460738.
-Gevraagd VERKOOPME-
DEWERKER voor groente
en fruit, afd. ± 24 uur p.
week Ift. 18-20 j. lfst. enige
erv. Jongeman voor maga-
zijnwerkzaamheden ± 24
uur p. wk. Ift. 18-20 j. Voor
supermarkt in Kerkrade.
br. o. nr. XE 084 L.D. Markt
42. 6461 ED Kerkrade.
Gevr. KAPSTER, zelfstan-
dig kunnen werken, partti-
me Kapsalon Trudy Wiertz,
tel. 045-412010 K'rade W.
Hotel I'Empereur Valken-
burg vraagt zelfst. werk.
KOK, leerl. kok, kamerwer-
ster. tevens parttimers voor
bediening en schoonmaak-
werkzaamh. Soll. na tel af-
spraak 04406-14122.
Parttime KOK gevr. in
Brunssum. Br. o. nr. 349
Limburgs Dagblad, Rum-
penerstr. 81, 6443 CCI
Brunssum.
GevT. coll. erv. BETON-1"TIMMERL. en metsel, v.
Duitsl. Fa. Lommen, tel.
045-250238 of 09-
-4924552978.
Gevr. HANDLANGER.
Aann.bedr. Klinkenberg,
Mostardstr. 31, Voerendaal,
na 18 uur.
S.V. Nieuw-Lotbroek, Pr.
Mauritsstraat, Hoensbroek,
vraagt voor haar speeltuin
aktieve OPPASSERS,
liefst een echtpaar. Brieven
richten aan dhr. L. Vankan,
Christinastraat 30, Hoens-
broek, tel. 045-221110.
Gevr. SNACKBAR-ME-
DEWERKSTER, part-time.
Aanmelden van 10.00 tot
14.00 uur, tel. 045-457845.

Gevr. SCHILDER half-
was. Tel. 045-455842.

ILA DILIGENCE Vanavond

<- -wAfr DEWALKERS
UmSB JKj^BQror Vrijdagavond 24 februariTWjnWii THE RUN

een begrip in Limburg

_
:gsffê

1989, verzonden 2 februari
1989. werd onder curatele
gesteld Jolanda Maria Hu-
bertina Schumans, gebo-mmêë'i
Pepinusbrug 4te Echt on-
der benoeming van Anna
Petrus Hubertus Schu-
SclT^K
toor Van Kanstraat 7, tot
curator en van Elisabeth
Maria Martina Schumans-
Heffeis, wonende te 6143
AH Guttecoven aan de
Pastoor Van Kanstraat 7,
tot toeziend curatnce.
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/ 100 gram. 2£52.-
/--'<"-^^^B ■^S»/.■ .?;,- WÈffiF Boeren wit- of bruinbrood.
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Voorzitter A VBB: 'Concurrentie anders niet vol te houden '

Lagere loonkosten
in de bouw bepleit

"jr|a - Wil de Nederlandse bouw de concurrentie met de
"<orn blijven volhouden, dan moeten de bruto loonkosten
l<W ende jaren fors omlaag. Dat stelde voorzitter F.A.M, de
i_ v Va" het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de een-bouwondernemers, gisteren tijdens zijn jaarrede in Den

'k (j *:r verwees naar een onder-
Icht "r werd uitgevoerd in op-
"niSphan het ministerie van eco-
"VpiZaken' Daaruit bleek datit^Jrlandse bouw de hoogste
t heeft binnen de EG.
s*rj ri°tdt weliswaar gecompen-
itejt or een hoge arbeidsproduk-
icu' maar wil Nederland zijn
1 iWtlt"epositie handhaven,
hte v en de loonkosten ten 0p-

'992 atl de directe concurrentie
■"Dov 1? 1" 15 procent omlaag, al-vilder.

Premies
"O-jorp 1' daarbij aan zaken als

le' ongevallenpremie,
t en de verhoging van
t'o'on"*"" Produktieve dagen. Het
■W, *? hoeft volgens hem niet4Jst te worden.
*°'s Z pleitte ookvoor flexibeler
"dcV aarvan de invulling meerIhuiH^driJven wordt overgelaten.
Pgrrwge ontwikkeling, waarby
lijig eiend aantal collectieve re-
>D ln de CAO wordt opgeno-
>biejpSt volgens hem niet bij de
Örr,efl arbeidsmarkt die de bouw

De Vilder maakte zich verder grote
zorgen over het stijgend tekort aan
grind. Binnen twee jaar ontstaan
hierdoor ernstige problemen, die
niet door meer import kunnen wor-
den opgelost, zo voorspelde hy*.

Wordt daarvoor geen oplossing ge-
vonden, dan zijn forse prijsstijgin-
genvan het eindprodukt het gevolg,
zo hield hij zijn gehoor voor. Hy
deedeen beroep op minister Nijpels
(Volkshuisvesting) in te grypen.

beurs-over zicht
Herstel
** aa^pAM - De belangrijk-
lv**mp n op het Beursplein
■*t f n gisterenin herstel van
"Sida verlies van afgelopen

1 * De stemmingsindex
va punt tot 163-7 na een da-rgovn 2,3 punt op maandag.

S?t- b rtuigend was dit herstel
%t. e angst voor rentestijging

e "!g?ng van de groothandels-
■hrgen West-Duitsland was 's
3er sal de oorzaak van een
Pk6n daling van de obligatie-
Phoo' bevreesd wordt voor een
St-n g van de korte rente in
\%ie ltsland om de inflatie te>rsf elen en dat heeft ook zijn
"H pug °P de lange rente. OpHatlHrsplein sloot de meestS, i'aelde staatslening 0,2
fi>ts °er en de jongste6,75 pro-
P 5Dl

, taatslening moest zelfs-Met terug* Handelaren hou-■!Nsd6r danook °P dat de staat
r cerit

g een lening tegen een
pcJigg ge van 7 procent zal aan-

W 1oDa?ndelenmarkt waagden
i^IW f?et lagere niveau weer
Ciï w. omzet van f 600 mil-
J:?. JVrTf ager dan dievan maan-% zijn de beleggersd

houdend in verband
L?lsciifi' rijdag te publiceren han-SS v ln devs en ook het af-
?Urska series °P de optie-
°ed yXn deze week nog van in-. 41Jn.

s«e^dfondsen lieten over het
■fc 1

*- Kon- ,b,ePerkte stijgingen
£ ben0nJnklijke Olie en Unile-
uV'Jes S" ten de winst tot dub-<1 s deri ogovens- DSM en Phi-
( rje -ien het beduidend beter.

/L 1^ RÜ!I.anciële sector sprong
(Nw£ erdam eruit met een
JJk Nil"sl- van f 3,50 op f 149.N itterdal-ten Cate en Pak-
KTVrj-tT aardige stijgingen
u%raL Won f2opfB9 en De
ts KW Won f!0op f 432. Wol-
% terUg

6r moest n°li wat ver-

CHort ?or speculaties over
K^otoJ Publiceren jaarcij-INuiH fi en TuliP- HCS en Sa-
ÏSvolf ljk h°ger. Multihouse,
K^ dn l

ln een radiopraatje,
E? Ob H,vei*handeld en won f
KierenU*l2* °ok Cro" Van
■Rere _- Beheer gingen op
Ft Lj^ersen van de hand.
I^B oxlr twee kwartjes
C for£\6'50 na maandag nogK rse sbjgingte hebben laten

CAO-gesprek
bij Maxis

vastgelopen
UTRECHT - De onderhandelingen
voor een nieuwe CAO voor net
grootwinkelbedrijf Maxis (2.900
werknemers) zyn vastgelopen. Zo-
lang het bedrijf vasthoudt aan het
voornemen de vaste eindejaarsuit-
kering van 4 procent te vervangen
door een veel flexibeler winstde-
lingsregeling, weigeren de vakbon-
den verder te onderhandelen.
Maxis is in 1986 van het KBB-con-
cern overgegaan naar het Duitse be-
drijf Garvey. Bij die overname is
volgens de FNV-bond toegezegd
dat een nieuwe CAO geënt zou zijn
op deKBB-CAO, die in de bedrijfs-
tak als 'een van de betere' bekend
staat. Eén van de belangrijkste on-
derdelen daarvan was de einde-
jaarsuitkering, die neerkomt op een
nettobedrag van vier- tot zeshon-
derd gulden per jaar.
„De mensen beschouwen dat ge-
woon als loon", aldus de vakbonds-
woordvoerder. Een wiristdelingsre-
geling is afhankelijk van het resul-
taat van de ondernemingen derhal-
ve onzeker. Bovendien zijn de
winstkansen volgens de Diensten-
bond 'vrijwel nihil. De bond wil nu
eerst zekerheid over de eindejaar-
uitkering, alvorens verder te praten
over loonontwikkeling, arbeidstijd-
verkorting en scholing.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. sk.
AEGON 92,00 92,40
Ahold 91,20 91,70
Akzo 149,80 150,70
A.B.N. 42,40 42,60
AJrenta 161,30 161,30
Amev 54,40 54,70
Amro-Bank 81,08 81,50
Ass. R'dam 145,50 149,00
Bols 136,60 138,00
Borsumij W. 128,20 129,00
Bührm.Tet 62,80 63,70
C.S.Meert 63,60 64,00
Dordtsche P. 224,80 225,60
DSM 118,10 119,80
Elsevier 63,40 63,60
Fokker eert. 29,90 30,00
Gist-Broc. c. 36,60 36,80
Heineken 148,40 148,80
Hoogovens 80,50 81,40
Hunter Dougl. 93,30 93,30
Int.Müller 79,00 80 00
KLM 44,20 44,40
Kon.Ned.Pap. 49,90 50,30
idem div 89 49,80 48,50
Kon. Olie 122,40 123,30
Nat. Nederl. 64,60 65,20
N.M.B. 206,00 208,00
Nedlloyd Gr. 296,50 296,00
Nijv. Cate 84,80 87,70
Océ-v.d.Gr. 298,00 300,00
Pakhoed Hold. 117,70 120,00
Philips 35,50 36,00
Philips divB9 34,10 34,40
Robeco 104,80 105,70
Rodamco 160,70 160,70
Rolinco 100,70 101,40
Rorento 61,90 61.90
Stork VMF 28,60 29,10
Unilever 129,90 131,30
Ver.Bezit VNU 87,00 89,00
VOC 37.30 37,70
Wessanen 78,20 78,70
Wolt Kluwer 154,50 153,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 35,00 35,80
ACF-Holding 61,50 62,50
Ahrend Gr. c 173.00 174,80
AlK.Bank.Ned 43,20 43,40
ABN div'B9 41,80 41,60
Asd Opt. Tr. 23,60 23,80
Asd Rubber 8,40 8,40
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 81,00 81,00
Aut.lnd.R'dam 70,00 70,00
BAM-Holding 289,00 287,00
Batenburg 76,00 76,20
Beers 124,50 125,00
Begemann 72,60 72,50 e
Belindo 426,00 426,00
Berkels P. 7,50 7,50

Blyd.-Will. 24,20 24,80
Boer De, Kon. 334,00 340,50
de Boer Winkelbedr. 57,80 58,00
Boskalis W. 13,20 13,40
Boskalis pr 10,50 11,25
Braat Bouw 840,00 837,00a
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delftc 859,00 855,00
Calvépref.c 4770,00 4750,00
Center Parcs 65,10 66,10
Centr.Suiker 64,00 64,00
Chamotte Unie 13,60 13,50
Cindu-Key 97,70 98,50
Claimindo 412,50 373,00d
Cred.LßN 76,50 77,80
Crown v.G.c 78,80 80,50
Desseaux 193,00 192,80
Dordtsche pr. 224,80 225,00
Dorp-Groep 43,00 43,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 203,20 206,00
EMBA 114,00 113,00
Enraf-N.c. 46,80 49,20
Eriks hold. 322,00 322,00
Frans Maas c. 64,00 63,00
Furness 99,00 99,50
Gamma Holding 72,00 71,50
Gamma pref 5,90 5,80
Getronics 26,60 26,80
Geveke 39,80 39,70
Giessen-deN. 119,00 129,00
Goudsmit Ed. 198,00 199,00
Grasso's Kon. 90,00 a 92,50
Grolsch 103,50 104,50
GTI-Holding 158,00 160,50
Hagemeyer 82,00 82,00
HBG. 181,00 183,00
HCS Techn 14,50 15,50
Hein Hold 128,00 128,00
Hoek's Mach. 167,00 167,00
Holdoh Hout 440 00 440,00
Holec 17,80 18,50
H.A.L.TT. b 1450,00 1460,00
Holl.Am.Line 1455,00 1465,00
Heineken Hld 128,00 128,00
Holl.Sea S. 1,55 1,55
Holl. Kloos 325,00 320,00
Hoop en Co 14,00 14,10
Hunter D.pr. 2,05
ICA Holding 16,80 17,00
IGB Holding 41,80 42,60
IHCCaland 21,50 21,70
Industr. My 169,00 169,00
Ing.Bur.Kondor 605,00 608,00
Kas-Ass. 36,50 36,50
Kempen Holding 16,30 16,10
Kiene's Suik. 1240,00
KBB 74.00 75,00
KBB (eert.) 73,50 74,50
Kon.Sphinx 77,00 76,00
Koppelpoort H. 277,00 277,00
Krasnapolsky 157,50 157,50
Landré & Gl. 46,00 a 45,50
Macintosh 45,50 45,20

Maxwell Petr. 592,50 592,50
Medicopharma 75,50 75,70
Melia Int. 7,00 7,30
MHVAmsterdam 20,50 20,20
Moeara Enim 1040,00 1050,00
M.Enim 08-cert 13900,00 13750,00
Moolen en Co 32,00 32,00
MulderBosk. 48,00 47,50
Multihouse 10,30 11,80
Mynbouwk. W. 439,00 439,00
Naeff 225,00
NAGRON 47,70 48,40
NIB 510,00 511,00
NBM-AmsteUand 15,80 16,20
NEDAP 290,00 289,00
NKF Hold.cert. 235,00 237,00
Ned.Part.Mij 31,30 31,70
Ned.Springst 10100,00 10200,00
Norit 656,00 657,00
Nutricia 252,00 a 246,00
Omnium Europe 19,20 19,20a
Orco Bank c. 78,40 e 78,30
OTRA 501,00 505,00
Palthe 154,00 153,40
Polynorm 89,00 89,00
Porcel. Fles 125,00 125,00
Ravast 57,00 57,00
Reesink 60,60 62,40
Riva 64,50 63,80
Riva (eert.) 63,00 62,00
Samas Groep 58,20 60,00
Sanders Beh. 78,00 77,00
Sarakreek 35,50 34,50
Schuitema 1320,00 1350,00
Schuttersv. 86,50 86,50
Smit Intern. 26,20 26,50
St.Bankiers c. 26,00 26,60
Telegraaf De 422,00 432,00
TextTwenthe 239,00 238,00
TuUp Comp. 57,10 59,50
Tw.Kabel Hold 125,00 126,30
Übbink 95,20 103,00
Union Fiets. 15,30 15,50
Ver.Glasfabr. 245.00 245,00
Verto 69,00 71,60
Volker Stev. 52,50 52,20
Volmac Softw. 82,30 83,00
Vredestein 20,00 20,10
VRG-Groep 42,80 43,50
Wegener Tyl 173,00 173,00
West Invest 27,00 27,00
Wolters Kluwer 155,00 154,00
idem div 89 152,00 150,00
Wyers 60,50 60,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,70 36,50
ABN Aand.f. 69,40 69 00
ABNBeleg.f. 51,50 51,60
ALBEFO 51,40 51,40
Aldollar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
AllianceFd, 11,70 11,70

Amba 45,30 44,50
America Fund 275,00 275,00
AmroA.inF. 91,40 91,30
Amro Neth.F. 69,20 69,00
Amro Eur.F. 66,70 66,60
Amvabel 98,60 98,60
AsianTigersFd 57,00 56,80
Bemco Austr. 64,50 65,00
Berendaal 107,70 105,00
Bever Belegg. 28,00 28,00
BOGAMIJ 115,30 115,30
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Lloyd 40,50 40,50
DP Am. Gr.F. 22,10 21,90
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng.HoU.B.T.I 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 73,40 73,50
Eurinvest(l) 105,00 105,00
EurAss. Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 53,00 53,60
Hend.Eur.Gr.F. 169,10 169,00
Henderson Spirit 73,60 74,00
Holland Fund 63,10 63,00
HoU.Obl.Fonds 119,50 119,00
HoU.Pac.F. 112,40 112,10
Interbonds 570,00 570,00
Intereff.soo 36,00 36,00
Intereff.Wan-. 257,50 263,50
Japan Fund 50,00 f 48,50
MX Int.Vent. 59,00 59,00
Nat.Res.Fund 1360,00 1370,00
NMBDutch Fund 33,90 34,00
NMB Oblig.F. 36,30 36,20
NMBRente F. 101,80 101,70
NMB Vast Goed 38,60 38,90
Obam, Belegg. 196,00 195,50
OAMFRentef. 15,10 15,20
Orcur.Ned.p. 46,50 46,50
Prosp.lnt.H.l. 10,30 10,30
Rentalent Bel. 1352,70 1351,60
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 102,00 101,50
Sci/Tech 17,90 17,90
Technology F. 18,70 18,00
Tokyo Pac. H. 242,00 244,00
Trans Eur.F. 69,70 70,60
Transpac.F. 550,00 550,00
Uni-Invest 119,00 119,00
Unico Inv.F. 84,00 84,00
Unifonds 27,30 27,20
Vast Ned 122,90 123,00
Venture F.N. 41,90 41,90
VIB NV 86,70 86,70
WBO Int. 79,00 78,50
Wereldhave NV 206,30 206,70
Wereldh.divB9 202,50 202,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34.00 d 33,50
Amer. Brands 63,50 63,20
Amer. Expres 30,00 30,30
Am.Tel.& TeL 31,70 31,30
Ameritech 51.10 52.20

Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 27,00 26,70
AU. Richf. 83,50 d 84,50
BAT Industr. 5,40 5,40
Bell AÜanUc 74,50 75,30
BellCanEnterpr 37,80 38,00
BellRes.Adlr 1,38 1,38
Bell South 42,00 42.00
BET Public 2,35 2,35
Bethl. Steel 26.40 26,30
Boeing Comp. 62,50 62,00
Chevron Corp. 49,50
Chrysler 27,80 28,00
Citicorp. 26,60 27,30
Colgate-Palm. 45,50 45,30
Comm. Edison 33,10 33,50
Comp.Gen.El. 415,00 405,00
Control Data 20,30 20.50
Dai-IchiYen 3590,00 3570,00
Dow Chemical 95,20 94,50
Du Pont 96,30 96,30
Eastman Kodak 48,10 47,80
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 240,00 240,00
Exxon Corp. 44,25 44,80
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 23,50 22,80
Ford Motor 53,80 54,00
Gen. Electric 46,00 46,20
Gen. Motors 89,90 91,70
Gillette 34,50 34,30
Goodyear 49,00 49,00
GraceSc Co. 27,50 27.90
Honeywell 64,80 65,00
Int.Bus.Mach. 125,00 126,40
Intern.Flavor 49,60 49,80
Intern. Paper 48,90 48.20
m*corp. 53,00 55,00
Litton Ind. 74,70 75,20
Lockheed 47,00 46,30d
Minnesota Mining 66,80 66,50
Mobil Oil 46,70 46,40
News Corp Auss 10,60 10,70
Nynex 69,70 69,30
Occ.Petr.Corp 27,20 27,00
Pac. Telesis 32,80 33,30
P.4 O. ® 5.90 5,90
Pepsico 39,80
Philip Morris C. 106,70 108,25
Phill. Petr. 20,80 21,00
Polaroid 41,50 41,20
Privatb Dkr 295,00 295,00
Quaker Oats 51,50 51,50
RJR Nabisco 100,00
StGobin Ffr 600,00 595,00
Saralee 46,20 46.20
Schlumberger 35,75 35,50
Sears Roebuck 40,90 41,50
Southw. Bell 42,80 43,30
Suzuki (yen) 784,00 771,00
Tandy Corp. 42,70 43,40
Texaco 49.75 49,40
Texas Instr. 41,85 41,50

TIP Eur. 1,90 1,90
ToshibaCorp. 1120,00 1160.00
Union Carbide 29,20 30,00
Union Pacific 69,00 69,00
Unisys 28,20 28,70
USX Corp 31,10 31,00
US West 60,80 61.30
Warner Lamb. 79,50 78,90
Westinghouse 55,50 54,90
Woolworth 52,10 52,00
Xerox Corp. 64,80 64,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53,00 52,50
Am. Home Prod. 179,50
ATT Nedam 65,50 64,50
ASARCO Ine. 56,00
AU. Richf. 181,50 179,50
Boeing Corp. 130,00 130.00
Can. Pacific 40,00 39,00
Chevron Corp. 103,50 99,00
Chrysler 58,00 58,00
Citicorp. 54,60 56,00
Colgate-Palm. 96,00 95.00
Control Data 38,50 39,00
Dow Chemical 198,00 196.50
Eastman Kodak 97,00 96,00
Exxon Corp. 93,00 93,00
Fluor Corp. '49.00 49.00
Gen. Electric 96,00 94,50
Gen. Motors 190,50 192,20
Gillette 71,00 71,00
Goodyear 102,50 101.00Inco 78,00 77,00
1.8.M. 258,00 260,00
Int. Flavors 106,00 105,00rrrcorp. 110,50 111,00
Kroger 19,00 18,70
Lockheed 99,00 98,00
Merck & Co. 127,00 128,00
Minn. Min. 138,00 138,00
Pepsi Co. 80,00 80,00
Philip MorrisC. 223,00 224,00
Phill. Petr. 42,00 42,00
Polaroid 78,20 78,00
Procter & G. 185,00
Quaker Oats 101,00 101,00
Schlumberger 73,00 d 72,50
Sears Roebuck 84,00 84,50
Shell Canada 80,00 80,50
Tandy Corp. 88,50 88,50
Texas Instr. 86,00 85,00
Union Pacific 143.00 143,00
Unisys Corp 59,00 59,00
USX Corp 63,00 62,50
Varity Corp 5,40
Westinghouse 116,10 116,00
Woolworth 109,30 107,50
Xerox Corp. 128,00 127,00

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

Aegon warr 12,90 12,90
lO'/a ABN 87 98,50 98,50
13Amev 85 98,00 98.00
13Amev 85 94,00 94,25
10Amev-85 100,50 100,50
11 Amev 86 98.50 98.50
14'/iAmroB7 97.00 97,00
13 Amro-BankB2 101,25 101,25
10/2Amro 86 96,80 97,50
10Amro 87 99,00 99.00

s*V< Amro 86 101,00 101,00
Amro Bank wr 27,00 27,00
Amro zw 86 68,50 68.50
9 BMH ecu 85-92 100,50 100,50
7 BMH 87 97,00 97,00
IOVsEEG-ecu 84 101,25 101,25
9~y<EIB-ecu 85 104,75 104,50
12'AHIAirLF 91,75 91.75
12NIB(B) 85-90 102.00 102,00
11'/«NGUB3 101,50 101,50
10 NGU 83 100,50 100,50
2.-4 NMB 86 84.50 84,00
NMB warrants 48,75 49,00
8"V«Phil. 86 95,10 94,75
63/4 Phil.B3 95.00 95,00
11 Rabo 83 101,60 102,00
9 Rabo 85 105,25 105,25
7Rabo 84 108,00 108,00
12V* Unü. 98,00 98.00

Parallelmarkt
Alanheri 17,70 17,70
Berghmzer 53,50 53.40
Besouw Van c. 41,50 41,70
CBI Barin Oce. yen 1535,00 1530,00
CBOblig.F.l 100,50 100,30
CB Obhg.F.2 100,70 100.50
CB Oblig.F.3 102,30 102,10
De Drie Electr. 27,70 28,00
Dentex Groep 39,70 39,70
Dico Intern. 89,00 89,00
DOCdaU 31,00 e 32,20
Geld.Pap.c. 83,00 82,70
Gouda Vuurvc 66,00 65.50
Groenendijk 33,00 33,40
Grontmy c 105,50 108,50
Hes Beheer 244,80 251,00 e
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 4,20 4,20
InfotheekGr 21,50 21,90
Interview Eur. 7,80 7,80
Inv. Mij Ned. 50,00 49,80
KLM Kleding 32,00 32,00
Kuehne+Heitz 25,60 25,60
LCI Comp.Gr. 35,00 35,00
Melle 270,00 270,00
Nedschroef 83,50 82,50
NewaysElec. 10,10 10,30
NOG BeLfonds 29.90
PieMed 10,90 11.00
Poolgarant 10,50 10,50
SimacTech. 18,20 17,60
TextLite 7,00 6.50

VerkadeKon. 263.00 260.00
Weweler 76,20 76,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 45,00 311 1,30 1,50
akzo c apr 150,00 755 5.20 5,70
akzo c apr 160.00 1041 1,90 2.00
akzo p apr 150,00 265 3.80 3.20
d/fl c mrt 210,00 218 3,10 2.50
els c apr 65.00 210 1.50 1.60
coc c feb 260,00 302 7,00 8.70
coc c feb 265,00 625 3.20 b 430
coc c feb 270,00 676 0,90 1,30
coc c mrt 265.00 823 6,80 7,50
coc p feb 265,00 450 1,70 0,90
coc p feb 270,00 361 4.30 2,80b
coc p feb 275,00 208 9.00 6.90
coc p mrt 265,00 270 5,00 4,20
coc p mrt 270,00 217 7,40 6,30
goud c mei 420,00 355 4,00 3,60
goud p feb 400,00 295 14,50 15,50
hoog c apr 75,00 367 7,40 8,76
hoog c apr 80,00 370 4,30 5,00a
hoog c apr 85.00 605 2.30 2.90
hoog c jul 80,00 231 6,20 7.10
hoog p apr 80,00 254 3.30 2.70
kim c apr 45,00 648 1,50 1.50
kim c jul 45,00 209 2,70 2,70
kim c okt 40.00 255 6,00 6,50
nla p mei 127,50 650 2.10 a 1,90
nlq p aug 97,50 250 0,70 0,85
nis p mei 110,00 650 1.20 1.40nlv p aug 100,00 250 0.60 0,80
nlw c aug 100,00 500 0,90 a 0,50
nlw c n9l 100,00 1000 1,40 b 130
nlw p aug 97,50 1500 0,60 0,70
nly c mei 100,00 250 0,50 a 0,20nly p n9l 102,50 250 5,40 a .20
natn c apr 70,00 214 0,80 0,90
obl p feb 97,50 204 0.50 0,75
obl p mei 100,00 610 3,20 a 3.40
obl p aug 97,50 1610 1,20 1.40
obl p nov 95,00 500 0,50 a 0,45
obl p nov 97,50 1110 1,20 1,50
obl p nov 100,00 2500 3.30 a 3,50a
phil c jul 35,00 288 2,50 2.80
phil c jul 40,00 290 1.10 1,10
phil c okt 35,00 425 3.40 3.80
phil p apr 27,50 500 0,10 0.10
phil p okt 35.00 313 2.90 2.60
oüe c apr 125,00 335 2.20 b 2.70
unü c apr 130.00 325 4,00 4,80
unil p jul 120,00 217 2.90 2,60

a=laten |=biedeii+ti-diï.
b=bieden h=latM+«i-di«.
c=u-cla« k=gedaM-t-k
d=ei-4iridMMl I=gedaan+g
e gedaan-bieden »k=slotkoers vorige dag
t=gedaai+late« sk^ slotkoers gistere»

economie

Ondernemer wil betalen
voor beter milieu

lirjernl ~ Driekwart van de
in Nederland is be-

fctmïï" ge,d te besteden aanCrnleU* Twee van de drie on-

*> cnn 6rS Vlnden dat producent
ien mment die uitgaven sa--6 wi, °,eten opbrengen, de der-
en j' °le uitgaven doorbereke-
ikten v kostPriJs van zyn pro-
Kje '' Zeventig procent van de
ir-,emers vindt overigens dat
üd in tUcontrole van de over-
zij n bedrijven niet veel voor-

taniu uitkomsten van een on-[ oe« van het Koninklijk Ne-

derlands Ondernemersverbond
KNOV onder zijn leden naar de
mening over milieubescher-
ming. Voorzitter Kamminga
heeft de resultaten gisteren ge-
presenteerd.

Bijna alle ondernemers vinden

dat aandacht voor het milieu een
onderdeel moet zijn van het be-
drijfsbeleid. Kamminga zei giste-
ren dat de overheid het bedrijven
mogelijk moet maken om meer
aan milieuverbetering te doen
door investeringen in milieu-
vriendelijke technologieën te

subsidiëren. Milieuvriendelijke
produkten zouden onder een
nieuw en laag BTW-tarief moe-
ten vallen.

Uit het onderzoek blykt verder
dat 75 procent van de onderne-
mers voorstander is van invoe-
ring van statiegeld op een veel
groter aantal artikelen dan waar-
voor het nu bestaat. Bijna alle
geënquêteerden vinden dat de
afvalstroom moet worden inge-
damd. Voorschriften die paal en
perk stellen aan de hoeveelheidafval per produkt zou 85 procent
aanvaardbaar vinden.

Ruim 71 miljard aan
levensverzekeringen
DEN HAAG - In 1988 zyn nieuwe
levensverzekeringen ter waarde van
71,7 miljard gulden afgesloten, het-
geen een stijging van 2,8 miljard
gulden ofwel vier procent ten op-
zichte van 1987 betekent. Hierdoor
bedroeg de produktie van nieuwe
levensverzekeringen voor het eerst

meer dan 70 miljard gulden in één
jaar.

Dit blijkt uit gegevens van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek, die
gisteren zijn gepubliceerd.
De Nederlandse levensverzekeraars
realiseerden een toename van de
produktie met 2,7 miljard gulden of-
wel 4,7 procent tot 59,9 miljard gul-
den. Bij de buitenlandse levensver-
zekeraars werkzaam in Nederland
nam de waarde van de nieuw afge-
sloten levensverzekeringspolissen
toe met 0,1 miljard gulden tot 11,8
miljard gulden (plus 1,0 procent).

Bezien naar de verzekeringsvorm
blijkt de stijging van de produktie
van nieuwe levensverzekeringen in
zyn geheel veroorzaakt te zyn door
de toename van de produktie van
individuele verzekeringen.

Deze toename bedroeg 3,0 miljard
gulden ofwel 7,8 procent terwijl de
produktie van collectieve verzeke-
ringen in 1988, 0,2 miljard gulden
(min 0,7 procent) lager was dan in
1987.

NS mag nieuwe
stoptreinen
bestellen

DEN HAAG - Minister Smit (Ver-
keer en Waterstaat) heeft de NS toe-
stemming gegeven voor de aan-
schaf bij Talbot in Aken van een se-
rie van negen treinstellen stoptrein-
materieel, ter waardevan 75 miljoen
gulden.
Het geheel nieuweontwerp zal in de
dienstregeling worden beproefd.
Vervolgens worden grotere series
besteld, die vanaf midden jaren '90
in dienst komen. Dat heeft het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat
gisteren bekendgemaakt.
De treinstellen gaan het stoptrein-
materieel uit de jaren'60 vervangen.
By de keuze is veel aandacht be-
steed aan de toegankelijkheid. Zo
wordt de vloerhoogte de laagste
binnen het NS-materieelpark. Bo-
vendien komt er een proefmet in de
treinstellen aan te brengen liften,
met name ten behoeve van gehandi-
capten. Slaagt die proef, dan kan
zon lift ook in bestaande treinen
worden aangebracht.

" De prijzen van benzine en diesel
gaan morgen met respectievelijk
één en twee cent omlaag.
De meest voorkomende prijzen aan
de zelftankstations komen daarmee
op 160 cent voor een liter super, 153
voor een liter loodvrije superbenzi-
ne en 84,8 cent voor een liter diesel.
De daling van de prijzen is een ge-
volg van internationale produktno-
teringen in combinatie met de dol-
larkoers.

Weinig kans op reclameborden langs Rijksweg
Van onze correspondent

GRONINGEN - Het plan van
vier werkgeversorganisaties
VNO, NCW,KNOV en NCOV om
reclameborden te plaatsen langs
Rijksweg 7 Groningen-Nieuwe-
schans maakt weinig kans. Mi-
nister Smit-Kroes van verkeer en
waterstaat, die toestemming
moet verlenen, wijst het plan dat
de werkgevers onlangs aan haar

hebben aangeboden, waarschijn-
lijk af. Deze week antwoordt ze
op de aanvraag.

De werkgevers denken dat hun
plan kans van slagen heeft. Met
het plaatsen van reclameborden
langs de rijksweg willen ze een
bedrag van 1,75 miljoen gulden
binnen halen. Dit is het aandeel
dat de werkgevers hebben in de
vervroegde uitvoering van de

verdubbelingvan de weg. Vorige
week ging de minister akkoord
met de versnelde uitvoering van
de werkzaamheden. De regio be-
taalt de helft van de extra kosten
van tien miyoen.

Behalve de werkgeversorganisa-
ties betalen onder meer de pro-
vincie Groningen, de gemeente
en de streek-raad Oost-Gronin-
gen hun aandeel. De provincie

heeft geen bezwaar tegen recla-
meborden langs de provinciale
toevoerwegen.

Volgens een woordvoerder van
het ministerievan verkeer en wa-
terstaat bedreigen reclamebor-
den de verkeersveiligheid. „De
kans bestaat dat automobilisten
de andere borden over het hoofd
zien. Bovendien ontsieren recla-
meborden het landschap".

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 14-2-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.820-/ 26.320,
vorige ’ 26.000-/ 26.500) bewerkt ver-
koop ’ 27.920, vorige ’ 28.100 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 355/425, vori-
ge ’ 355-/ 425; bewerkt verkoop ’ 470
laten, vorige 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapiér van gisteren:
Amer.doliar 2,04 2,16Brits pond 3,57 3,82
Can. dollar 1,71 1,83. Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,88 313
Austr. dollar 1,80 1,92
Jap. yen (10.000) 162,25 167,25
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) 130,60 135,10
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.schiU.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(100) 1,74 189
Griekse dr. (100) 1,22 1,42
Finse mark (100) 47,00 50,00
Joeg, dinar (100) 0.01 0.06
Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:

Amer. dollar 2,10075-10325
Brits pond 3,6940-6990
Duitse mark 112,870-920
Franse franc 33,155-33,205
Belg. franc 5,3835-3885
Zwits. franc 132,825-2.875
Japanse yen 164,96-165,06
Ital. lire 15,485-535
Zweedse kroon 33,175-33,225Deense kroon 29,015-29,065
Noorse kroon 31,205-31,255
Canad. dollar 1.77275-77525
Oost. schill 16,0470-0570lers pond 3,0090-0190
Spaanse pes 1,8140-8240
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.dollar 1,8630-8730
Hongk.dollar 26,90-27,15
Nieuwz.dollar 1,3000-3100
Antill.gulden 1,1625-1925Surin. gulden 1.1625-2025
Saudische rial 55,85-56,10
Ecu gulden 2,3535-3585

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

algemeen 304,4 305,3
alg.-lokaal 294.7 394,9
internationals ' 314,9 316,5
industrie 267,0 266,1
scheep/luchtv. 277,7 276,1
banken 361,6 362,8
verzekering 592,5 594,9
handel 480,5 481,5
cbs obl.index 110,0 109,6
rend. staatsl. 6,90 6,96
waarvan 3-5 jr 6,89 6,94
waarvan 5-8 jr 6,91 6,97waarv.s langst 6,93 6,97
rend. bng-len. 6,87 6,93
rend. banklen. 6,89 6,95

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch,
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen -haakjes de laatste notering van dezel-
de dag):

Akzo 150,50-150,70(150,70)
Kon Olie 122,20-123,30(123,30)
Philips 35,90-36,10 (36,00)
Unilever 130,50-131,00(131,30)
KLM 44,40 (44,40)

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 2297.50 1070.50 187.29 878.84Hoogst 2308.04 1079.24 187.89 883 62
Laagst 2274.82 1057.89 185.63 869.80
Slot 2281.25 1062.10 186.05 872.48Winst/
verlies - 1.25 - 5.98 - 1.06 - 2.40

Functionarissen van het Ja-
panse openbaar ministerie
hebben gisteren de kantoren
van het Japanse telefoon en
telegraaf-bedrijf NTT door-
zocht op zoek naar bewijzen
die licht moeten werpen op het
Recruit-Cosmos aandelen-
schandaal dat Japan nu al
maanden teistert. Zeventig
kisten met documenten wer-
den in beslaggenomen. Het
schandaal waardoor al vele
politici en zakenlui hun baan
verloren draait om het te
goedkoop verwerven van
aandelen. In Japan staat dat
gelijk aan het aannemen
smeergelden.
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VERONICA
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:
Terugtocht uit de tempel. Herh.

16.10 Mijn eerste keer. Programma
waarin ervaringen en emoties van
kinderen die iets voor het eerst mee-
maken centraal staan. Vandaag:
Schilderen.

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

17.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: Dingen
bedenken.

17.05 Buck Rogers. Serie. Afl.: Miss
Cosmos. Aan boord van een luxueus
ruimteschip wordt van Buck verwacht
dat hij Miss Cosmos, een genetische
perfecte vrouw, beschermt. Herh.

17.50 Call to Glory. Amerikaanse se-
rie. Afl.: A wind of change. Ruzie in
huize Sarnac als Vanessa haar man
voor de voeten gooit, dat hij zijn car-
rière boven zijn gezin stelt. Herh.

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

19.25 Family Ties. Comedyserie. Afl.:
Echtscheiding in de familie (2). Het
slagveld in huize Keaton is compleet
wanneer tante Maureen arriveert.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) Spijkerhoek. 13-delige

dramaserie. Afl.7: Het tij keert. Als
Dirk-Jan wil stoppen met het weg-
brengen van pakjes voor Gerard Ver-
linden, komt hij erachter dat dezezijn
ouders volledig in zijn macht heeft.

21.05 Klasgenoten. Koos Postema
interviewt een bekende Nederlander
tussen zijn vroegere klasgenoten.

21.50 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

22.35 China Beach. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Limbo. Om Dodger, die nog
steeds in coma ligt, te kunnen helpen
moet McMurphy dringend penicilline
hebben. Maar de verwachte zending
medicamenten komt niet binnen.

23.25 "" Maya. Gevarieerd program-
ma gepresenteerd door Maya Ek-
steen.

00.10-00.15 Journaal.

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber: Das internatio-

nale TV-Kochbuch.
10.00 Tagesschau Tagesthemen.
10.23 Privatdetektiv JoeDaneer: Ein

Auftrag für den Affen. (Twee kana-
len). Herh.

11.55 Urnschau.
12.10 Kontraste. Herh.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Tagesschau.

14.40 "" Teletekst-overzicht
15.00 Tagesschau.
15.05 Smha Moca - die Tochter des

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

15.30 Hinterhofgeschichten. Repor-
tage over het Keulse Hinterhof.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Schlechte Zeiten für Gespen-

ster. Spel met de Augsburger Pup-
penkiste.

17.15 Tagesschau.
17.25 Easy. Amusementsprogramma.
18.26 Tagesschau.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Ein Lord für alle Falie. Serie.

Afl.: Auf den Hund gekommen.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Ich melde einen Selbstmord.

Misdaadstuk van Joseph Hayes.
Duitse bewerking: Nina Adler. Met:
Judy Winter, Volker Brandt, Karl-Wal-
ter Diess e.a. Een actrice, die zich
niet wil laten scheiden van haar man,
nodigt haar rivale bij haar thuis uit
voor een gesprek. Kort daarop krijgt
de politie vanuit haar flat een tele-
foontje dat er iemand zelfmoord heeft
gepleegd. Inspecteur Garth ontdekt al
gauw dat er een toneelstuk wordt op-
gevoerd.

21.50 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Showgeschichten. Vandaag

met Inge Meysel. Presentatie: Ger-
hard Schmitt-Thiel.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lemkampff.

" Judy Winter, Harry Wüstenhagen en Volker Brandt in 'Ich
melde einen Selbstmord'. (Duitsland 1 -20.15 uur)

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

■ = zwart wit programma

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

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

Nederland 2: 31, 33, 35, 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34. 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
14.15 Schoolslag. Herh
14.55 Juke Box.
15.00 Home, Sweet Home. 13-delige

Australische komische serie van Mi-
chael Milis over de belevenissen van
de familie Pacelli. Met: John Bluthal,
Arianthe Galani, Christopher Bell e.a.
Afl.11: De verloofde.

15.30 CD, een goed idee.Afl. 2: Dat is
toch vanzelfsprekend. Herh. -.

16.00 Candy, Candy. Tekenfilmserie
over de lotgevallen van een klein
weesmeisje. Afl.: De strafkamer is in
trek.

16.20 De Smurfen. Tekenfilmserie
naar de verhalen van de Belgische
striptekenaar Peyo. Vandaag: Het
kristallen keizerrijk/Snoep verstandig.

16.45 Anna. 6-delige Duitse serie.
Afl.2. Met: Silvia Seidel, Patrick Bach
en Milena Vukotic. Rainer, die zelf
nooit meer zal kunnen lopen, pro-
beert Anna te stimuleren en lang-
zaam herwint zij haar zelfvertrouwen.

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

en de koekoek. Herh.
18.10 Merlina. Detective-reeks voor

kinderen. Afl.: De juwelen van de ko-
ningin (1). Met: Paul Ricour, Lea Cou-
zin, Mieke Bouve e.a.

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

19.00 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Israëlitische-Gods-
dienstige Uitzendingen.

19.25 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Westduit-

se serie met Günther Strack, Claus
Theo Gartner e.a. Afl.: Ado in de
knoei. De herhaaldelijk veroordeelde
Ado vraagt dr. Renz welke straf hij
krijgt voor een diefstal waarvan de
bestolene geen hinder heeft.

21.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen, gepresenteerd door Herman van
Motto.

21.30 Eiland. Kunstmagazine met o.a.
Roland Topor en Mare Didden. Pre-
sentatie: Johan Thielemans.

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

festival Jazz Middelheim 1987. Van-
daag: Art Blakey and the Jazz Mes-
sengers (1).

23.15-23.20 Coda: 'Een beetje blauw'
van Paul Verlaine in een vertaling van
Joris Diels.

# Joao en Silvia Seidel in
'Anna. (België/TV 1 - 16.45 uur.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Schooltelevisie. De rusteloze

aarde. Les 1.
10.00-11.00 Diergedrag en weten-

schap. Les 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Langzaam janken: De trompet

in Servië.
18.30 Algemeen voorlichtingspro-

gramma Voorjaar 1988.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Tv-3. Gevarieerd magazine.

19.46 Staatsloterij. Iste trekking van
de 790ste loterij.

20.00 Journaal.
20.30 Duel in de winter. Zweedse tv-

film van Lars Molm. Met: Ingvar Hird-
wall, Mona Malm, Tommy Johnson
e.a. Door hevige sneeuwval mag
Egon de melkbussen niet meer op de
plankieren voor de boerderijen zetten
maar naar het dorp te brengen. Hij
verzet zich tegen afbraak van het
plankier en krijgt de gehele gemeen-
schap tegen zich.

21.22 Sebok speelt Bartok. De Hon-
gaars/Amerikaanse pianist en peda-
goog Gyorgy Sebok speelt de Dans-
suite van Bartok in de Bachzaal van
het Sweelinck Coservatorium.

21.45 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Marlylou van Steenis in 'Spijkerhoek'. (Nederland 2
20.29 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
14.35 ■ Berliner Antigone. TV-film

van Rainer Wolffhardt naar het gelijk-
namige verhaal van Rolf Hochhuth.
Met: Donata Höffer, Dieter Borsche,
Peter Kappner e.a. Herh.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Wind in den Weiden. Poppen-

spel naar het kinderboek van Ken-
neth Grahame. Afl.: Raub auf Frosch-
hausen.

16.15 Logo. Kinderprogramma
16.25 Hals über Kopf. Serie

Mem Name ist Lehmann. Herh.
16.55 Heute. Aansl: Aus den Landern
17.10 "" Tele-lllustrierte. Sport, ac
tualiteiten en amusement.

17.40 Matlock. Amerikaanse serie
met Andy Griffith, Nancy Stafford,
Kene Holliday e.a. Afl.: Als Zugabe.
Vervolg, (om 18.10 uur onderbroken
voor Lottotrekking A).

18.54 "" Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Doppelpunkt-Gesprach.

Discussieprogramma gepresenteerd
door Barbara Stöckl.

20.15 Kennzeichen D. Magazine.
21.00 Fatman oder Der Dicke und

ich. Amerikaanse serie met William
Conrad, Joe Penny, Alan Campbell
e.a. Afl.: Blinde Rache.

21.45 Heute-Joumal.
22.10 Kontext: DRei Frauen in einer

Mannergesellschaft. Documentaire
over de onderdrukking van devrouw.

22.40 Die Sport-Reportage. Met o.a.
1. Kwalificatie WK zaalhandbal'. BRD- Noorwegen in Belfort, Frankrijk. 2.
Europaliga tafeltennis: BRD - Zweden
in Elsenfeld.

23.20 Ohne Ende. Poolse speelfilm uit
1984 van Krysztof Kieslowski. Met:
Grazyna Szapolowska, Maria Pakul-
nis, Aleksander Bardini e.a. Polen
1982: De jonge advocaat Antek Zyro
verdedigt een arbeider, die opgeroe-
pen had tot een illegale staking. Maar
Antek sterft en de verdediging wordt
overgenomen door de oudere Labra-
dor, die veel eerder bereid is totcom-
promissen.

01.05-01.10 Heute

RADIO
Radio 1:95,3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94.5 mHz
Radio 5: 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 er
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Caro-
line staat voor een moeilijke beslis-
sing. Alison jaagtJames in het nauw.

19.23 2x7. TV-spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Sportavond. Everest Expeditie,

i programma over de Belgische Eve-
' rest Expeditie - Winter '88.
21.00 Mobiele mensen - Auto. Van-

daag: Vergelijkende test 4x4-wagens;
Droomauto; Oldtimer; Pechtip. Pre-
sentatie: Rudy Pinceel. Aansl.: Ver-
keerstip, tips om een botsing te voor-
komen.

21.40 Belgisch Kampioenschap Al-
pine-skiën.

21.55-23.45 Voetbal: Portugal - Bel-
gië. Rechtstreeks verslag van de
wedstrijd in de voorronde van het We-
reldkampioenschap in Italië in 1990.
Commentaar: Riek De Saedeleer.

België/RTBF 1
15.30-16.45 Schooltelevisie. 17.15
Nouba nouba, met o.a. Fifi et Coucou,
La souris motorisée, Graine d'ortie, se-
rie. Herh. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, regio-
naal programma. 19.24 Paardenkoer-

sen. 19.30 Journaal. 20.00 Strip tease,
magazine. 21.05 Le masqué, 13-delige
serie. Afl.2: 650 calories pour mourir.
21.55 Coup de film, filmmagazine. Pre-
sentatie: Terry Focant. 22.15 Uitslagen
van de Nationale Loterij. 22.20 Cargo
de nuit, magazine. 23.00-23.40 Laatste
nieuws. 23.30 Le coeur et l'esprit, pro-
gramma van de Radio Télévision Ca-
tholique Beige.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
EO
10.00 Vrouw zijn. TV-magazine voor

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

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

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Hallo Nederland. Programma
over Nederlandse kinderen in het bui-
tenland.

15.28 Ronduit muziek. Gospelmu-
ziek.

15.35 De jacht op de poema. Ameri-
kaanse jeugdfilm met Lassie, Robert
Bray, Merry Anders e.a. Lassie past
op de jongen van een gewonde poe-
ma, die ervan verdacht wordt kippen
te stelen. Verder helptLassie een wild
paard te temmen en redt ze een ge-
wonde vrouw.

16.50 (TT) Kinderkrant.
17.30 Journaal.
17.44-18.00 Tijdsein-Buitenland. Ac-

tualiteitenrubriek.
18.30 Jody en het hertejong. Teken
filmserie. Afl.: Een royaal gebaar.

19.00 Journaal.
19.18 Gospelmagazine.
19.45 Bunkeren. Interviews met be-

kende Nederlanders.
19.55 Hart voor Israël. Themapro-

gramma over Israël, live vanuit het
Congesgebouw m.m.v. Ofra Haza,
Daniel Wayenberg, Oscar Harris e.a.

22.05 Zoals Mozes. Bijbelstudieserie
gepresenteerd door Henk Binnendijk,
opgenomen in de Sinai-woestijn.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-

ne.
23.15 Hart voor Israël. Vervolg van

19.55 uur.
23.20-23.25 Tenslotte. Slotwoord

door ds. P.J. Stam.

" Gert en Hermien Timmerman in 'Hart voor Israël. (Neder
land 1 - 19.55 uur)

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-11.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 7.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
20.00 Mittwochs urn 8. Magazine.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Wissenschaftsshow: Asbest -

vom Wundermittel zur Altlast.
22.30 Rückblende: Vor 50 Jahren:

Angste des weissen Mannes. Portret
van de antropoloog Hugo Bernatzik.

22.45 ■ Ministerium der Angst.
Amerikaanse speelfilm uit 1944 van
Fritz Lang. Met: Ray Milland, Marjorie
Reynolds, Carl Esmond e.a. Herh.
Tijdens de WO II raakt een Brit ver-
wikkelt in een ingewikkelde spionage-
zaak. De spionnen zijn van plan Brit-
se militaire acties aan de Duitsers te
verraden.

00.08-00.13 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Le coeur et l'esprit, programma
van de Radio Télévision Catholique
Beige. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal. 20.00 Naked
city. Serie. Afl.: Feu sur la statue.
20.50-23.45 Challenge met o.a. bas-
ketbal (Mariembourg/Braine).

TV5
16.05 Bréves. 16.10 L'homme au képi
noir. Serie. 16.30 Bonjour, bon appétit.
Magazine. 17.00 Le village dans les
nuages. Kinderprogramma. 17.30 Des
chiffres et des lettres. Spel. 17.55 Bré-
ves. 1 8.00Les jolesde la familie Pmelli.
TV-film. 19.30 Papier Glacé. Magazine.
20.00 Une toile a vendre. Magazine.
20.50 Het kwartet van Rome speelt het
kwartet in G, opus 25 van Brahms.
21.15 Page 88. Magezine. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 Weerbericht. 22.35
Continents Francophones. Reporta-
ges. 23.30 On a Marché sur la Lune.
Documentaire. 00.15-00.45 Papier
Glacé. Magazine.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Les 3.
08.30 Telekolleg 11. Cursus engels.

Les 7.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus engels.

Les 7. Herh.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Moonfleet. Engelse serie naar

de gelijknamige roman van John
Meade Falkner. Afl.6: Geben ist seli-
ger denn Nehmen. Met: David Baker,
Adam Godley, Hilary Mason e.a.

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

Woche.
20.10 Heiteres Bezirksgericht. Serie.

Afl.: Mondgestein. Met: Heinz Pet-
ters, Rudi Schippel, Dorothea Parton
e.a. Het gerecht krijgt te maken met
een delicate huwelijkskwestie. Me-
vrouw Krecmer wil al jaren een nieuw
bed, maar meneer Krecmer heeft wel
een heel goedkope manier bedacht
om aan haar wensen tegemoet te ko-
men.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Guten Abend aus... Bad Mun-
ster am Stem. Amusementsprogram-
ma live vanuit het Kurhaus. Presenta-
tie: Hans-Ulrich Stelter.

22.15 ■ Karussell. Hongaarse speel-
film uit 1955 van Zoltan Fabri. Met:
Imre Soos, Mari Töröcsik, Bela Bow-
sie e.a. Hongarije 1953. Voor de ge-
dwongen landbouwcollectivisering
was Istavan Pataki een rijke boer. Hij
is woedend omdat de landhervormin-
gen hem onevenredig zwaar getrof-
fen hebben. Daarom zoekt hij voor
zijn dochter een vrijer die er net zo
over denkt.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Die Rauch-
zeichen. 09.35 Jackie und Jill - Die Ba-
renkinder vom Berg Tarak. Afl.: Der

neue Besitzer. 10.00 SAT 1
10.05 General Hospital. Afl- &
drickson gibt auf. 10.50 Telet'P'
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 KenJBerlin-Tempelhof. Engelse oor*
uit 1954 van Mark Robson met H,
Widmark, Mai Zetterling, Nigel
e.a. 13.00Tele-Börse. 14.00 IW'
kop. Aansl.: Programma-o-"
14.05 Niklaas, ein Junge aus r»
Serie. Afl.: Neue Freunde für !*
14.30 Die Cowboys. Afl.: Fal*»
14.55 Der Goldene Schuss. 19*
neral Hospital. Afl.: Der Bom»
tor. 15.50 Teletip Gesundheit- 1'
Hocherfreut mit Harold Lloyd-
Afl.: Leere Taschen, volle r*{
16.25 Der Goldene Schuss. 1£Leute von der Shiloh Ran-"*,
Eileen. 17.35 SAT 1 Bliek, v*
zaubernde Jeannie. Afl.: Wer «f*
die Piraten? 18.15 Das Gli*
18.45SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 *
Aansl. Programma-overzicht
Carson & Carson. Serie. Afl.: P*
20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Sr^nS»
Mit Blindheit geschlagen. 21.09'
Bliek. 21.10 Unter der Flagge^
gers. Frans/Spaans/ltaliaanse.
uit 1966 van Sergio Bergonz*
Gerard Barray, AntonellaLualo'-
vieve Casile e.a. 22.50 SAT i

23.00 Das elfte Opfer. Amer**
politiefilm uit 1979 van Jonatn*
plan met Bess Armstrong, M*
Harold Gould e.a. 00.35-00.»
gramma-overzicht.

SSVC
13.05 Children's SSVC. Afl.: Booby
Duck's Disco Bus.

13.15 Puddle Lane. Serie. Afl.: The
vanishing monster.

13.30 Homemade. Magazine.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Antiques Roadshow. Nieuwe

serie van St. George's Hall in Liver-
pool.

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

15.55 Alice's Adventures in Won-
derland. Afl.: Twinkle Twinkle Little
Bat.

16.10 He-man and the Masters of
the Universe. Afl.: A trip to Morainia.

16.30 Survival Challenge. Nieuwe
serie.

17.05 Toms' Midnight Garden.
17.25 Blockbusters.
17.50 Trick or Treat. Spelshow.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 This is your Life. Show.
19.20 Coronation Street. Serie.
19.45 Fawlty Towers. Serie.
20.15 Murder She Wrote. Serie. Afl.:

The Way to Dusty Death.
21.00 The TV Times. Top 10 Awards

1989.
22.00 News and Weather.
22.30 Reaching for the Skies. Docu-

mentaire.
23.25-23.50 Whose Line is it Any-

way? John Sessions ontvang drie
gasten.

Sky Channel
16.30 European Business Chann

07.00 The DJ Kat Show. Kin*
gramma.

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

gramma.
11.30 Sky By Day. Magazine
12.30 The Sullivans. Serie.
13.00 Another World. Serie, j

14.00 As The World Turns. D"
16.00 Loving. Serie. -16.30 The Young Doctors. Se"
17.00 "" Countdown.
18.00 Family Affair. Serie.
18.30 Three's Company. Se^19.00 Eurosport Sports P*< 2

mes On Sky. Tot 01.30 uur. y

19.00 Sky Star Search.
20.00 Sale of the Century- =■*'

gramma.
20.30 Frank Bough's World-'mentaire.
21.30 Mini-serie.
23.30 Mart Helm. Serie.
00.40 The Arts Channel.
04.30-06.30 Landscape c^Natuurbeelden met non-stop "",

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 VARA
Radio I Woensdageditie. (7.30
Nws.) 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06
Binnenl. Zaken. 14.30 Klantenser-
vice. 15.45 Hallo met de TROS.
16.06 Tijdsein. 18.45 Waar waren
we ook al weer? 18.57 EO-Metter-
daad Hulpverlening. 19.03 Hobby-
scoop. 19.30Akkoord. 20.02 Langs
de lijn. 22.02 Podium van de Ne-
derlandse Licht Muziek. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot
1.02 Romance. 2.02 ' Claire-Ob-
scur. 4.02 Nachtexpress. 6.02 In 't
voorbijgaan. 6.07-7.00 Vandaag...
donderdag.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Ook
Goeiemorgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.02-7.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
(Elk heel uurnieuws.) 6.04 De mor-
genstond. 7.04 Ronduit Music-
time. 9.04 Muziek motief. 10.04Ex-
presso. 11.04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party. 14.04
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 De Wereldontvanger. 21.03
Het front. 22.03 La Stampa. 23.03-
-0.00 Stompin.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.40 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet: Orkst van de
Radio Suisse Romande 0.1.v. Mil-
tiades Candis 11.25 Pianomuziek.
12.00 C.Ph.E. Bach herdacht (24).
12.17 Promenade: Rotterdams Fil-
harmonisch Orkest 0.1.v. David Zin-
man met Gerrit Oldeman, altviool.
13.00 Nws. 13.02 Lunchconcert.
14.00Songs of praise. 14.30 Solis-
ten 1988. 15.00 In de kaan: ge-
speeld. 17.00 Jacco'skeus, operet-
te- en musical. 18.00 Nws. 18.02.
CeDéa. 20.00 Nws. 20.02 De Tour-,
nee, programma van en met Hans
Citroen, voormalig artistiek leider
van het Residentie Orkest. 22.00-
-0.00 Voor hetstil wordten wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Zo was het.
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS
Huiswerklijn. 17.40 Basiscode 3 -
magazine. 17.55Meded. en Schip-

persberichten. 18.00 Nws. 18.10
TROS Kinderforum. 18.20Uitz. van
de WD. 18.30 Tempo Doeloe.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Rockschool 11. 21.00
Latijn. 21.30 Ca va? 22.00-22.30
You're welcome.

BRT 2
5.30 Goede morgen, Morgen.
(6.00-6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws en
R.V.A-ber.) 8.00Nws. 8.12 Koffers
en compagnie. 10.00 Nws. 10.03
Het schurend scharnierde 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Made in Germany. 14.00 Di-
lemma. 17.00 Focus. 17.10 Rijs-
wijckfoon (18.00 Nws). 19.00
Dansvergunning. 22.00 Nws. 22.05
Jazz Kaffee. 23.30-2.00 Twee tot
twee. (0.00 Nws.)

satelie

RTL Plus
06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
10.00 Ein Schicksalsjahr. Ameri-
kaanse serie. Herh.

11.00 Delvecchio. Amerrikaanse se-
rie. Herh.

11.40 Sketchotel. Serie. Afl.: Hotel im
Orbit. (2).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Herh.
12.30 Klassik zu Mittag, met hetRTL-

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

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.:
Zwischenfall in Istanbul. .

13.20 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.10 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Herh.

15.00 Der Chef. Amerikaanse serie.
Herh.

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

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

serie. Afl.: My man, the star.
17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Tödliche Strahlen.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Ein Fehler genügt.
18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Unsichtbare. Amerikaanse1

serie. Afl.: Hokus Pokus im Senat.
20.00 Ihr Wetter.
20.10 Opération Vietnam. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die Fesseln der
Schuld.

21.05 Baretta. Amerikaanse serie.
Afl.: Er wird die Sonne nie wieder se-
hen (1).

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

sprach. Presentatie: Geert Müller-
Gerbes.

23.30 Crime story. Amerikaanse mis-
daadserie. Herh.

00.15-00.20 Betthupferl.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 1-*jj
sik und Tanz in Masuren. imPj
van een reis door een oud cult^schap. 15.15 Die Musk komm'
Hellwig presenteert volksmuziek
'Burgberger Specialitaten'. MUjJ
uit Zwitserland, Zuid-Tirol, OjJ
en Beieren treffen zich in Bu'!r
Oberallgau. 16.49 ...und die TuF
der Huber. Afl.: Das GrenztafejI*.
Heute Abend in 3-sat. 17.20 MJJeugdjournaal. 17.30 Pinocch»*
Ein leichtsinniges Versprechej*1y

Bilder aus Deutschland. 19.00
19.22 3sat-Studio. 19.30 DoM
Camilo Torres oder Die WirW*j
halt viel aus. TV-film van Oliv*,
met Gerd Bröckmann, Wolfga**^!
Verena Buss e.a. 21.10KennW-^21.45 Kulturjoumal. 21.53 SP"
Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild V
Spektrum: 'Wind, Sand undl*
23.05 Begenungen: Jean Tinfl"!
gesprek met Frank A. Meyef-1
3sat-Schlagzeilen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel. gast van de dag en
muziek. 8.05, 902, 10.02, 11.02
Kort Nws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg actueel, De Buren, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02. 15.02
en 16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg.
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 de Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

Super Channel
07.00 World News and Busi***^
08.00 The Mix. Entertainment j
14.30 Lookout Europe. Maga-L;
15.30 European Top 40. v'<^

uit de hitlijst. J
16.30 Hot Line. Live jong 6'

gramma. ft
18.30 ■ Wanted Dead of AÜ***"»*
19.00 Salvage One. Serie.
20.00 Silent One. Speelfilm.
21.45 World News. a
22.00 Action and Adventure**;

Met o.a. Benny Hill en The P'°
nals.

00.00 The Mix. Entertainment■ J
03.00-07.00 Gevarieerde lta

amusementsprogramma's- A

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7'*,^«
kasten. 7.30 Regio"****^
7.45 Veranstaltungskaie^ .Presseschau. 8.30 Fur j(,y
ken. 9.00 Regional-rag***- f-
Musikexpress. 10.00 /** (V'
legt. 12.00 Musik bei TiSCjV'
staltungskalender). l*i« fj
staltungskalender.
schau. 13.00 Frischaut c„rf
sikzeit heute: Lieder. -jS
und Folk. 15.00Nach^"*^*:
16.05 BRF-Intern. 18-Ö"., »
nachrichten: BRF-AkW*".
20.00 Orgel- und Chorn*

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen!ffiJ_\
wie kein anderer. 11 <tSrj
elf. 12.00 Is janDing.
16.00Entenjagd. 1700*^^17.50 Sport-Shop. J*'ZL\P
duell. 19.00 Prima. 2°.*^
junges Musikprograrnrn-

WDR 4
4.05 Radiowecker 6 mP f
melodie. 9.05 MusikP8' , __U
Gut Aufgelegt. 14.05rLm
menade. 15.00 y.l<_J
16.05 Heimatmelodie- p/rj
sik-Express. 20.05
Broadway und Kudarn^sik zum Traurnen. 22
Press- lij
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Gek wijf
"Je werd ongevraagd gebom-

bardeerd tot gek wijf.

Maya: „Ja. Dat heeft te maken
met mijn manier van doen. Je
'hebt mensen in een bedrijf die
elke dag braaf hun werk verrich-
ten en die verder nooit opvallen,
al struikel jeerover. Maar je hebt
ook een categorie werkers die al-
tijd loopt te brullen, zingen, flui-
ten, dansen. Die een grove op-
merking pareert met een nog
grovere en die niet bang is zijn
mond open te trekken als dat no-
dig is. Zo iemand ben ik dus."

" Met het gevolg dat je in 'het
diepe' mocht springen met
een eigen programma.

Maya: „Dat heeft een beetje te
maken met de manier waarop ze
hier bij Veronica denken en wer-
ken. Dat is ook de charme van dit
bedrijf. Rob Out had me al zoiets
gezegd van: jij mag op televisie;
min of meer naar aanleiding van
een liedje van Kurt Tucholsky
dat ik op de kerstborrel had ge-
zongen. Hij had dat prachtig ge-
vonden. Welnu, toen kreeg ik
zoiets van: nou kan ik hier wel
stilletjes gaan zitten afwachten
tot er iemand met een idee komt,

maar daar heb ik geen zin in. Ik
moet gewoon zorgen dat ik zelf
een voorstel doe. Dat laatste is
gebeurd."

"Je programma valt op door
het decor en de aankleding.

Maya: „Dat is een eigen idee. Wij
(dat zijn mijn man en ik) werden
enkele jaren geleden enorm geïn-
spireerd door de Ballhauser die
we in Oost-Duitsland bezochten:
danslokalen waar het publiek
prachtig aangekleed aan tafeltjes
met telefoon zit te wachten op
een uitnodiging tot dansen. Ik
heb daar toentertijd mijn ogen
uit zitten kijken. We hebben er
foto's laten maken, ik ben er zelf
gaan dansen, ik heb er ook gete-
lefoneerd en geobserveerd en die
ervaring, die heb ik wéér willen
geven in mijn programma. De
decorbouwer, Dirk Debou, wist
gek genoeg precies wat ik be-
doelde. Hij heeft voor een schit-
terende entourage gezorgd, com-
pleet met die wat decadent-ro-
mantische sfeer van de merk-
waardige 'telefoon-tafels."

Niet geijkt
"Je manier van interviewen,

gecombineerd met het dansen
en zingen, is nieuw, anders.

Maya: „Klopt. Ik wilde af van al-
les wat geijkt is. Dus zocht ik
steeds naar een antwoord op de
vraag: hoe dan. Dat betekent dat
ik een actrice als Anne-Wil Blan-
kers nog tijdens het programma
laat veranderen van geïnterview-

de in acterend mens en dat ikzelf
een lied als 'Brandend Zand' ga
staan zingen, wanneer Anneke
Grönloh door mij geïnterviewd
moet worden. Met Rob de Nijs
probeer ik eveneens tot een aan-
pak tekomen diebuiten de gang-
bare methodes valt. Ik zing in
ieder geval 'Ritme van de re-
gen... Ja, dat is dan de uitda-
ging."

Ze blikt weg van de tafel, gooit
een arm in haar nek en zakt on-
deruit: „De kijkers zijn heel erg
gewend dat iemand die op televi-
sie verschijnt een soort alleswe-
ter is. Geen foutjes maakt in de
taal, geen verkeerde dingen zegt,
geen twijfels toont. Dat hij als
een soort zekere figuur de kijker
aan de hand neemt en alles uit-
legt, verklaart en toelicht. De kij-
ker snapt dus niks, hoeft ook
niks te snappen en zal wellicht
nooit iets snappen. Terwijl bij
ons die instelling niet bestaat.
Wij proberen de show van A tot Z
op te nemen en als er dan iets
fout gaat, dan laten we die fout
erin."

Fel: „Waarom zouden kijkers het
gevoel moeten hebben dat wij,
mensen van de televisie, alle-
maal zo vlekkeloos praten. Of al-
lemaal zo vlekkeloos zingen? Of
als een soort onfeilbare wezens
leven? In mijn show wordt alles
live gezongen, ik verwacht dat
van de gasten, dus doe ik dat ook
zelf. Maar ja...dan wil er wel eens
een toontje wat minder fraai
doorkomen. Nou en, denk ik
dan, zoiets kan, dus moet je niet
net gaan zitten doen of dat alle-

maal héél vreemd is! En dat pas
ik toe op de rest van de dingen
die in mijn programma gebeurt."

Enigszins zacht: „Er zijn mensen
die mijn programma absoluut
ver-schrik-ke-lijk vinden. Het
beantwoordt zo helemaal niet
aan wat ze gewend zijn, zodat ze
er als door stomheid geslagen
naar kijken en het vervolgens de
grond in boren. Er is daarente-
gen óók een categorie mensen
die het extreem goed vindt, dit
programma. Daar tussenin zit
niets."

"Ga je er volgend jaar mee
door?

Maya: „Dat is op dit moment vol-
slagen onduidelijk. De kijkcij-
fers zijn achteruitgehold, sinds
we verhuisd zijnvan negen uur 's
avonds naar half twaalf. Er is nu
sprake van een factor 5 (ter ver-
gelijking: 'Wedden Dat' scoort
40), en er kijken gemiddeld
500.000 mensen per uitzending.
Dat is eigenlijk te weinig."

# Wat betekent dat voor jou?

Maya: „Misschien terug naar AF.
Misschien toch doorgaan. Het
vreemde is dat ik er geen idee
van heb. Mijn instelling is nu zo
dat ik denk: deze te gekke erva-
ring van een eigen televisiepro-
gramma heb ik toch maar mooi
te pakken. Wat ik daarna ook ga
doen, ik zal er altijd baat van heb-
ben!"

Show in de regio

Los Pajaros
"JujjNSSUM - De liefhebbers van dixieland,
ltra : Amerikaanse, Mexicaanse en zelfs Ober-
l?gi rier-muziek kunnen al jarenterecht bij 'Los
er vir°s- Acht doorgewinterde musici, van wie
Atg erafkomstig zijn van het Conservatorium in
toe stl*icht. De Limburgse band gaat in april op
CeScne^ door Spanje. Samen met zanger Fran-
je , ° Napoli, die afgelopen jaar nog een dikke
'n § ad met het nummer 'Bala bala'. En behalve

afie "s de PoPulal"iteit van Los Pajaros in-

'00n ool*l 'n Duitsland doorgedrongen. Na af-
tïw an de 'muzikale reis' door Spanje treedt
iTiet !?ti oosterburen op in een showprogramma
tos "if uit Joegoslavië afkomstige zanger lbo.
Scu ■^Jaros bestaat uit Huub Handels, Bas
He '?boers, Jo Aretz, Torn Rhoen, Jo Smits,
Von Smink, Ben Paulssen en Hans Gelissen.
Gfi ï>meer info: Jo Smeets, Bexhoes 66 in 6441brunssum, __t 045-255311.

* i-os Pajaros in april naar Spanje.
Foto: Ber Rijssemus, Brunssum

Jazzklanken
clen jr^EEK_ Voor jazzklanken in alle toonaar-
repKUn ''e aanstaande zaterdagavond in Casino

af jl ft6*5 '*e brunssum terecht. Daar treedt van-
't " uur op uitnodiging van de Jazzclub

g de Circus Square JazzBand op.
"■*u"*-3 V?n oorsProng in 1975 opgerichte Lim-
v e oand scoordeo.a. zeer hoog op de Breda-

se jazzfestivalsen op het North Sea Jazzfestival.
Van de CSJB, die al vier keer op toernee ging
door de VS, zijn totnutoe zes langspeelplaten
verschenen.

Franz Michelic
KERKRADE -Alvast om te noteren in de agen-
da. Op zaterdag 15 april verzorgt het ensemble
Franz Michelic een avondvullende show in het
Hubertushuis te Kerkrade. Dit Joegoslavische -inmiddels zeven musici tellende - orkest geniet
in heel Europa grote populariteit. Ook in ons
land, want bij een eerderbezoek aan ons land in
1985 was het Hubertushuis afgeladen vol. Kaar-
ten in voorverkoop zijn o.a. verkrijgbaar aan de
kassa van het Hubertushuis; M.Vijgen, Klein-
graverstraat 76, ® 045-452527; R.Paulus, Boude-
wijneik 50, Gracht, ® 421417; M.v.d.Ven, Kaal-
heidersteenw.eg 183a, @ 421640 en mevrouw
Spiegels, Hoofdstraat 61, ® 452529.

" Franz Michelic en zijn ensemble

show

'Kijkers denken dat een presentatrice een allesweter is'

Maya Eksteen, het nieuwe
tv-gezicht van Veronica

Van onze rtv-redactie

■JLVERSUM - Eén van de1 euwe gezichten die Vero-ca dit seizoen heeft gelan-
sfer d is dat van Maya Ek-een, een 30-jarige ex-lera-kes Nederlands-Frans. Zijl^g van Rob Out de kans
""" haar eigen ideeën overJ;n cultureel getint pro-pma te realiseren en«armee 45 minuten per

s ?aild op de buis. te ver-
fijnen. Het werd een op-erkelijk debuut. Van-
-23 <oeC* brengt Veronica om

"^5 uur op Nederland 2
Pnieuw een aflevering vanen met 'Maya.

■Xid^ een zware stem, ziet er
voo Uit c'an op et scnerm,
» °rn amelijk doordat ze in te-
b stelling tot haar uitbundige
strl'"*oomkleding nu een ge-
blpelfl draagt op een ge-
°nonue sPiJkerbroek en draait
it Phoudelijk zware shag. Ro-
fj n",oet mogen, vindt ze lache-rs en demonstreert dit door erop

taan met de shag in de handw'°tografeerd te worden.

'cd *^"er binnengekomen als.^actrice. En helemaal niet als:
ga ' wat een knappe meid, daar
lev: .we nu eens eventjes een te-
rje Slester van maken.' Er was
Plei " s een Programma 'School-
v 0 n en daarzochten ze iemand
0

r die een beetje de weg wist
rryj^holen. Nou, riep ik toen bijA ■""*■ sollicitatie, dat weet Ik wel.was bluf, want ik had niet
On er an 3 maanden als lerares
r-sdrien scn°ol gewerkt. Maar ik

me eruit door daaraan toe
steM gen dat het hier een Am-
"*o'n mse sch°ol betrof en dat
I^." ervaring toch minimaal dub-
'k h u Ja' lukte en toennier eenmaal zat begon ik van
tg^t-e doen: na een jaarpresen-
I^j. e ik 'Radio Romantica' op
5°Jo 5, na twee jaar mocht ik
Uk eenmalig televisieprogram-

** Presenteren over Aids."

f lefde, sex, relaties, dat wa-
■?"*"" plotseling de belangrijk-le thema's waar jij jeals pre-

mee bezighield.
BJst J«j daar meer van dancci» ander?

* "Nee hoor. Het was ge-
rjie h een toevalstreffer dat ik in
ferj oek terechtkwam. De eind-
irjJ^eur van 'Radio Romantica'
ettrii een nieuwe presentatrice

'Die Eksteen, dat is wel
I'^ aar wijf, die praat gemakke-
ven?yer van allesen nog wat. Bo-
'*trJrJlen heeft ze die vreemde

"*> zo laag, zo zwaar...sommi-

ge mensen vinden dat sexy
Ze pauzeert even, dan: „Dat
maakte dus in hun hoofden al
snel de koppelingvan: zij kan dat
programma doen. Nu ja, hetzelf-
de gebeurde bij het voorlich-
tingsprogramma over Aids."

"Maya Eksteen: ,JEr zijn mensen die mijn programma absoluut ver-schrik-ke-lijk vinden"

'Drempels weg':
streefbedrag

tv-aktie werd
niet gehaald

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM- Hoewel nog niet
de helft van het streefbedrag bin-
nen is blijft men bij de NCRV
volhouden dat de aktie „Drem-
pels weg" niet is mislukt. Met
een groot showprogramma werd
de elf weken durende campagne
ten behoeve van de integratie
van lichamelijk gehandicapten
afgesloten met een opbrengst
van vier miljoen gulden, terwijl
de NCRV op tien miljoen gulden
had gerekend. Gisteravond zond
de omroep het laatste 'aktiejour-
naal' uit.

„We zullen uiteindelijk uitkomen
op vijf miljoen, maar dat is geen
echte tegenvaller, want het was
nooit de bedoeling van de actie
om veel geld in te zamelen", zegt
Klaas Doornbos van de NCRV-
persdienst desgevraagd. „Het
was wel een van de doelstellin-
gen, maar onze hoofddoelstelling
was om informatie en voorlich-
ting te geven over een wat lange-
re periode om mensen meer be-
wust te maken van de gehandi-
capten-problematiek. Doelstel-
ling twee was het geld. In die zin
zijn we van mening dat de aktie
niet mislukt is."

Toch mag worden verondersteld
dat de tien miljoen die de NCRV
zich als streefbedrag had gesteld
niet zomaar uit de lucht gegre-
pen was. Doornbos: „Die 10 mil-
joen was gebaseerd op ervarin-

gen uit het verleden, maar die ac-
ties hadden toch een ander ka-
rakter. Dit was verdeeld over
meer avonden en de aanpak was
ook anders. We hadden ons niet
zozeer gericht op het oproepen
van sentimenten en emoties. Dat
wilden wij niet en daarom had-
den we ook een andere invals-
hoek gekozen en misschien is
dat wel een reden waarom we
niet het bedrag hebben gekregen
waar we op gerekend hadden."

Elf weken lang waren 63 radio-
en 40 televisieprogramma's van
de NCRV doorspekt met infor-
matie over gehandicapten. Vol-
gens Doornbos is wat de bewust-
wording betreft het doel zeker
bereikt. „Als je de reakties hoort
van kijkers en luisteraars is er
wel wat veranderd. En dat denkt
niet alleen de NCRV, maar ook
het Nationaal Revalidatie Fonds
en de Gehandicaptenraad. Er is
een zekere terreinwinst geboekt
op het gebied van de bewustwor-
ding. Dat merk je nu al. Er zijn
enorm veel reakties binnengko-
men via de aktietelefoon en per
post. We hebben ook onderzoek
laten doen naar de naamsbe-
kendheid van de aktie en de
waardering. Vorige week bleek
dat 85% van de Nederlanders de
aktie meteen herkent en ook
hoog waardeert. En dat bereik je
alleen maar door er over een lan-
gere periode aandacht aan te be-
steden."

show/rtv

De 'klasgenoten'
van Huub Stapel

Van onze rtv-redactie
REUVER - Temidden van zijn vroegere klasgenoten staat vanavond
(om 21.05 uur bij Veronica op Nederland 2) de bekende Nederlandse
en Limburgse acteur Huub Stapel in het middelpunt van de belang-
stelling.Voor een keertje ziet hij zijn vroegere klas 2c van de jongens-
mavo uit het MiddenlimburgseReuver nog eens terug.
In die tijd droeg Huub zijn haar lang, opgevrolijkt met een zieken-
fondsbrilletje. De plaatselijke snoepwinkel werd regelmatig geplun-
derd. De meisjesmavo werd belaagd en Hilda was Huub's grote liefde
en hij is nog altijd op zoek naar haar. Eén leerling heeft na de middel-
bare school de helft van de tijd in de gevangenis gezeten en vertelt
over zijn belevenissen. Toch is het met alle leerlingen nog goed geko-
men. Ze wonen nog steeds, met uitzondering van Huub, in en rond
Reuver. Koos Postema houdt de orde en stelt de vragen.

" Huub Stapel (tweede van links op de eerste bank) temid-
den van zijn klasgenoten.

Op zaterdag 4 maart in deRodahal van Kerkrade

Schlagercarrousel
voor goede doel

KERKRADE - Frank Mas-
meijer van de NCRV-televi-
sie presenteert op zaterdag
4 maart in de Rodahal van
Kerkrade een avondvullen-
de show met een keur van
bekende Duitse artiesten.
Onder het motto 'Schlager-
carrousel' vindt van 20.00
uur tot middernacht een
non-stop amusementspro-
gramma plaats. De op-
brengst van dit door de ste-
delijke Rotary van Kerkra-
de georganiseerde schlager-
carrousel wordt, evenals in
voorgaande jaren, bestemd
voor hulp- en zorgbehoe-

vende medeburgers iri
Kerkrade.
Tot de optredende artiesten be^
horen een aantal goede beken-
den uit het jaarlijkseschlagerfes-
tival. Zo is Freddy Breek in deRodahal van de partij met o.a:
zijn recente succes 'Bianca
Rosa. Jurgen Renfordt brengt
zijn hit 'Ein schneeweisses
Brautkleid', dat inmiddels met
een Nederlandse versie van
Henk Wijngaard in de Neder-
landse top veertig staat. De zan-
gers Uwe Busse en Daniel beho-
ren in Duitsland inmiddels tot de
gevestigde garde in de hitparade
aldaar. Klaus Densow (een ont-
dekking van G.G. Anderson) en
de populaire en jonge zangeres
Nadine Norelle zorgen ervoor
dat het 'Schlagercarrousel' voor
de fans van aktuele Duitse schla-
gers compleet is.
De toegangsprijs bedraagt 25
gulden. Dat is de helft van de
prijs die doorgaans voor dit soort
evenementen wordt gevraagd.
Kaarten kan men telefonisch beT
stellen onder nummer _é
045-457130

" NCRVs Frank Masmeijer
presenteert het 'schlagercar-
rousel' op zaterdag 4 maart in

Kerkrade.

'Gouden Harpen'
voor Flairck,

Brood en Annie
de Reuver

AMSTERDAM - De stiching Co-
namus heeft de Gouden Harp
1988 toegekend aan Flairck, Her-
man Brood en Annie de Reuver.
De Harpen worden 24 februari
uitgereikt in Theater Gooiland to
Hilversum.
De jury bestond uit Guus Jan-
sen, Conny Vandenbos, Willem
Beusekom, Jan van Dalen, Harry
van Hoof en Joop Stokkermans.

Commentaar bij inauguratie Bush

NOS: Van Rossum
is boekje ver te

te buiten gegaan

HILVERSUM - Niet
alleen de Evangeli-
sche Omroep heeft
zich gestoord aan het
commentaar van de
Amerika-deskundi-
ge Maarten van Ros-
sum tijdens de inau-
guratie van presi-
dent George Bush.
Ook het dagelijks be-
stuur van de NOS
zelf meent dat Van
Rossum zijn boekje
ver te buiten is ge-
gaan.

Bij de uitzending
van de inauguratie
echter maakte Van
Rossum een paar
flinke uitglijers. Zo
noemde hij de vrouw
van de vorige Ameri-
kaanse president
Ronald Reagan 'een
vogeltje', vergeleek

gesmaad en dat de
commentator ge-
toond heeft het
meest elementaire
respect voor de
diepste geloofsover-
tuiging van miljoe-
nen Nederlandse en
Amerikaanse chris-
tenen te missen.
Volgens De Koster,
die er bij de NOS op
aandringt herhaling
van dergelijke uitla-
tingen te voorko-
men, zijn hiermee
grenzen overschre-
den.

hij de Amerikaanse
evangelist Billy Gra-
ham met 'het monT

ster van Franken-
stein' en liet hij spot-
tende opmerkingen
horen tijdens Bush'
gebed om Gods lei-,
ding en zegen. Voor-
al dat laatste schoot
EO-directeur J. de
Koster in het ver-
keerde keelgat. In
een briefaan de NOS
zegt hij 'met ontzet-
ting' te hebben moe-
ten constateren 'dat
de naam van God is

r* ONZE
VOORJAARSCOLLECTIE

is mooier dan ooit
en siert nu reeds

onze zaak!
Kom nu al uw keuze
maken voor komende

gelegenheden en
feesten!

DE BRUIJN MODE
EXCLUSIEVE DAMESMODE

Kerkstraat 43

-^ 6121 Born-04498-51760 -J
| dinsdagmiddag gesloten f
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SERVEERSTERS gevr.
met ervaring, 40-urige
werkweek, tevens part-
time krachten voor ± 20
uur p. week. Tel. 04406-
-13558.
POETSVROUW gevr. voor
club. Tel. 04755-1901.
Wij zoeken voor nieuwepri-
véclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor
dag en nacht, woongele-
genheid. Tel. 09-
-4924561053.
Wegens te veel werkzaam-
heden leuke MEISJES ge-
zocht voor privé en escort.
Tel. 045-215113

Bouw- en architectenbu-
reau GEHLEN-GANS B.V.
Trichterweg 125 Brunssum
vr. voor Duitsland timmer-
lieden en metselaars, ook
colonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of -229548.
Gevr. parttime VERKOOP-
STER van 17 tot 19 jaar
voor minimaal 20 uur per
week, liefst met enige ver-
koopervaring. Bent u geïn-
teresseerd. Kom dan even
langs of bel voor een af-
spraak. Slagerij van Melik,
Wannerstraat 3, Heerlerhei-
de, tel. 045-225391.
KAPPER/KAPSTERS' ge-
vraagd, voor kapsalon in
Kerkrade. Inl. Mudo-kap-
pers, tel. 04490-53313.

Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding RESTAU-
RANTKELNER ± 18-20 jr.
met ervaring. Soll. na tel. af-
spraak 04490-16815 Restau-
rant Rachel, Markt 4, Sit-
tard.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen, teL
727439.
Club Exclusief vraagt
MEISJES voor privé en es-
cort, 045-423634.

Gevraagd
erv. monteurs

Statebo
scheidingswanden,

plafonds
043-471735

ASSISTENTE gevr. voor
eoedlopend privéhuis. Inl.
45-227734.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/--. 312709.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans,
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 04?
462428. Na 18.00 uur.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).

Opritten en terrassen inklinkers of SIERBESTRA-
TING, tuinaanleg. Vrijblij-
vende prijsopgave tel. 045-
-326574.

SCHILDER kan nog schil-
derswerkzaamheden aan-
nemen, tel. 045-271739.
KINDEROPPAS biedt zich
aan, tel. 04490-28761.
Nette heer WA.O.-er zoekt
licht WERK of bijverd. on-
versch. wat. Geen verk.
werk. Br. o. No MA 551 L.D.
Stationstr. 27, 6221 BN
Maastricht.

SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-. Houtbouw Übachs,
Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink. Tel. 045-
-460252.

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 2gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len^

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.

PeavyCS-800, 8-kan'1'
pan., CASS.DECK e*»
compl. in flight case J*’ 5200,- nu ’3500,-, 2*

i vey box int. 115,r. f 1895,- p/st nu ’ 135»;. les 1 mnd. oud 045^. Yamaha HS-6 ORPK
mnd. oud, nw.pr. fL. nu ’ 7500,-, tel. 045-4^Nieuwe en gebruikte ,
HAARDEN? gevelkf?
bijzetkachels en gast.0'
zen. Met 1 jaargarant';
Êaraties en onden

"onderdag koopavotj iMeesters. Brusselsf129 B, Maastricht, te'
210540. J
Te k. WASUTOMA>
dubbeldeurs ijskast-
-04490-28315.
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Verschillen
jassen handelsbanken, Post-

en Gemeentelijke Krediet-
banken bestaan grote verschillen

voorwaarden die deze instel-
den aan hun leningen verbin-?en. De een vraagt veel meerren-? dan de ander en reageert veel
cherper bij niet nakomen vanbetaling.

Fc»*'r zijn echter nog steeds men-
J*1"1, die menen dat geld lenen
?Jets kost. Het geleende bedrag
?°et hoe danook mét rente wor-en terugbetaald.

Huurkoop
7 Zijn ook andere manieren om,

J^kelen te kopen zonder daar-
b°0*" genoeg geld te hebben.

is daar een voorbeeld
!^- Het is echtereen dure en on-
listige vorm van geld lenen.

alleen is de te betalen rente-
net erg hoog, maar het artikel

bij wanbetaling in beslag
°rden genomen en verkocht.
'et alleen de Conumentenbond

r^at sceptisch tegenover huur-
kop. Ook het NIBUD en Konsu-vaenten Kontakt wijzen deze
°rm van lenen af.

Kopen op afbetaling - een moge-
lijkheiddie bij voorbeeld postor-
derbedrijven hun klanten aan-
bieden - is ook een manier om
geld te lenen. Ook deze mogelijk-
heid wordt door de consumen-
tenorganisaties en het NIBUD,
net als huurkoop niet erg hoog
aangeschreven.

Uitrekenen
Wanneer iemand toch geld wil le:nen, maar niet weet hoeveel hij
redelijkerwijs per maand kan af
betalen met zijn inkomen, kan
hij dat laten uitrekenen door het
NIBUD.
De Consumentenbond wijst er in
haar brochure op persoonlijk ad-
vies te geven. Tegen betalingkan
een consument bij deze bond la-
ten uitrekenen waar hij het goed-
koopste kan lenen.

Registratie
Ondanks de waarschuwingen
van de consumentenorganisaties
in Nederland, leent lang niet
iedereen pas geld wanneer het
echt noodzakelijk is. Dit blijkt
onder meer uit de cijfers van de
Stichting Bureau Krediet Regi-
stratie in Tiel. Bij dit bedrijf wor-
den»alleleningen diezijn afgeslo-
ten bij de ruim 260 deelnemers
van de Stichting geregistreerd.
Bij de groep deelnemers horen
bijna alle banken, maar ook bij
voorbeeld de postorderbedrij-
ven.
In 1987 liepen er bij alle deelne-
mers in totaal 2.462.000 leningen,
bijna 200.000 leningen meer dan
in hetvoorgaande jaar. Uit de cij-
fers is af te leiden dat ruim
120.000 Nederlanders in 1987
schulden hadden bij postorder-
bedrijven.

De brochure 'Dure dingen ko-
pen' van het NIBUD is te bestel-
len door ’ 1,50 over te maken op
gironummer 36.78.00 ten name
van het NIBUD Den Haag onder
vermelding van de titel.

De brochure 'Geld lenen' van de
Consumentenbond is te bestel-
len door ’l,- over te maken op
Postbanknummer 2.78.74 van de
Consumentenbond in Den Haag
onder vermelding van de titel.

Belt-Bag: nieuwste rage
Jl seizoen krijgt
r^hmend of spor-
end Nederland erï^n nieuwerage
S'J* de Belt-Bag.

nieuw model
?s» die om de heup
{yordt gedragen,

kleinoan formaat bevate bag veel ruimte■ 1 is daarom een
i„euPtas voor alle

h^ nodige opberg-
bestaat uit

l?1grote en twee
tonere vakken,
j^n handige op-
rgmogelijkheid

Oor mondvoor-
op lange ski-,

['ets- 0f wandel-
routen. Maar ook

ban-
j^lplakspullen,Jeln gereedschap,c- Passen er pri-■na in. Bovendien
*an door middel,an twee riempjes
Im nop de tas
yl^extra's beves-
v

§d worden, bij-
oorbeeld een op-
°üwbare para-vlUl*
'oor winterspor-
h(f*S bijvoorbeeld is
jj' een ideale op-

voor
smuts>

A^elt-Bagvan
SIJ-bport is dank

zij een brede riem
gemakkelijk om te
gespen. Door mid-
del van een klik-
sluiting is de tas
snel om en af te
doen.

De in Quorum-zil-
ver met donker-
blauwe trimming
uitgevoerde tas is
voor ’ 28,95 te
koop bij fiets- en
sportzaken.

" De nieuwste rage heuptas voor fiets-,
wandel- of skitochten.

Linolzuur
Een hardnekkig gerucht is dat
tijdens het verhitten het linol-
zuur (meervoudig onverzadigd
vetzuur) uit de olie verdwijnt. In

de praktijk zijn de verliezen ech-
ter te verwaarlozen. Uit onder-
zoek is bijvoorbeeld gebleken
dat in maïsolie die op vijfachter-
eenvolgende dagen ongeveer 7,5
uur verhit werd op 185 graden
Celsius het linolzuurmet zes pro-
cent daalde. Bij korter frituren
was echter nauwelijks verande-
ring in de vetzuursamenstelling
van maïsolie. Bij verhitting bo-
ven de 200 graden Celsiuszijn de
verliezen aan linolzuur groter,
maar in de praktijk wordt deze
temperatuur niet gehaald. De
meest gebruikelijke tempera-
tuur voor frituren is 180 graden
Celsius.
Frituurvet en -olie bestaan voor
de volle honderd procent uit vet.
Daardoor kunnen ze hoger wor-
den verhit dan boter of margari-
ne (allebei circa 83 procent vet).
Frituurvet bestaat bijna geheel
uit verzadigde vetzuren. De
meeste oliesoorten zijn rijk aan
linolzuur. Arachide-, maïs-, sla-,
soja- en zonnebloemolie zijn ge-
schikt om in te frituren. Olijf- en
saffloerolie hebben een vrij uit-
gesproken smaak en zijn daar-
door minder geschikt.

Wie beslist wat?
In het land der blinden is zelfs
éénoog niet altijd koning. Dat
een burger kan ónder gaan in de
bureaucratische doolhof van re-
gels, richtlijnen en rechterlijke
uitspraken, mag blijken uit het
volgende geval uit de praktijk.

studie, niet in haar woonplaats
helaas, maar ver daarbuiten. Zij
moet wekelijks vanuit Heerlen
naar Apeldoorn gaan om haar
studie te kunnen volgen. Met
openbaar vervoer kan zij vanwe-
ge haar handicap niet gaan, dus
is zij wel aangewezen op haar
auto.
Op een gegeven moment krijgt
ze echter van de Bedrijfsvereni-
ging een brief, waarin zij wordt
gewaarschuwd omdat ze teveel
kilometers heeft gemaakt. Zrj
schrijft daarom een brief naar de
Bedrijfsvereniging met het ver-
zoek het toegestane aantal kilo-
meters te mogen overschrijden
wegens het volgen van studie.

Een vrouw meent aan het juiste
adres een aanvraag te hebben ge-
daan tot het mogen overschrij-
den van het toegestane aantal ki-
lometers in haar bruikleenau-
tootje. Zij is lichamelijk gehandi-
capt, beweegt zich voort in een
rolstoel en heeft van de Gemeen-
schappelijke Medische Dienst
(GMD) een auto in bruikleen ge-
kregen. Voorwaarde daarbij is
dat de gebruikster maximaal
17.500km per jaarmet deze auto
mag rijden. Wordt dit aantal
overschreden, zo is de GMD ge-
rechtigd de auto terug te nemen.

De dame in kwestie volgt een

En hier begint eenreeks van mis-
verstanden. De Bedrijfsvereni-
ging vraagt advies aan de GMD
en deze adviseert negatief. Op
grond daarvan stuurt de Be-

drijfsvereniging een voor beroep
vatbare beslissing aan mevrouw,
waarin wordt medegedeeld dat
het verzoek om overschrijding
van het aantal kilometers wordt
afgewezen. Mevrouw gaat van de
afwijzende beslissing in beroep
bij deRaad van Beroep. De voor-
zitter begrijpt het beroepschrift
anders dan erin staat. Hij meent
dat mevrouw om een kostenver-
goeding wegens medische be-
handelingen heeft gevraagd en
stelt dat de AAW (Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet) hierin
niet voorziet. Hij verklaart het
beroep ongegrond. Mevrouw
gaat vervolgens in verzet tegen
deze afwijzing en stelt dat zij niet
heeft verzocht om een kostenver-
goeding wegens medische be-
handelingen, maar om een kilo-
meteroverschrijding wegens stu-
die. En dat is heel wat anders.

GMD had moeten wenden op
grond van het bruikleencontract.
De verbazing is alom, de irritatie
groot. Twee jaar lang strijdt me-
vrouw voor haar recht, waarop
zij aanvankelijk door deBedrijfs-
vereniging is gewezen. Na twee
jaar zegt diezelfde Bedrijfsvere-
niging: wij hebben hier geen
taak!
Mevrouw mag een leek heten op
het gebied van de hier geldende
voorschriften. De Bedrijfsvere-
niging had geen voor beroep vat-
bare beslissing mogen afgeven,
had het verzoek van begin af aan
niet in behandeling mogen ne-
men, en had haar in ieder geval
dienen door te verwijzen naar de
GMD. De GMD op haar beurt
had geen advies mogen geven en
tegen de Bedrijfsvereniging
moeten zeggen: 'waar bemoeit u

De zaak wordt vervolgens op zit-
ting gebracht en twee dagen
voordien laat de Bedrijfsvereni-
ging weten dat zij feitelijk geen
zeggenschap over deze zaak
heeft en dat mevrouw zich tot de

’ recht toe recht aan j
\ \ door Mr. E. Prickartz, advocaat \

zich mee, deze zaak gaat ons al-
leen aan.' In plaats daarvan
wordt - achteraf ten onrechte -een heel apparaat in beweging
gezet, inclusief de Raad van Be-
roep, die eerst in tweede instan-
tie stelt dat de Bedrijfsvereni-
ging de voor beroep vatbare be-
slissing niet had mogen afgeven,
maar mevrouw wel met lege han-
den achterlaat. De procedure
moet nu geheel opnieuw worden
opgestart

Mevrouw heeft, uit vrees voor
het afnemen van haar auto, haar
studie gestaakt, met alle verve-
lende gevolgen vandien. Zij is de
dupe geworden van beslissingen
van instanties die beter behoor-
den te weten. Haar bruikleenau-
to heeft ze nog wel, maar haar ge-
loof in een juiste afwikkeling
door de juiste instantie is wel erg
op de proef gesteld. _^.

NIBUD maakt berekening maximale aflossing

Organisaties: 'Alleen in
uiterste noodzaak lenen'

f-een geen geld wanneer het niet echt nodig is. Geld lenen
altijd duurder dan sparen. Dit advies verstrekt het Natio-

nal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), de Con-
en het Konsumenten Kontakt, aan iedere

otisument die informatie vraagt over geld lenen.
'fiI | armeer iemand echt geld moet
.'""Sn, zijn een persoonlijke le-
J^g of een doorlopend krediete beste keuzen, zo blijkt uit de
J^Uwe brochure 'Geld lenen'
4,1 de Consumentenbond.

J*6""1persoonlijke lening is het le-
.ei van een vaststaand bedrag
,at mét rente in maandelijkse
jj-ftnijnen moet worden terugbe-
JJ^d.Bij een doorlopend krediet,°rdt van te voren bepaald welk
J^drag de consument maximaal
?" lenen (de limiet) en welk be-rag de consument maandelijks
JJpet afbetalen. De klant kan

opnieuw geld opnemen,
J1'ts hij de limiet niet over-
,cnrijclt en geen achterstandeeft bij de termijnbetalingen.

s*l consument kan pas geld le-
Len. wanneer vaststaat dat hij
*t terug kan betalen. Of de con-

het bedrag kan terugbe-
S!en, bepaalt de instelling waar-
'J de lening is aangevraagd.

Nog onduidelijkheid over gezondheidsrisico's

Frituren etenswaren:
kwestie van opletten

Gefrituurd voedsel is niet meer
weg te denken uit onze samenle-
ving. Maar het toenemend ge-
bruik ervan gaat ook met enige
zorg gepaard. Het Voorlichtings-
bureau voor de Voeding krijgt
vaak vragen over het soort vet of
olie dat geschikt is voor frituren,
de gebruiksduur daarvan en over
schadelijke stoffen die bij verhit-
ting kunnen ontstaan.

Het is bekend dat wanneer olie
en vet langdurig worden verhit
schadelijke stoffen ontstaan die
erfelijk materiaal (chromosonen,
DNA) kunnen aantasten. Op dit
moment is hetonduidelijkwelke
gezondheidsrisico's voor de
mens bestaan wanneer schadelij-
ke stoffen van olie en vet gedu-
rende langere tijd worden gecon-
sumeerd. Voor alle zekerheid
wordt aangeraden de consump-
tie van schadelijke stoffen zo
veel mogelijk te beperken door:

- niet te frituren bij temperatu-
ren hoger dan 180 graden Cel-
sius,- het vet regelmatig te verversen.

Het is moeilijk aan te geven hoe

vaak frituurvet of -olie mag wor-
den gebruikt. Dat is afhankelijk
van de temperatuur, hoe lang er
gefrituurd wordt en in mindere
mate van het gerecht dat wordt
gefrituurd. Zolang het vet of de
olie nog goed smaakt en ruikt,
mag het zeker opnieuw worden
gebruikt.

Dit betekent dat het vet of de
olie:
- niet te donker van kleur is,
- niet stroperig is,- geen donkere afzettingen op de

bodem of de wand van de fri-
tuurpan te zien geeft,- niet te veel schuimt bij verhit-
ting.

Ververs vet en olie altijd in zijn
geheel. Vul de frituurpan nooit
bij. Het beste is het vet of de olie
na ieder gebruik te zeven. Be-
waar het vet of de olie op een
koele, droge en donkere plaats.

" Een goed verzorgd zakjefriet met kroket of ander toebehoren gaat er altijd wel in.
Foto: WIDDERSHOVEN

consument

Verbeterd aangiftebiljet*tet aangiftebiljet voor de loon-
'n inkomstenbelasting dat dezeraagen bij velen in de bus rolt ziet
°r anders uit dan in voorgaande
wen. Behalve het A- en E-biljet

ook het T- en het B-biljet
ingepast.
Wet ministerie van Financiën■"■preekt van een verbeterd biljet.
J*et biljet is dit jaar groen enMauw. Elk jaar zal de kleur ver-anderen. Ook de toelichting isingepast, met name waar het
jJaatom het taalgebruik. Ambte-
"'k taalgebruik is vervangen

door taalgebruik dat dichter bij
de spreektaal ligt.

Bij veel vragen wordtkort aange-
geven wat precies wordt ver-
langd van de belastingplichtige.
Wil men meer weten, dan wordt
men verwezen naar de desbetref-
fende pagina uit de toelichting.

In het nieuwebiljet is de vraagin

deling veranderd. Vragen die in
de beleving van de belasting-
plichtige bij elkaar horenzijn zo-
veel mogelijk bij elkaar gebracht
(rentevragen, eigen woning, af-
trekposten, vragen voor onder-
nemers).

Het aantal pagina's van het biljet
is van 10 naar 8 teruggebracht.
Het voorblad is smaller dan de

overige bladen. Aan de binnen-
zijde van dit blad staat de verza-
melstaat voor de afzonderlijke
bedragen die op de het biljet
moeten worden ingevuld. De in-
vulhokjes zijn wit uitgespaard,
zodat men direct kan zien waar
iets moet worden ingevuld. Som-
mige van de deze hokjes hebben
een lichtgroene tint. De bedra-
gen van deze hokjes moeten naar

de verzamelstaat worden overge-
bracht.

Het grijze inlegvel voor gehuwde
tweeverdieners is vervallen.
Voortaan moet een apart model
uit de toelichting worden ge-
bruikt.

De invulling wordt ondersteund
door de Belastingtelefoon (van
8.00 tot 17.00 op werkdagen gra-
tis, 06-0543), Postbus 51- en
STER-spots, alsmede adverten-
ties in kranten.

Zakdoekjes
in kleiner

verpakking
Omdat de meeste vrouwen door-
gaans ruimtegebrek hebben in
handtas of jaszak is het meene-
men van zakdoekjes vaak een
lastig probleem.

De oplossing werd gevonden
door papieren zakdoekjes van
normaal formaat zodanig te vou-
wen en in te pakken dat er uitein-
delijk tien stuks in een een pakje
gaan, dat 30 % kleiner is dannor-
maal.
Papieren zakdoeken worden
slechts één keer gebruikt. Ze zijn

altijd schoon, droog en hygiëni-
scher dan zakdoeken van textiel.
In 1001 situaties en op evenzove-
le momenten bewijzen papieren
zakdoekjes hun diensten. Ze
worden bijvoorbeeld gebruikt
voor het reinigen van brillen, het
verwijderen van make-up, een
kindergezichtje toonbaar te ma-
ken na het eten van chocolade of
ijs e.d.

In de door Page Verkoopmaat-
schappij in Nederland gefabri-
ceerde zakdoeken is bovendien
katoen verwerkt.

Het Mini-Pack is hersluitbaar en
daardoor blijven ongebruikte
zakdoeken hygiënisch verpakt.
Ze kunnen er niet uitglijden en
los in tas ofzak terecht komen en
zijn fris en schoon. Na gebruik is
het pakje weer af te sluiten door
middel van een plakstrip.

" Met een papieren zakdoekje wordt deze kleuter weer
toonbaar gemaakt

Gevolg van Valenlijndag
Bloemen peperduur

door jan van lieshout
Het was gisteren Valentijndag.
Naar goed angelsaksisch gebruik
plegen op die dag stille weldoe-
ners in de bloemetjes te worden
gezet. Het Valentrjneffect was
duidelijk merkbaar op* de bloe-
menveiling in Grubbenvorst. De
bloemen waren eindvorige week
peperduur. Normaliter betaalt de
handel voor rozen de lengte in
centen. De meterse Madeion, een
rode grootbloemige roos, ging
vorige week echter tot f 1,90 per
stuk.

De (met natrium hogedruklam-
pen) belichte rozen werden beter
betaald dan de onbelichte die
duidelijk fletser zijn. Zo deed de
onbelichte Sonia - dat is een
grootbloemige oranje roos -
f 1,10 en de belichte f 1,70.
Dat kleur goed wordt betaald,
bleek bij de laatbloemende aza-
lea's die f4,00 tot f7,50 gingen.
Doordat kwaliteit en assortiment
in de donkere maanden nalaten,
wordt de aanvoer met bloemen
uit zonniger oorden aangevuld.
Zo komen er in de wintermaan-
den vrij veel trosanjers uit Israël.
Ook daar is het weer van slag. In
de Jordaanvallei ligt voor het
eerst sinds jaren sneeuw. In de
Negevwoestijn daalde de tempe-
ratuur tot -6 graden. Behalve aan
sierteeltgewassen heeft het win-
terse weer ook veel schade aan
avocado's, citroenen, mango's en
tomaten toegebracht.
Daarentegen snakken de volle-
grondsgroentetelers in Neder-
land naar vorst. Een warme win-
ter leidt nu eenmaal tot meer on-
kruid en ongedierte. Bovendien
zakken de prijzen van winter-
groenten naar een dieptepunt.
De koolsoorten blijven dan ook

goedkoop. Doordat winterpeen
in Grubbenvorst gewassen
wordt aangevoerd, schommelt
de prijs tussen twee kwartjes en
f 1,00 de kilo. Elders brengt hij
niet meer dan drie dubbeltjes de
kilo op.
Alhoewel er gisteren maar liefst
230 ton prei werd aangevoerd,
deed de exportkwaliteit f 1,25 de
kilo en snuffelde de klasse II aan
f 1,00 de kilo.
Doordat de dagaanvoer van
komkommers in drie weken tijd
tot 275.000 stuks is opgelopen,
blijven ze goed aan prijs. De 500-

1 1 rond[
de klok\

tot 600-gram-komkommers za-
ten royaal boven f2,00, de 300-
-tot 350-gram-komkommers ruim
boven fl,oo.

Glassla en radijs zakten fors in
prijs. Hetkropje sla gingvan vier
tot zes dubbeltjes; het bosje ra-
dijsvan vijf tot zeven dubbeltjes.
Op de fruitveiling in Gronsveld
kwamen gisteren de laatste
Doyenneé du Comice en Cox's
Orange Pippin voor de klok. De
peren brachten f 2,60 de kilo op,
de appelen f2,00. Daarmee
kwam Cox op gelijke voet met
Elstra. De Goudrenette - een an-
dere „oudje" onder de appelen -
blijft de kopers naar Zuid-Lim-
burg lokken. De Blonde Bos-
koop bracht acht dubbeltjes de
kilo op en de Rode Boskoop
f 1,15.
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APK-keuring ’50,-. Automaterialen, AUtODeÜri|t ROD V. EmmeriK p.d. 200 km vrij, mcl. BTW + verz. voor al uw drukwerk... van klein tot L. dwcmici ixcurcmicuimiiciv Specialisten voor alle soorten gastoe- ■■■iTinTniïïHJJd?WJri-i:M
autobanden, accu's, uitlaten. Kamp- Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf. Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040. groot, in iedere oplage. *n*at' 51- Sch""": tel* stellen. Ontwerp, onderhoud, installa- __\_\_^_\y_mèmiÊamimmmo'\

straat 59, Landgraaf, tel. 045-311784. Tel. 045-317593. Tien jaar service met h=t-—7 Mauritslaan 114 Geleen. Tel. 42964. u44a^iw. Keukens en oaaKamer- tic en verkoop. Litscherveldweg 5 Math. UnSSen. Tel. 045-241 Jeen grote S. ■°4 mitllWW^dilüli'M -Tg-"*! ZT* Heerlen' Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-'i
Citroen APK van Leeuwen MMBlïïïtMdlJMliß wi^^mmmmmmmmmmmmm^ WJf M CEMA h=t—7 Gesp. in Radson en Nefit ketels,
APK gratis bij grote beurt. Herkeuring W f*^/51 Geleen, Burg. Lemmensstr 216 W [____) M t water-install. Erk. schoorst.vegerjj
gratis. Tel. 045-453555, Strijthagen- fo^ §erv jce J, BorkOWJtZ Steenmarkt Van Erp B.V. 04490-47575, keukens - badmeubelen 71KJh—"—"^~"»weg 129, Kerkrade. Verk. rep. alle tye accu's, startmoto- Ca. 200 soorten bestratings-en gevel- Filmpost - sanitair - c.v. mmmé R„ . Rpctanratip niR 92»..... ... ren, dynamo's, bedrading, diesel en stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat Brunssum 045-254166; Geleen 04*90- __\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_wm!Mmmmmmmmm Rnncton Pariet Unonchmolr ncwduidiic, U4J-^HenSgenS B.V. NieUWStadt bezine inspuitsystemen. Niersprinkstr. 17, Sittard, tel. 04490-12481. 46089; Heerlen 045-719484; Kerkrade UQ^Ü DUuMCii rdmei nußiiburuen stralen van meubels, autoplaaWji
Kruisweide 3 APK-keurino in vooruit- 68 Kerkrade. 045-453926. „ . . , ... 045-451598; M'tricht 043-620770; Sit- ~tf_. nAa /h,, lu-w,.,, Alle soorten klassiek en modern parket, velgen, chassis etc. Spec. geveq
*Zf ffi reden snel Sr te maken MOValer handelSlTllj b.V. tard 04490-25363; Weert 04950- Staande (hal-)klokken Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.- ging, renov, kelderafdichting, v 4
voor klantvr keurina 04498-53055 ■Jlk*ii!Hl:M;tdJ:l;f:WU Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek. 32464. Uw adres voor betere foto's. Grote keuze in model en houtsoort, voorw. Cons.bond. sjr gar Weusten- vochtwering 10 jr. schrift, garant*
/ y BÉ-ÉÉÉiiÉ-|Éi--i|ii||É^^ Vertegenwoord Feb-produkten voor _/p—-7 Strakke of rijkgesneden kasten 30 - raedtstr. 45, Hoensbr. 045-214395. — L
n„ai Dfl,neiolin Autoglas Service Burlet bouw en dak. Tel. 045-226663. MW? MMIsIdWMIM ■ 50% korting, direct v. importeur. Tel. , , M -. Dop,,0 , W\\*i mV&TïïIWWWWWWWWmOpel BergSteyn Naooleonsbaan 6 Geleen 04490- ___________________________ > inl./afspraak 045-244020 216709 ÜOOp S MaSSief Parket \Wf\f Jmm*******\\mmmmm
APK-keuringsstation. Rijksweg 61, 451MSSS 51227 Alto merkerT* ■ ■:li«Mil!Ml'*Ja LJÊJ ._ Vakw., serv., rep., schuren en borste- JJj f
y^,,^m. T' BouwmachinesDamoiSMUX G.v.L . Restauratie, 045-226000 "i""" ________+*m

zj^sssrjs^ sïï'Esr jïï& __zsr,s^s.r- s^n^s"* j-^.-^—-* c^msu&.4wande 8, Voerendaal, 045-752888. verz) aan huis met gar. repareren. \_____mmrmm^WmWmWmmWm\ autu^a**u"cl*v YC'ac"' *-"a33U> Clb* » Laagste pn|s. Karket ’ iö,-m kutk
-^t i

BfffS B!-ill?^*filJ;T:Vil*ii!B / 10-m* Boschstr 81. Maastricht
AUTOGARANT Subaru Heerlen B^l'mM Diabo B v Aarts G| ashande| Glashandel Voerendaal V.O.F.

043 219717
Novascreen 04498-58623 \Ü^ AutO Veneken B.V. Slttard-Beek Diabo b .v. boort en zaagt in alle beton. Dorpsstr 46a Maastricht-Heer Tel Kunstst. ramen, deuren, alle figuur, Kurkcentrum Als het om bedrukken gaat! flecFïtoosDe APK-SdinJf Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit- Adres: Industriesterrein de Beitel 108 043-610199. Levering en herstellen enkel en isolatieglas. Lindelauferge- De specialist in kurkparket. Akerstraat f port promotietextieL Ook looie.o. Let op spec. Wk aanoieoing. tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*. Heerlen. Tel. 045-414151. van alle soorten glas wande 1, Voerendaal, 045-753258. 32a Heerlen Tel* 045-718562. Ma. tot 6 kleuren. Mik 7a GrevenbichU

n ie i i Beek, Pr. Mauritslaan 171, 72882*.
-■-^^^« __ « _ n n gesloten * open va. 13 uur * za. va. rrHt^tniM?liniiïin^Seat Auto Aarts Cornelissen-Jonkers Gebr. Bollen f3ouur

v ■^■UiliHilliM
Hamstr. 211, Kerkrade, 045-412545. «Oiease

D...iH**,,.io n«« Diictonmlri 045-258944 Glasservice: 24 u. ook re- Tel. 043-641293. Kunststof ramen- *HMflfnHH Lfikluurhal Michiels
* APK-keuringen * LPG-inbouw * Alle Least alle merken, zowel zakelijk als BrUIdSIIUIS Dora BljSten/elO paraties isolatie- spiegelglas etalage- fabr. sinds 1973. Timmertabr. sinds ■■■ttUKèSHBH «HlUUmdl Blltlllßli I
reparaties * Bandenservice. privé. Economiestraat 47, Hoensbroek, Rosmo lenstraat 6 Sittard, tel. 04490- ruiten, 'glasslijpwerk, glas-in-lood of 1924. Showroom Broekhoven 1, Geul- p|af ond-en keukencentrum Stationsstr 21 Sittard 04490-1]

tel. 045-217863. 19244 Ge d: dj Vm vr 13.18 uu .koper. vijverstr. 48, Brunssum. le-Meerssen. - M*'.fid?TO Speciaalzaak in tijdschriften, DO

COUfnanS Beek B.V. . . D . . .. za. 10-17 uur, dond. koopavond. , mumi dF^i-— = ZambOn Ü43-64Z5Ö5 dagbladen en stripboeken.
Bij een grote beurt APK-keuring gratis. CantOn ReiSS Lease 1Hil'llK'j Hi,HlI I'MHiE3M Plf ffW^'f. " f SklarfoS^ -rVff—- Jo^-straat 7, Beek. Jgnow Maka- ppffinn^VpSSSTm?^ B^ Il Orensteln & Koppel-Stessen BV fyr Pmt' aif ot°^zTee^fzS mb ÈKSmmmdo, naast Praxis, tel. 04490-71243. 'easing^merken. Tel. 045-718040. JEEEIM» 10, H^rlen, 045-417876. S(|eesDOrtefeui„es breng». Kruisberg 46 Meerssen.
.iuj »i n ii i bii 4»Z_/ Het vertrouwde adres voor al uw hy- "UB 11 " ißß*»|Jurißißum*es . ni afnniictiiriin Ttmmi
Autobedrijf BOS Heerlen B.V. 'intnrpntr rnllari^-Furnnpar F drauliek, slangen en toebehoren voor Absbroekstraat 3, Munstergeleen. "d lu «»Uidiuiiu*siuuiu

nnw
Grasbroekerweo 9 Heerlen tel 045-

"lU,'l',,"l■ *?"*"* cuiu|imi Camping CarS RidderbekS o.a. industriële machines enz. Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel PlafondbOUW Kerkrade B.V. Mesterom Bunde B.V.
724545; Suzuki-dealer. toSZSTAS"Z- Verh., verk. en onderhoud van cara- -flJy^^ voor informatie 04490-11212. Landgraaf 043.645959 Verandadakpl ., L
mmmmwTymrnrsrrrTSTirammmm len 045-720202 vans en vouwwagens. Prinsenbaan m M ■■IHRff'fSfnnS Sperwerweg 28, 045-455635. Show- Thermoclear, gegar. tegen hagen

135 Koningsbosch. 04743-2213. Lid yfl jm**SS£!M*£*^^^ room v. part. Lindelaan 4, Kerkrade- blijvend helder. Pr. Ireneweg 6, B^J
Nic Dassen aanhanowaoens \\_\_\mmmmrmEm Bova9 H. HoeppermansC.V. (Chevremont): geopendva' 130° uur

Verk v!Ïf reoar specSouw aßflaaaS^M MJ,| IIJIljj-UJ-lllüJ-lil-lJ!!■ „From CaStle Of BeaUties" sanitair. c.v.. dakwerk, gas, water, eMJiIA^JHMIMJWaSieM
Onderd. voor'alle merken. Stationsstr. CafltOn ReiSS PartS Center -^^JJ^^y^^l^J Rjjksgedipl. en rasspecialist van yorks- wateronth rioolontstop. Emmaplein 8 _- w Harreman Verhuizingen
6 Kerkrade. Tel. 045-455088. Originele GM-onderdelen access. B ORSU Limburg m^i^WÏ^iÏS"- 'nL 045"713265* Postzegelhand^Nobelstraat 41,6411 Gespee, internat, erkend verh

scherp afgeprijsd voor iedereen! Val- «w'iw« "'"■""si M. Claassens. Tel. 04404-1439. _nq— fk HPPriPn tPi n4"i-7ioS7i Fvpnt nnsianruimte De Koume^Aanhangwagens Jo Knops —V* 34. Hee,ten, tei. 7,5040. *jjj«***«j« *H|B|B| fO^VipHel IS'kd'hS"!,. Ms*are^:pSelw"»«*S Automaterialen Bremen B.V. da .27.6413 gd Heanen.' MUmix I**/'" ; ~~" BJè M^BÊtm Bern Willems Verhuizingen
195 Sittard. Tel. 04490-12718. Autobanden accu's, uitlaten, APK- pinlr cerv jce Heerlen Kunstmatig gedroogd Frans eikenhout Maneae GalOO Ly* f Erkend verhuizer. Opslag inbo^keuringen ’50,-. Kampstraat 59, mmw.ih«i».-«.i--u in div diktes Tel 04458-1818 manche ua.up , msmé verhuiswinkel Sittard Industrie5'

W. Oabekaussen B.V. Lan.3,aa.. .e, 045-3H784. ÜÜt -l^ef "■ KSnJ7SVs?r in
FVS: Buckx Sittard 04490-11301 ~&-S' _]

043-632510. Levert torsie-assen en rarniecorioHolon * fax-app. * telefooninstall. * onder- =fT 1 Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. Rolluiken, zonwering of onderdelen. ■aanh.wagenonderd. voor zelfb _+ rep. bOVO WrrOSSeneoeien houdskontrakten * opleidingen. Laan W\W M\Miïn\lU Aan het Broek 41 Sittard. miatiammkl^^
Gunst, prnzen. Punterw. 7Mtrich uitbouwsets, verlagingsveren etc. van Hövell tot Westerflier 13, Heerlen. W mwmmmmmM"* ■fliaiiiMamwiwiijmiJiaiMiiii.-löl , mlluiken-ZOnwerinO Sira VleeSllOUWerS-HermanSNieuw: "Zoig" autowassen zonder wa- Telefoon 045-719336 - Fax 045- sJL/ „ _. mv« .üaio- Cnetoron Laumen rOMUIRBn ZUIIWCNIiy öjia wiccanuuwcu ncimo

ter. Locht 48E, Kerkrade. ij«i TT^^ , «„,_„ FleCketl Meubelen SUSteren Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus Excl. verlichting en antiek. B. vJ1" HOUben 24-UUrS SerVlCe Geleen oude Rijks Nrd 2o Tel 04499- 21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045- telstr. 4 Limbricht. Tel. 15502.fJ. VerWljmeren. ö449ü-lOUn ■.„ QS autoShorj \WmW!!^mm_\\ Techn. inst. gas, water, sanit., cv.- 1260. Meubel- en woninginr., luxe en 423848/442129. broekstr. 5 roermond. Tel. 11/7* vDiv. antennes, radio-en tv versterkers, „ , , v . ... __ . onderh., ontkalken geisers, boilers, huishoudelijke art. Eigen parkeerpl. Vanhommeriü mmmmmmWmwrifSmVmmmm

rSelSsrSsittaTd^^ 96'8 i"rST«ÏÏ.r.^ OPI. InStU. VOOr Schoonh.SP eC. Aste,tr. 53, 04490-493252, 43366. RolET^onwenng. Benedictij- ■■HBB^
Parallelw .251 .Heerlen .045-716983. Opl. Instituut voor Schoonheidsspec. - JJlï~mWnpr^mmmmmmmm nenstr. 15, Vijlen. Tel. 04454-3198. Vjcaf,s Ero |anrJ VideOthek^WUmM ,^^_^^^--_ Pedicure - Manicure. Jenny Smeets, flif iMHMHP F"SSen TUin en park BV. MJthraHeroal b.V. Gespecialiseerd in verhuur v^

Ifiofl m 2 antiPlr PiPrrP rnnmanc RU LM Sf,enerwe 9 216- Maastricht, 043- /TV Honda motormaaiers tuinfrezen, Stihl Het vertrouwde adres voor a, uw ro |lui- van erotische videofilms. Sittard.;DÜU m anilM. Herre UOUmanS bV ■^■r^MÉÉM(iMÉÉ*ÉÉ*i'»i*l*l*l*l*i" 623643. motorzagen. Vroenhofje Valkenburg ken 0f onderdelen, kunststof schroten, tionsstr 31 04490-10987.Verk. v antiek Verk. en verh. excl. Autorijschool Sjef DÖrenberQ Zf^\ l_
Energiecentmm Minll D.V. aan de Geul. Tel. 04406-40253. servjce of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ tricht Via Regia 105 Brussel

S*LHM323^Sdu" 8.»a,-erk „ischoo! »racht-, pL.r Éh^^^_^m 24 uur totalshop en tanksemce HHBggi Kerkrade. 045-413049. «,„ Houturn Videoverhuurto, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr. Wm^ mmmmm*!Êm^^* Bokstraat 6 Heerlen 045-229755 mmtmmmtaaÊammmmÊmÊÊÊmÊ^m^
_

ygn MOUIUm Vioeovbmuui
Antiekhal Cor. DabekaUSen Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735. LmmJl Uw vloeibare energie-specialist. VAB Vaals, tel. 04454-1993 " Verh. v. video - camera - recoj,
»n.rir.r,i m.rin.^nin, ftnir inir ~" nn t>i.u- njciooioo lii ii l«.. Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60, Verkoop van Deutz motoren 1-12 cil. Raleiüh Cycle-Center HelgerS films - k.t.v., bruidsrep. Overzen J

sffr^n?KS Sjaak HUlSman, 045-423728 H.J. Crombach B.V. Landgraaf. 045-318170. en onderdelen, versn. bakken, tussen- Rump eners!raat 62-50 Brunssum. deobanden - S Bmm films en #J:els; Pr■ Mauriteln 848 Beek 04490- Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, Techn. isolaties + dakbedekkingen. NPnP ifaphpkmirl Ipl n44«5Q 1fi1« bakken, aandrijfassen, kompressoren. 252709. Raleigh Mountainbikes 625,- raties. Markt 26, Sittard, tel. 2"
76811 Heerlen, kaderschool, rijksgediplo- Van Besouw pvc kunstst. dakbedekk. „ffSl °J k mmmmmWmnm_Tm_\\\\\\\m Sport- en stadsfietsen + reparaties. ,

meerd. Colmont 10a, Übachsberg, 751818. fj. 5^dc
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acheTsS"Nieuw en -.*^-P!l!iL" __ÉHi^mr_mifm■*****"i"^M£-lIIIIIM Chris Adams Dakdekkers/loorJg bedr Ed Cals gebr ook rePar Walem 21 Klimmen.. Siebreco Muurcoatmg Hupkens BV Maastricht m^WmmSmm^l

frankOrt assurantiën b.V. ANWB erkende auto- en motorrij- Hoolstr. 46, Beek. 04490-76892. Alle {^MmmWr-m^m !ln^snnCOm2fl^^^ Markt 53-54 043-215868 voor excl. I^JJ
a, u . ne »„. «At u

,
..ui... h " „„.ril »rwi< rtskhprtk innrt knnpr 7 ink MmJlil^mLMMMsM vochtwering met garantie. Siebreco, fietsen van Koga Miyata. Giant Specia-Voerendaal, Heerlerweg 146, tel. 045- school. Mirbachstraat 14, 6367 CW v°°rk. oakDedK., lood, Koper, zink. "^■*,l*M*,,l***B,*l'lt" Tpn F o srhpn -jo Heerlen Tel 045- w-,or\ on rwio Tor-h *■ ■. j- nu .«■»751871. Al meer dan 40 jaarvakman- Voerendaal. Tel. 045-751718. Bekl. v. goten m. kunstst. daklijsten. fiijsmans kantoormachines 752069 V TegelStUÖlO BK '87

schap in verzekeringen. BHS'RÏOTfBffIfIH Grispenstr. 23, 6367 HN Übachsberg. ---------mm^__t_t_t_m Rïjwielzaak BeCkerS Rijksweg 51, 6269 AB Margrate'
Tel. 045-752432. Het adres voor al uw ■>'ililll;i'ia:niia*rTTTrel Barrier 81 6343 RA Klimmen. Tel. Tel. 04458-2664.

"'"^T:"11" Autoschadebedrijf Jan Vrancken ÏTSS^.- toot 'mmmW__TH^m Troost Muurveredeling «" gfE~È__^______WSAS AutOShop „De SpeCiallSt Nagelbeek 1, Schinnen, 04493-1832. andere doe-het-zelf art, zagen en Geen baksteen, geen steenstnp toch i*——-^^^— fIW MmmtèÊÊ^^
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm, Uitdeuken . spuiten . expertiserappor- schaven op maat. Pers. bediening. Gr. KappersbedNjfSSCllOOl Sittard schoonmetselwerk. Lindeiaufergewan- |^ m****mL*mmmmmm L? /
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel- ten. bezorg. Dr. A. Kuyperstr. BA. 045- Daar kunt u ook voor behandeling aan J!n Vpl nS 7?^4Q £_____*/
straat 61, Heerlen, tel. 045-712111 Carrosseriebe()rijf Ailto.Tasco 252688' "$" 18' _^: D V?, „ . ~. Venetian Blinds b.V. J
WmmESMEMMÊËÊÊ Voor schade en spuitwerk van alle mer- HUI '^^^HTTTTTTT-^HIIIIIIH Ifc I MIMEMZM ■ Bafler|e JOtin LemmeNljn zonweringskonstrukties, jaio *
"^ÉÉ-ÉÉÉjjgj^j^^^^^ Fconomipstr 47 H'hrnpk hii sta- j 11 ■■ i u HdßjLi^H y iif Specialisten in sanitair, ontwerp, in- markiezen en roll. in alu., stad' .10
Autobanden Thijssen B.V. Zi. OS2SSS'. 212539 ' * dr"kker|lelma b-v- KelleEs^^ im£f stallatie en verkoop-Rijksweg 70' Mar" Kipstr 30"32 Kerkrade 045'^J;ertrnk^n^TcS ■hh -s9 vss: «^"oJTïi: ek&vxïïs^ «^"ïrltS^ ■'^^^-'^ Mfc^aaa^
Tunnelstr. 30 Geleen. 04490-45100. 04490-48282. met compl. verbouwingen. Toonaan- bJ^nLTS"!£ ""' ■'^^ Sportprib«BrtllN Hatf^^Autobanden Jur Koerts Daeiderweg 27 Nuth tei 242192 Drukkerij Vliegen vend m keukens. 213538. Geleen Raadhujsstr 14 V.S.M. Dnessens-Niessen »P« n|inj«iiw■■""-»' #
H. Hermans). 576 Geleen. 04490- t.o. Makro Uw adr. voor div. topmer^ Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel. WoCOm InteneurkeukenS 04490-46480. Rep. alle merken geen Schildersbedrijf bv. Ankerkade 127, Stickers -
49647. Alle merken banden leverbaar, ken autoradio's en CD-spelers. Tevens 045-411432. Voor drukwerk wat de Emmastr. 1, Heerlen. 045-711864. Ita- voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62, 6222 NL Maastricht 043-630353. J-shiite en sporoueaing 1337»
Ma. t/m vr. 9-18, za. 9-15 u. inbouwcentr. voor prof.auto-alarmsys. aandacht trekt en indruk maakt. liaanse keukens - Interieurdesign. 04750-31012. Voor alle voorkom, schilderwerken. Geleenstr. w, Heenen,



Van onze verslaggever

Tien schapen
toegetakeld

door honden
Van onze verslaggever

HEERLEN - In een wei aan de
Dr Clemens Meulemanstraat in
de Heerlense wijk Heerlerbaan
heeft een aantal honden gister-
morgen een enorme ravage aan-

gericht. Liefst tien schapen wer-
den ernstig toegetakeld door tal-
loze hondebeten. De dierenarts
was snel ter plekke om de ge-
wonde schapen te behandelen.

De Heerlense politie bevestigde
gisteren de aanslag door honden,
na diverse sporen te hebben ont-
dekt. Daarop werd meteen een
buurtonderzoek ingesteld. Vol-
gens een politiewoordvoerder is
de kans reëel dat de honden bin-
nenkort naar dezelfde plek te-
rugkomen.

door joos philippens
Van onze verslaggever

Ontvoerd
m Kersverse bruidspaarcyemers en Peter Bren-j^oen een hachelijke ont-sachter derug. Nietsver-
l^werden ze vorige week, °°eien' geslagen, geblind-

«ft door vrienden en ont-yiks geen losgeld en der-
i; ftaar wel maakten zey toer door het HeerlensLft- Uiteindelijk werdenjj^oebracht tn het Grandj^oiwl Lientje als Peter
J7*f in een ziekenhuis te-qs*J»i gekomen. Daar zou
«cL>nd Hotel na-ar ruiken.
Lafste hun verbazing toenyj" achter zich in het slot
771 «alien. Oog in oog ston-
jftet de bruid-suite van"■««d Hotel.

HEERLEN -De proefperiode van het ICOM is door de EG ver-
lengd tot 1 januari 1990. En de aandeelhouders hebben zoveel
vertrouwen in het project datze zich garant stellen voor de be-
groting van de proefperiode. Als de provincie bij haar weige-
ring blijft om niet te subsidiëren, dan worden de ontbrekende
zes ton door de vijf participanten op zich genomen.

de maandag al meteen kritisch
bekeken door de PvdA-afdeling,
inclusief raadsfractie.

Forum-avond
PvdA over
aanpak city

HEERLEN - Het langverwachte
voorstel over de aanpak van de
binnenstad, waarmee het college
van Heerlen morgen officieel
naar buiten komt, wordt komen-

Speciaal voor deze openbare
avond, die vanaf acht uur wordt
gehouden in het gemeenschaps-
huis van Zeswegen, heeft de
PvdA een forum samengesteld
uit de verantwoordelijke wet-
houder Andriesma (ook PvdA),
een nog nader aan te wijzen ver-
tegenwoordiger van de onderne-
mersvereniging HOZO en drs
Nico Simons van de Kamer van
Koophandel.

School Kerkrade
stroomt leeg

na bommelding
Van onze verslaggever

KERKRADE - Na een telefoni-
sche bommelding is de HNO-
school aan de Heistraat in Kerk-
rade gistermiddagruim een half
uur lang ontruimd geweest. Er
gebeurde echter niets, waarna de
ruim 200 leerlingen de lessen

weerkonden hervatten.
Kort voor half twee werd de ad-
ministratie van de school opge-'
beid door een man met een In-
disch accent, die meldde dat er
binnen twintig minuteneen bom
zou ontploffen.

Directeur J. Helders besloot
daarop om alle leerlingen uit
voorzorg naar het schoolplein te
sturen. Ook de politie werd erbjj
geroepen. Na enige tijd 'vergeefs'
wachten, kon iedereen weer naar
binnen.

Kerkrade
dringt

met 'truc'
tekort terug

Besparing: 1,6 miljoenAandeelhouders garant voor tekort EG verlengt proeftijd

Meer speling voor ICOM

Matras
hr,Ï!_,euen geërgerd, afgelo-

VARA's actualitei-
'Achter het Nieuws'

«.l over het omstreden
in

jl^at zich wil opwerpen als
ü, l9e fokcentrwm voor uni-
tJlten en laboratoria waar. l 9 dieren als proe/Tconij-
,/°rden gebruikt.
.\ reportage, daar niet

\yo.anbuisvullende beel-y 'asielige' hondjes in te
£hokken.
Ij9e*Txis borrelt op als Paul
l^an vertelt wat ven wij

Weten, namelijk dat dit
% anse proefdierenfok-
l*jn ook plannen heeft om
i '^-Limburg neer te 'strij-

e e' in...Onderlaken, zegt
C oÜega-journalist.
l^ft niet even beter op de
.y}l°f in je knipselarchief
l*n. Maar ja, grimlach je
d' ât wil je ookvan een col-yn de Gooise matras. Zon-

Slias

ly^igrok en Pieter Storms
Vt, de Schrik van Neder-
\ Want van Bergen op
\ f°t Valkenburg hebben
S Revu-verslagge-
kq^ omstreden spoor van\l te getrokken zowel bij

als notabelen door
\tfTeukbaarheid te testen.
7jt, y*- ziet u ze nu voor het
\ a' kunnen burgemeester
1,1 lot van Valkenburg en
\trl.aris Judtih Druncks in
%.J^ht in ieder geval niet
Se?' Alleen stelden de he-\ (btoen voor als drs Chris-

uiOrok) en drsP. Fran-
van het gefingeer-

\ £ltfAbel Consultancy,
staan nu in

il 11 Zri?eschreven boek 'Zaken
\ a,cen'. Een titel die boek-*ï>reekt.

Daarnaast is de naam van het ICOM
veranderd in Europees Bedrijven
Centrum Heerlen (EBCH). Deze be-
sloten vennootschap moet starten-
de ondernemers in. de technische
richtingen op weg gaan helpen.

ven en instituten als RL, HTS en
HEAO benadert.
De aandeelhouders hebben overi
gens besloten om het aandelenkapi
taal (450.000 gulden) ook al te ge
bruiken voor uitgaven in de proef
periode. Aanvankelijk was dit geld
bestemd om plannen van startende
ondernemers te helpen realiseren.
Dat moet namelijk het sterke punt
van het EBCH worden: het vinden
van geldschieters die bereid zijn om
hoogrisicokapitaal te steken in de
ideeën van jonge ondernemers.
Banken en de meeste andere kre-
dietinstellingen doen dit niet.

Met een simpel telefoontje naar de
EG werd de looptijdvan deproefpe-
riode veranderd, zodat die pas eind
dit jaar afloopt. Ook de termijn voor
de eerste rapportage verschuift
daardoor van 1 maart naar 1 mei. En
dat is wel handig, want dan moeten
er een directeur, twee medewerkers
en een secretaresse bekend zijn.
Ook moet er dan een adviesraad be-
staan, waarvoor men allerlei bedrij- Het EBCH zal zich overigens toch

niet in het gebouw van de Kamer
van Koophandel vestigen. Door de
strenge EG-eisen hieromtrent kan
de KvK de benodigde ruimte waar-
schijnlijk niet bieden. Aandeelhou-
der Stienstra onderzoekt inmiddels
andere mogelijkheden. Ook dit
moet uiterlijk 1 mei rond zijn.

Van onze verslaggever

Momenteel neemt ir R. Van der
Kraats van het bureau HP project-
promotie het management voor zijn
rekening, terwijl de aandeelhouders
als een soort directie fungeren en
om de twee weken vergaderen.

houden

Men noemt deze constructie ook
zelfeen noodgreep.Er moet daarom
dringend een directeur aangetrok-
ken worden, die zich zestig uur per
week met het EBCHkan gaan bezig

Arabische
muziek in
Brunssum

Onder bouwvakkers

ABW peilt
bereidheid
tot acties

HEERLEN - De Algemene Bond
van Werknemers peilt vanavond tij-
dens een vergadering van de leden
diewerkzaam zijn in de bouwnijver-
heid, de bereidheid tot actievoeren.
De vergadering wordt om acht uur
in het gebouw van de bond aan de
Ververstraat 2 te Heerlen gehouden.
Zoals bekend zijn er problemen ont-
staan bij het tot stand komen van
een nieuwe CAO voor de bouwvak.
Daarop zijn acties aangekondigd.
Ook met het oog op de organisatie
van eventuele acties, wordt van-
avond de actiebereidheid gepeild.

Proefperiode

worden

De gezochte directeur moet een
'zwaargewicht' zijn (uitstraling heb-
ben, ondernemer zijn geweest, pr-
ervaring hebben), maar hem kan
slechts een contract voor de duur
van de proefperiode aangeboden

Vijf maanden
voor inbraken

werken

Deze maatregel vormt een onder-
deel van de veel breder opgezette
bezuinigingsoperatie waaraan
Kerkrade zich gaat onderwerpen.
Doel hiervan is om vanaf 1993 met
een sluitende begroting te kunnen

Men gaat voor die 22 miljoen gulden
nieuwe leningen aan (tegen onge-
veer 7 procent rente). Daarmee lost
men de hoogrentedragende lenin-
gen (rentepercentage ongeveer 11)
vervroegd af. Dat levert in 1989 zon
175.000 gulden op. Alleen al in 1991
bedraagt de winst negen ton. Bij el-
kaar opgeteld,, is men eind 1993 pe-
recies 1.625.000 gulden goedkoper
uit.

In 1988 heeft Kerkrade maar liefst
38 miljoen meer geld geleend dan
eigenlyk wettelijk is toegestaan. De
provincie gaf toestemming om het
maximumbedrag van 22 miljoen
fors te overschrijden. Maar nu de
nutsbedrijven zijn verkocht voor
57,5 miljoen moetKerkrade weer in
het gareel lopen.

Dit meldde directeur J. Monsuwije
van de gemeentelijk dienst finan-
ciën tijdens een commissievergade-
ring.

KERKRADE - De gemeenteKerk-
rade denkt met een financiële han-
digheid het huidig tekort met 1,6
miljoen gulden terug te brengen in
1993. Daarmee komt men een stap
dichterbij het doel om het huidige
tekort van 4,5 müjoen in 1993 weg-
gewerkt te hebben.

Hartig
hapje
HEERLEN -
Valentijnsdag:
van oorsprong
bedoeld voor
mensen die een
presentje
verdienen.
Niet iedereen
echter die
hartelijkheid
verdient, heeftgisteren een
geschenk
gekregen.
Maar in het De
Wever-zieken-
huis van
Heerlen werd
gistermorgen
niemand
overgeslagen.
Alle patiënten
werden
namelijk bij
hun ontbijt
door
bloemenhuis
Petra uit
Heerlen met
een roos
verrast. Een
hartig hapje
zogezegd, voor
zieke mensen,
die alle
hartelijkheid
kunnen
gebruiken.

Foto:
DRIES LINSSEN

De man die bij de rechtbank in
Maastricht zes maanden had gekre-
genwas in hoger beroep gegaan. Hy
werd veroordeeld wegens twee wo-
ninginbraken diehij in november in
1986 in Schinnen en in oktober 1986
in Heerlen had begaan. De procu-
reur-generaal in Den Bosch mr J.
Hulleman achtte de feiten bewezen
en vond dat de officier van justitie
in Maastricht gelijk had met zijn eis
van een half jaar detentie. Het hof
heeft er echter een maand afgedaan.

DEN BOSCH - Een 31-jarige man
uit Heerlen is door het gerechtshof
in 's Hertogenbosch veroordeeld tot
vijf maanden gevangenisstraf en
verbeurdverklaring van in beslag
genomen materialen.

Gemeente Landgraaf wil huis op waarde onderzoeken

Sloop stokoud pand uitgesteld
De groep brengt dezogeheten RAl-
muziek, een mengelingvan traditio-
nele Arabische muziek en westerse
pop. Het optreden zal om 19.00 uur
beginnen en de entree bedraagt vijf
gulden. De Marokkaanse keuken is
die avond geopend.

BRUNSSUM - De Arabische mu-
ziekgroep Cheb Zindi en Cheb Mo-
hamed treedt op zaterdag 18 februa-
ri op in het WEB-gebouw aan de
Heugerstraat 31 in Brunssum.

„Maar we polsen nu massaal allerlei
bedrijven en stichtingen op zoek
naar 'gearriveerde' managers, die
nog zin hebben in een uitdaging."

„Uiterst moeilijk om zo iemand te
vinden", erkent Van der Kraats.

Over detoekomst van het EBCH na
afloop van de proefperiode zijn nog
onderhandelingenbezig met dëEG.
Deze regio heeft onlangs EFRO-gel-
den ontvangen, zodat men daar
waarschijnlijk nul op het request
krijgt. Men is nu op zoek naar een
andere geldpot bij de gemeenschap.

LANDGRAAF - „Even de
adem inhouden." Dat heeft het
college in Landgraaf gisteren
besloten voor wat betreft de
sloop van het oude pand bij de
flats Achter den Winkel in
Landgraaf. De gemeente gaat
het huis op waarde onderzoe-
ken en dat betekent dat er
voorlopig niet wordt gesloopt.

Gemeentesecretaris Pennings het
gisteren weten dat het onderzoek-
je niet al te veel tijd in beslag zal
nemen.

Marie-Louise Lony vindt dat het
huis kost wat kost behouden
moet blijven voor dekern Schaes-
berg. Ze heeft de gemeente een
suggestie aan de hand gedaan,
maar wil daar voorlopig niets over
vertellen.

wens uitgerekend dat in 1700 nog
familie van mijn man in het huis
woonde." ■ _,

Van onze verslaggever

Voetganger
door auto
geschept

Zeer gelukkig met dat besluit is
Marie-Louise Lony die bij de ge-
meente aan debel trok toen ze zag
dat depannenvan het dak werden
gehaald. Niet alleen omdat het
huis volgens mevrouw Lony het
'laatste stukje echt oude Hoofd-
straat' is heeft zij zich het lot van
het pand aangetrokken, maar ook
omdat haarman er geboren is. Bo-
vendien is het huis generaties
lang bewoond geweest door zijn
familie.

Valentijn
[%je r̂en ook een boeketje
y.]! 1 gekregen of gegeven.Syrgeten? Foei toch. Het
Vj-jp*1 Valentijnsdag, een uit
S. j? overgewaaid feno-!**■" et. is de dag om vrien-. ligj Vriendinnen eens extra%. *°nnetje te zetten. Een
ll\-vfirnat*eve va(^er' dan-
[■M^aerdag voor samenwo-
Sr y^Jl gelijke sexe dus.
\ü°Jf ieder ander kan een
ÏSn danwei vriendin laten\ . at hij haar, danweizij
f, 'te^i 'lem °f ZV haar (even
$y-> wel aardig vindt.
(.liep? 1 «turen is in Amerika
\J Beliefde bezigheid rond
\.y.sdag, maar een bosje
r^CaV 8 oofc 'l€e' leu'c en een
.% deautje is nog aardiger.
Na deaus zVn °P Valen-
\n? taboe. Het gaat om de
P'ahi 07" 'let krijgen. Maar
1tp, °°es zijn er om doorbro-

borden...

LANDGRA^AF - Een oudere inwo-
ner van Landgraaf is gisteren ern-
stig gewond geraakt, toen hu* rond
kwartover acht het Streeperkruis in
de gemeenteLandgraaf wilde over-
steken en geschept werd door een
passerende auto.

" De sloop van
het oude pand
is vooralsnog
uitgesteld; op
de achtergrond
deflats Achter
den Winkel.
Foto:
DRIES LINSSEN

Het - van de wegafgezien-eerste
huis staat er het langst. Het ach-
terste werd later aangebouwd. De
gemeente Landgraaf vermoedt
dat het pand dateert uit het begin
van de vorige eeuw. Volgens Ma-
rie-Louise Lony is het ouder: „In
de voorgevel zit een balk waarin
het jaartal 1311 staat gekerft. Dat
kun je niet zien omdat er pleister-
werk voorzit. Met het terugtellen
van de generaties hebben we trou-

Over de juistetoedracht van het on-
geluk was gisteravond nog niets be-
kend. Ook bestond er nog onduide-
lijkheid over de toestand van het
slachtoffer, dat gisteravond met
spoed naar het ziekenhuis werd
overgebracht.
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t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, op de
leeftijd van 74 jaar, onze lieve moeder en oma

Katimah
echtgenote van wijlen

A.B.C. Bloemhard
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
A. Von Felbert-Bloemhard
Guido - Sirikit - Ines
Bert

Hoensbroek, 10 februari 1989,Markt 62
Corr.adres: 6464 CG Kerkrade,
Frans Halsstraat 105
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 18 februari
as. om' 11.00 uur in deparochiekerkvan het H. Hart
van Jezus te Haanrade.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
moeder bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Waar vlijt zijn Lust was,
is Rust zijn zegen.

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele
mooie dat hij in ons leven bracht, geven wij u ken-
nis dat heden is overleden, mijn man, onze vader,
schoonvaderen opa

Wiel Engelen
echtgenootvan

Els Olree
Hij was 73 jaar.

Kerkrade: E. Engelen-Olree
Kerkrade: Sjef enResi Engelen-Derks

Nicole en Lei
Kerkrade: Wim en Jenny Engelen-Wouters

Judith, Simonne
Kerkrade: Hans en Ria Engelen-Wierts

Wilbert
6461 JW Kerkrade, 14 februari 1989
Honéestraat 15
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 17 februari om 10.00 uur in de paro-
chiekerk H. Catharina in Kerkrade-Holz, waarna
om 11.30 uur decrematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, donderdag om 18.30
uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het streekmortuarium, gelegen op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek in Chèvremont, St.
Pieterstraat 145.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Nog midden in haar leven, vol plannen voor de toe-
komst, overleed tengevolge van een tragisch onge-
val onze lieve dochter, zus, vriendin, kleindochter
en nicht

Yolanda Kamps
Zij overleed op de leeftijd van 22 jaar.

Fred en Leny Kamps-Peeters
Jacquelienen Dennis
Harold
Familie Kamps
Familie Peeters
Familie Leinders
Familie Schroeders

6137 SH Sittard, 13 februari 1989
Achter Spitsbergen 2
Haar heengaan uit ons midden gedenken wij in de
plechtige eucharistieviering op vrijdag 17 februari
om 12.30 uur in de parochiekerk van Christus He-
melvaart, Vrangendael-Sittard, waarna begrafenis
op de algemene begraafplaats aan de Wehrerweg.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, donderdagom 19.00 uur, in voornoem-
de kerk.
Yolanda is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard.
Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

t
Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaar-
heid voor hetgeen zij voor ons gedaan en betekend
heeft, gevenwij u kennis dat van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Louise Moreau
echtgenotevan

Herman Heine
Zij overleed op de leeftijd van 66 jaar.

Hulsberg: H. Heine
Heerlen: Herman en Corrie Heine-Dubois

Oirsbeek: Nic en Gertie Heine-Waltmans
Hulsberg: Henk en Joke Heine-Stawenga
Emmen: Otto en Alie Heine-Hobers

Kerkdriel: Annie en Jan Weber-Heine
Hoorn: Ger en Armelies Heine-Thomassen

Hulsberg: Jo en Thea Heine-Andriessen
Bergen: Lily en Jan Verduin-Heine
Heerlen: Willem en Corrie Heine-Hollanders

Hulsberg: Ben en Riet Heine-Venrooy
Hulsberg: Marleen en Jean-Pierre

Ni'nnin-Heine
Hulsberg: Suzanne en Alphons

de Schrevel-Heine
Hulsberg: Ruud en Josephine Heine-Hoenjet

Amsterdam: Margo Heine en Emile v. Gaaien
en kleinkinderen
Familie Moreau
Familie Heine

6336 VA Hulsberg, 13 februari 1989
Jhr. v.d. Maesenstraat 21
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 17 februari om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Clemens te Hulsberg, waarna begrafenis
op de algemene begraafplaats Wissengracht.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed aansluitend avondmis donder-
dag om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van het bejaardencentrum Panhuys te Huls-
berg. Bezoek dageluks van 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil.
Wij zeggen Heer,
het was Uw wil.

Tot onze droefheid, maar intens dankbaarvoor het
vele dat hij voor ons heeft betekend, is toch nogvrij
onverwacht van ons heengegaan, voorzien van het
h. sacrament der zieken, op 76-jarige leeftijd, mijn
lieve echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonva^
der, lieve opa en overgrootvader, zwager, oom en
neef

Lenard Opgenort
echtgenoot van

Leonie Derhaag
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: L. Opgenort-Derhaag

Sittard: Anny Ruigrok-Opgenort
Cor Ruigrok

Susteren: Wil Opgenort
Paula Opgenort-van Poll

Susteren: Jo Opgenort
Nelly Opgenort-Maassen

Susteren: Jean Opgenort
Truus Opgenort-Eberson

Veldhoven: Corry Sevriens-Opgenort
Leo Sevriens t
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Opgenort
Familie Derhaag

6114 EA Susteren, 14 februari 1989
Reinoud van Gelderstraat 41
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
zaterdag 18 februari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ma-
riaveld-Susteren, waarna vertrek per auto naar het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen,
voor de uitvaart om 13.15 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.30 uur.
Vrijdag, 17 februari om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.00
tot 17.45 uur in het mortuarium van begr. ond.Peu-
sen, Kloosterstraat 31 te Susteren.

Enige en algemenekennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij, toch nog on-
verwacht, afscheid moeten nemen van mijn lieve
en zorgzame moeder, schoonmoeder, onze oma,
overgrootmoeder, zus, schoonzus en tante

Berta Coenjaerts
weduwe van

Leo Doveren
Zij overleed op 81-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verzorging in deHamboskliniek teKerkrade, voor-
zien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Bleijerheide: J.J. Doveren
A. Doveren-van der Weide
Carmen en Jan
Femke, Remco
Familie Coenjaerts
Familie Doveren

Kerkrade, 14 februari 1989
Corr.adres: 6462 TS Kerkrade
Ursulastraat 61
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 18 februari as. om 10.00uur in de deke-
nalekerk van St.-Lambertus teKerkrade-Centrum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de be-
graafplaats Hambos.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis vrijdag 17 februari om 19.00uur in voor-
noemde dekenale kerk.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.

I t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
schoonzuster, tartte en nicht

Maria Keybets
weduwevan

Wilhelm Meurer
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Landgraaf: Anny Collet-Meurer
Leo Collet

Landgraaf: Mia Hanssen-Meurer
Hub Hanssen

Landgraaf: Threzie Storms-Meurer
JozefStorms

Landgraaf: Christel Bosch-Meurer
Peter Bosch

Landgraaf: Sjef Meurer
Liesbeth Meurer-Paluch

Heerlen: Margriet Meurer
Landgraaf: Carla Smeets-Meurer

Ton Smeets
Landgraaf: José Mehlkopf-Meurer

Frans Mehlkopf
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Keybets
Familie Meurer

Landgraaf, 14 februari 1989
Op de Heugden 100
Corr.adres: Hoogstraat 207, 6373 HT Landgraaf

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 18februari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg, Veld-
straat, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de gebeds-
dienst van vrijdag 17 februari a.s. om 18.15 uur in
het Bejaardenverzorgingstehuis "De Dormig" te
Schaesberg.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.15 uur tot 18.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te-willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Voor de blijken van medeleven en belangstelling
betoond bij het overlijden en de uitvaart van onze
moeder, schoonmoeder en oma

Pietje Tilmans-Koorn
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, februari 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 18 februari om 19.00 uur in de kerk van de H.
Vincentius a Paulo te Rumpen-Brunssum.

f
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wat gij de Vader ook zult vragen,
Hij zal het u geven in mijn Naam.

Met diepe verslagenheid en intens verdriet nemen wij afscheidvan

Ans Hoppermanns
echtgenote van

Hubert Meens
moeder van Paul en Claire

Zij was 38 jaar.
Familie Hoppermanns
Familie Meens

Mechelen, 14 februari 1989
Corr.adres: Schweibergerweg 34, 6281 NH Mechelen
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op vrijdag 17 februari a.s. om 10.30 uur in de dekenalekerk van de
H. Petrus te Gulpen.
Schriftelijk condoleren in de kerk.
Donderdagavond om 18.45 uur rozenkransgebed, waarna vigiliedienst tot
haar intentie.
Ans is opgebaard in het mortuarium, Hilleshagerweg 11, Mechelen.
Bezoek dagelijks van 11.00 tot 12.00 en van 17.00 tot 19.00 uur.

f
Na een leven dat werd getekend door eenvoud, goedheid en behulpzaam-
heid, is heden geheel onverwacht, op 54-jarige leeftijd, van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze goedeen zorgzame vader, schoonvader, broer,
zwager, oom en neef

Sjaak Schuivens
echtgenootvan

Roza de Blok
Brunssum: R.A. Schuivens-de Blok

Richard
Marleen

Brunssum: Jack en Ingrid Schuivens-Theunissen
Familie Schuivens
FamilieDe Blok

6445 AA Brunssum, 13 februari 1989
Hendrik van Veldekestraat 19
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen, dagelijks in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
In de parochiekerk van de H. Familie op deLangeberg te Brunssum zal de
plechtige uitvaartdienst worden gehouden op vrijdag 17 februari om 11.00
uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan
de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed in zijn 108elevensjaar,
gesterkt door de h.h. sacramenten

Jan Pex
geborente Roermond op 14 mei 1881

overleden te Heerlen op 13 februari 1989

Familie Pex
Medebewoners St.-Joseph rustoord

Gasthuisstraat 6, 6411 ME Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag.l7februari j*-*
om 13.30 uur in de kapel van het St.-Joseph rustoord te Heerlen, waar"1
aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats te Imstenrade.
Jan is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Cro* 11

bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St.-Antoniusweg). Gelege"
heid tot afscheid nemen aldaar, donderdagvan 17.30 tot 18.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Hiermede geven wij kennis dat, na een dienstbaar leven, in de Heer1
overleden, in de leeftijd van 89 jaar, mijn broer, zwager, onze oomen n^
de heer s

Jo Croughs
oud-huisarts te Maastricht
oud-huidarts te Curacao

Sittard: H.J.M. Croughs
Stevensweert: I. Crougs-Seegers

Familie Croughs

Forta Leza, Brazilië, 11-2-1989
Corr.adres: Nieuwendijk 21
6107 AV Stevensweert
Te zijner nagedachtenis zal zondag 19 februari as. om 10.00uur een h. *&
worden opgedragen in de parochiekerk van St.-Stefanus te Stevenswee^

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overliju**^
van ons erebestuurslid

Jules a Campo
Ruim 25 jaar maakte hij deel uit van ons erebestuur.

Beschermheer, erevoorzitter, erebestuur,
damescomité, bestuur en leden van de
kon. fanfare St.-Caecilia, Jabeek

t
Diepbedroefd, doch dankbaarvoor wat zij voor ons
betekend heeft, geven wij u kennis dat plotseling,
op de leeftijd van 49 jaar, van ons is heengegaan,
onze dierbare zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Philomena
Barbara Vossen

De bedroefde familie:
Valkenburg a.d. Geul: Guus Vossen
Valkenburg a.d. Geul: Virginie en Hub

Bouwens-Vossen
Marjo en Christon
Robert

Valkenburg a.d. Geul: Max en Tiny
Vossen-Leunissen
Miranda
Bianca en Ron

Heerhugowaard: Henk Vossen en
Ria Scholte

Valkenburg a.d. Geul: Roger Vossen en
Mary Wetzels

13 februari 1989
6301 GA Valkenburg aan de Geul,
Wehryweg 27
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben donderdag 16 februari as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van deH.H. Nico-
laas en Barbara te Valkenburg aan de Geul.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condole-
ren zijn.
Voor de zielerust van de dierbare overledene zal
woensdag 15 februari om 19.00 uur de avondwake
worden gehouden in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dank om wat je deed,
we vergeten je niet.

Met intens verdriet geven wij kennis van het plot-
selinge overlijden van mijn lieve man en ons pap

Ton Niessing
★ 18-05-1925 t 12-02-1989

An Niessing-vanKesteren
Silvonton en Linda

12 februari 1989
Zuid-Oostwal 18
6591 DX Gennep
De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag
16 februari om 11.00 uur in de St.-Martinuskerk te
Gennep, gevolgd door de begrafenis op de algeme-
ne begraafplaats te Gennep-Zuid.
Woensdag is er om 19.00 uur een avondwake in bo-
vengenoemde kerk, waarna er afscheid genomen
kan worden in derouwkamer van het Maaszieken-
huis te Boxmeer.
Voor uw thuis-geschreven condoleances staat ach-
ter in dekerk een mandje.

t
Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer werd
geroepen, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
broer, onze zwager, oom en neef

Willem J.H. Mengels
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Mengels

14 februari 1989
Valkenburgerweg 67, 6361 EB Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 17 februari om 11 uur, in deSt.-Bavokerk te
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Donderdag as. om 19 uur, avondwake in de kapel
van Huize Op den Toren te Nuth.

Dankbetuiging
De grotebelangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van onze
lieve dochter

Ria Cobben
hebben ons diepgetroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat zij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt dit verlies te dragen.

G.H. Cobben
R. Cobben-Grobbee

Heerlen, februari 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 18 februari om 19.00 uur in de parochiekerk
van St. Joseph te Heerlerbaan.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft getoond
bij deziekte, het overlijdenen de crematievan mijn
lieve man en onze goede vader

Jo Dortants
J.H. Dortants-Schmitz
Marlou en Rob, Karin

Landgraaf, 14 februari 1989
De plechtige zeswekendienstzal gehouden worden
op zaterdag 18 februari as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lau-
radorp.

4. Sjang Vossen, 67 jaar, echtgenoot van Anneke
t Gerrits, Beukstraat 27, 6101 BG Echt. De plechti-
ge eucharistieviering zal plaatsvinden op 17februa-
ri 1989 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Landricus te Echt.

"J. Martien Bongers, 50 jaar, Casino 15, 6017 BR
f Thorn. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin-
den op 16 februari 1989 om 14.00 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Michael te Thorn.

tChristina Joosten, 83 jaar, echtgenote van Ma-
thias Dirkx, Huize "Beek en Bos", L'Unionlaan

1, 6093 GE Heythuysen. De plechtige uitvaart-
dienstzal plaatsvinden op 16 februari 1989 om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te
Haelen.

tJacomina Houben, 75 jaar, weduwevan Joannes
Boonen. Corr.adres: Zusters van de Goddelijke

Voorzienigheid, Rijksweg Zuid 20, 6131 AP Sittard.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
donderdag, 16 februari, om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Lambertus te Neeritter.

tNeer Munnecom, 68 jaar, echtgenoot van Fien
Ressen, Vijverbroekstraat 21, 6015 AA Neeritter.

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
vrijdag, 17 februari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van deH. Lambertus te Neeritter.

tJosepha Drees, 81 jaar, echtgenote van Petrus
Jacobs, Irenelaan 24, 6042 HZ Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op
vrijdag, 17 februari om 11.00 uur in dekerk van de
H. Laurentius te Maasniel Roermond.

tPierre Tilmans, oud 76 jaar, echtgenootvan Ma-
ria Spronck. 6224 KZ Maastricht, Oranjeplein

251. De uitvaartdienst zal worden gehouden op
vrijdag 17 februari om 11.00 uur in deKoepelkerk
te Maastricht. Er is geen condoleren.

"{"Veronique de la Haye, oud 11 jaar. 6218 HN
I Maastricht, Van Akenweg 42. De uitvaartdienst

zal worden gehouden donderdag 16 februari om
14.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus te Oud-Caberg-Maastricht. Schriftelijk con-
doleren in de kerk.

t Mathieu Cox, oud 70 jaar, weduwnaar van Cor-
nelia van Rijsselt. 6216 BG Maastricht, Canner-

weg 30. De uitvaartdienst zal plaatshebben op don-
derdag 16 februari om 11.00 uur in de kerk van de
H. Theresia te Maastricht. Gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren achter in de kerk.

t Martin Moors, oud 89 jaar. Maastricht, Hercules-
hof 36.D. De uitvaartdienst is heden, woensdag

15 februari, om 14.30 uur in de parochiekerk van
San Salvator te Daalhof-Maastricht. Geen condo-
leance.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonW
danken voor uw medeleven bij het overlijden
begrafenis van mijn geliefde echtgenoot en
zorgzame vader en opa

Sjeng,Daemen
willen wij u langs deze weg laten weten dat
voor dat alles zeer erkentelijk zijnen dat het o1 *
steun is geweest.

G. Daemen-Heinen ,
kinderen en kleinkind

Übachsberg, februari 1989
Jozefstraat 1 J
De zeswekendienst zal worden gehouden op *j
dag 18 februari as. om 19.00 uur in de Bern^
kerk te Übachsberg.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van
neming ons betoond bij het overlijden e
begrafenis van onze vader, schoonvade
opa

Servaas Willem
Robroek
weduwnaar van

Maria Elisabeth Agatha
Brouns

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkind*

De zeswekendienst zal plaatsvinden op *"j
dag 18 februari as. om 19.30 uur in de
chiekerk van de H. Geest te Meezen"'
Heerlen.

'Onderzoek naar
acceptatie
mestbeleid

9
DEN HAAG -Het Instituut voor Toegepast*,t
leWetenschappen in Nijmegen gaat in deK"^|
maanden onder 600 veehouders, waaronder .
aantal Limburgse, een onderzoek houden
acceptatie van het mestbeleid van de n»^overheid. Het onderzoek wordt gehouden.^,
kader van deevaluatievan de mestregelgev l
eind 1986 aan de TweedeKamer is toegezei* j;
Het Landbouwschap, het Centrum voo* f
bouw en Milieu, de Landbouwuniversiteitningen en de ministeries van Volkshuis
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer efl^tbouw en Visserij zijnbij debegeleiding va^,je
derzoek betrokken. Dit deelt het ministe
landbouw en visserij vrijdag mee. eg"
In het onderzoek naar de acceptatievan de t
ving zullen 600 bedrijven, verspreid over «,
land, worden betrokken. Het gaat hierbij
kens-, rund- en pluimveehouderijen en ëe
bedrijven met en zonder mestoverschot,
Nagegaan zal worden of deveehouders de -c\
lingen, de instrumenten en de oplossing \i
gen van het mestbeleid van de Ryksoyer*^ jf
derschrijven, of zij bereid en in staat zijn ° )(
bedrijfsvoering hierop in te spelen en we. $
punten zich hierbij voordoen. Tenslotte za u i
houders worden gevraagd in hoeverre zi] _t
kening houden met de aanscherping van
wetgeving in de komende fasen. >

Radiomarkt voor amateurs

I,tft]
AKEN - Het amateurradiostation van uKó<i
sche school 'Gewerbliche Schule ll' (Ne je *
strasze) te Aken organiseert dit jaar w"rejt v<r
landenRadiomarkt. Deze radiomarkt vind yt
vijfde keer plaats in een van de gebouwe o
technische school, dichtbij 'Allkauf- ,y
markt worden nieuwe en tweedehands s $
sche artikelen en materialen voor compu't
dioamateurtechniek aangeboden.
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Burgemeester ziet afvan geheim nummer

Van Goethem bevrijd
van telefoonterreur

Volgens Van Goethem had de
geestelijke terreur niet veel langer
moeten duren, wantin dat geval had
hij zijn naam uit het telefoonboek
laten schrappen en een geheim
nummer aangevraagd.

Eerste problemen voor WMC-organisatie

'Geiten' van Thorn
niet naarKerkrade

Einde verkeersoverlast
Half klaverblad
bij Spaubeek

Van onze verslaggever

door jos frusch
- De Kerkelijke Harmonie van Thorn,

bekend als De Geiten, zullen niet deelnemen aan het ko-
WMC. Het orkest heeft zich gisteren definitief terugge-

*kc n' nac*a**men *n eei*dere instantievoor hetmondiaal mu-
fy*s cours "na^ mgeschreven. Hierdoor is het aantal deelne-
tt ïi'^t zal uitkomen in de prestigieuze concertafdeling vanW]VIC, gereduceerd tot elf.

SPAUBEEK - Na jaren onderhan-
delen is er eindelijk een oplossing
gevonden voor de verkeersproble-
men bij de op- en afritten aan de
autosnelweg A76 ter hoogte van de
Zandstraat in Spaubeek. Rijkswa-
terstaat Limburg en de gemeente-
besturen van Beek en Geleen heb-
ben besloten een half klaverblad
aan te leggen. Tevens worden er
maatregelen getroffen tegen het
verkeerslawaai door de aanleg van
geluidsschermen en geluidsreduce-
rend asfalt.

" Heinz Friesen:
behoorlijk nerveus.

van onze kunstredactie

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG/VENLO - Venlo gaat
geen actieve campagne of politieke
lobby voeren om alsnog de status
van stedelijk knooppunt in de
wacht te slepen. De gemeentenBre-
da en Zwolle deden dat wel en wer-
den op de valreep nog als stedelijk
knooppunt aangemerkt. „Wij heb-
ben daar het geld niet voor. Venlo is
artikel 12-gemeente en kan zich een
dure campagne niet veroorloven",
aldus een woordvoerder van de ge-
meente Venlo.

De CPNB heeft in samenwer-
king met het Molenstraattheater
in Wageningen een lijst van 26
Nederlandse en 43 buitenlandse
films samengesteld, die door het
hele land gedraaid gaan worden.
Daaronder alle belangrijke pro-
dukties van de laatste jaren: De
Aanslag, Brandende Liefde, Max
Havelaar, Terug naar Oestgeest,
De Vierde Man en De Wissel-
wachter wat de Nederlandse
films betreft en Die Blechtrom-
mel, Children of a lesser God,
The ColorPurple, East of Eden, I
never promised you a rosé gar-

Actie stedelijk knooppunt
Venlo heeft

geen geld voor
promotiecampagne

Naar verwachting zal in 1990 met de
realisatie van de plannen begonnen
worden. Dit jaarzal Rijkswaterstaat
debenodigde gronden gaan verwer-
ven. De aanleg van geluidsscher-
men aan de noordzijde van de A76,
aan de Geleense zijde, zal echter nog
even duren omdat de benodigde
gronden niet tijdig beschikbaarzijn.
Overigens zal tegelijkertijd de
Spaubeeklaan in Geleen (van tun-
nel tot Kluis) gereconstrueerd wor-
den.

den, One Flew over the Cuckoo's
Nest en Out of Africa als buiten-
landse producties.Zuiveringschap noemt actie 'zeker geen luxe'

Campagne tegen vervuiling
rondom watersportgebieden

Tijdens het filmfestival gelden
verlaagde entreeprijzen en be-
staat er de mogelijkheid tot
groepsreductie. Voor leerlingen
van het voortgezet onderwijs is
bovendien een lespakket samen-
gesteld.
In het kader van de Boekenweek
wordt er ook dit jaareen boeken-
weekgeschenk aangeboden: De
Zwaardvis van Hugo Claus, dat
in een oplage van 540.000 exem-
plaren (een stijging van 10 pro-
cent) gaat verschijnen. Boven-
dienkomt er een essay over film
op de markt, datK. Schippers in
opdracht van de CPNB heeft ge-
schreven.
Tijdens de Boekenweek worden
er door het hele land allerlei acti-
viteiten georganiseerd. Zo zal
Hugo Claus op 11 maart boeken
signeren in Boekhandel Wolbro
in Tegelen en wordt er in Hop-
pers' Boekhandel in Beek een
expositie van foto's ingericht, die
betrekking hebben op het boe-
kenweekthema. In Weert wordt
een prijsvraag gehouden over
Boek en Film.

HEERLEN - Heerlen, Maas-
tricht en Venlo behoren tot de 31
Nederlandse steden, waarin tij-
dens de komende boekenweek -
van 9 tot 15 maart - het boeken-
weekthema 'Film en literatuur'
nader wordt uitgewerkt tijdens
een filmfestival. In deze steden
zullen de plaatselijke bioscopen
(H5in Heerlen, Cine K in Maas-
tricht en Scène 1 in Venlo) extra
aandacht besteden aan de boe-
kenweek door middel van het
draaien van met name die films,
die gebaseerd zijn op een boek.

Programma

afgewacht. En dat heeft weer te ma-
ken met het nog steeds niet be-
schikbaar zijn van het verplicht
werk en het feit, dat het juryteam
nog steeds niet is samengesteld.

Of Heinz Friesen komende zomer
van de partij zal zijn in Kerkrade
moet overigens nog maar worden

„Ik moet maar wachten en daar
wordt ik behoorlijk nerveus van",
aldus Friesen. „Ik kan mijn pro-
gramma niet samenstellen, omdat
ik niet weet wat de teneur en de ten-
dens van het verplicht werk is. En
bovendien: je moet ook rekening
houden met de smaak van de jury.
Je moet een programma maken dat
ook bij hen in goede aarde valt. Je
wordt per slotvan rekening door die
mensen daarop beoordeeld. Ik ben
daarom zelf aan het denken om he-
lemaal niet te gaan. Ik heb per slot
van rekening een naam te verhe-
zen."

Hflir* e terugtrekking is het eerste
|(Q Ct met betrekking tot het
"lat ëe,:)oren- Dat heeft allesL etl met de tegenstrijdige be-y die vice-voorzitter Theo
Ht

s van Thorn enerzijds en diri-
jjijeinz Friesen en WMC-secre-
\}°°n Creusen anderzijds over

HstVVeegredenen van de Geiten
Lei*i prijs te geven. Volgensy heeft Thorn zich terugge-
jt.6l"1 omdat Heinz Friesen niet

"ij cc korpsen op concours wil.
webben de Philharmonie van
!g (het andere korps waar-(Jriesen aan het WMC deel-
il'" JF) op andere gedachten
H ren te brengen, maar dat is he-
lt *let gelukt. Omdat wij per se
tin esen aan het WMC wilden
j. et*nen, hebben wij moeten be-
Soi 1 orri af tezien van deelname."
titl raagd bleek HeinzFriesen er
(5 t

r helemaal geen problemeny hebben om met twee vereni-
ts^ aan het WMC deel te nemen.
H.e h alleen gezegd, dat ik niet

cc korpsen opéén dagwil op-rn - Onlangs heeft het WMC-be-
Hj. beslist dat Bocholtz op de
H *S mag optreden en dat Thorn
H^ek eerder aan de bak moet.
■tuiden velen nu eenmaal eener gunstige uitgangspositie."

De definitieve deelnemerslijst aan
de Concertafdeling sektie harmonie
ziet er als volgt uit: L'Armonica Bu-
nol en I'Ateneo Cullera uit Spanje,
Le Havre uit Frankrijk, Harelbeke
uit België, Nanset Ungdomcorps,
het Noors Jeugd Harmonie Orkest
en Drag Fjellets Corps uit Noorwe-
gen, het California State Wind En-
semble uit de Verenigde Staten en
Bocholtz, Glanerbrug en de 'Roeij'
uit Eijsden uit Nederland.

Er is voor deze oplossing gekozen
om de aanleg van geluidschermen
mogelijk te maken en de verkeers-
drukte in Spaubeek terug te drin-
gen. De afgelopen jaren werd er ge-
regeld overleg gevoerd, maar de
drie partijen stuitten met mogelijke
maatregelen steeds op de geluids-
overlast voor de omwonenden.
Door gebogen op- en afritten blijft
er genoeg plaats over voor de ge-
luidsschermen.

" Filmacteur Derek de Lint toont de twee boekenweekge-
schenken. Daarmee de titel van de boekenweek 'Film en Li-
teratuur' symboliserend.

Filmfestival
in Boekenweek

Heerlen, Maastricht en Venlo doen mee

Teleurstelling
patste werd bevestigd door
H, *Secretaris Toon Creusen, die
i-ïsd en teleurgesteld reageerde
"/'besluit van Thorn. „De Gei-
l et)ben ons inderdaad gevraagd
(^ & de slotdag te mogen optre-

(( vMC-bestuur vond het echter
dan redelijk dat de win-

're vorige keer, Bocholtz dus,
!S] cht moest hebben zijn titel op

otdag te kunnen verdedigen.
nJ'1 Heinz Friesen ons had laten
iv - niet met beide korpsen op
i^g te willen spelen, hebben wij
■tj^laar het voorlaatste weekend
'lieven. Het is jammer, dat men

*erugtrekt, al blijven er na-■jj, '*■ nog voldoende deelnemers
f"jrj°lrri er een interessante wed-van te maken."

" De vervuiling in de directe omgeving van de jachthavens vormen een bedreiging voor het mi-
lieu en de volksgezondheid en ook voor de toekomst van de watersport, zo stellen de betrokken
ministeries dieeen campagne hebben aangekondigd om de vervuiling tegen te gaan. (Archieffoto)

De gemeente laat het aan het pro-
vinciebestuur over om voor Venlo
een goed woordje te doen in Den
Haag. De status van stedelijk
knooppunt levert een gemeente ex-
tra overheidsgeld op en dat zou het
armlastige Venlo prima kunnen ge-
bruiken.
Deputé Pleumeekers zei eerder al in
dezekrant alles in het werk te zullen
stellen om Venlo bij het ministerie
van VROM over de streep te trek-
ken. Eerder zag het provinciebe-
stuur daar geen aanleiding toe,
maar nu het aantal stedelijke
knooppunten is uitgebreid van ne-
gen tot elf denkt men daar anders
over. „Als Breda en Zwolle knoop-
punt kunnen worden, dan kan Ven-
lo het ook", aldus Pleumeekers en-
kele weken geleden in het LD.

Rijkspolitie Limburg over inkrimpingen:

'Verdwijnen 600
banen giswerk'

UTRECHT/MELICK - „De distric-
ten van de Rijkspolitie hebben een
grote eigen beslissingsbevoegd-
heid. Ook al doet een interne werk-
groep aanbevelingen waardoor lan-
delijk zeshonderd banen zouden
verdwijnen, dat wil nog niet zeggen
dat dieaanbevelingen worden opge-
volgd. Het district Limburg van de
Rijkspolitie heeft er in ieder geval
uitdrukkelijk voor gekozen geen
mensen te laten gaan."

De politiebonden waren echter ver-
baasd en geschokt toen ze deze
week kennis namen van het advies
van een interne werkgroep van de
Rijkspolitie. In dat advieswordt ge-
pleit voor het wegwerken van het
structurele tekort van zestig miljoen
op de begroting van de Rijkspolitie
door huidige en toekomstige vaca-
tures niet meer op te vullen. De
sterkte van de rijkspolitie zou daar-
door met zon zeshonderd mensen
verminderen.

Maastricht in
oerprogramma
van Lufthansa
ift^RICHT - De Duitse lucht-

Lufthansa heeft
*v cht als eerste bestemming in
■"tw opgenomen in haar Ameri-C\toerprograrrima "Bridge to
juj*'- Dit betekent dat Ameri-

* Passagiers op hun toeristi-
q°or de Lufthansa georgani-

ifjj reizen eerst in deLimburgse
"si^ad zullen neerstrijken alvo-
\ J aan een Europa-toer begin-

Het kost volgens Kossen meer tijd
om vervuiling door de algwerende
verflagen op het onderwatergedeel-
te van het schip tegen te gaan. Die
verf bevat tin en dat geeft onder-
meer erfelijke afwijkingen aan de
mossel, de oester en de purperslak.
Ook het alternatief, een teerlaag op
de romp, is slecht: teer bevat pcb's.
Ook gewone verf werkt niet omdat
die zorgt voor te veel weerstand
door algvorming met als gevolgeen
hoger brandstofgebruik.

Het gemeentebestuur van Venlo
wacht ondertussen met spanning af
wat de nabije toekomst brengen zal.
Niet helemaal passief trouwens,
want' de Tweede Kamerleden kun-
nen binnenkort een open brief van
de gemeente Venlo tegemoet zien.
Bovendien kan de vaste kamercom-'
missie van ruimtelijke ordening die
deze maand een bezoek aan Venlo
brengt, rekenen op een dringende
oproep tot steun.

ACP-voorzitter G. Koffeman heeft
ernstige kritiek op zowel de inhoud
van het rapport als op de door de
werkgroep gevolgde procedure. Als
de plannen om bij hetkorps rijkspo-
litie te bezuinigen door in te krim-
pen doorgaan, zullen de politiebon-
den ACP en NPB met hun leden
gaan praten over acties. De Neder-
landse Politie Bond zal daarbij zelfs
oproepen tot actie.

Koeweit-tournee
LSO van de baan

Maastricht bij de Lufthansa
Sspl,*' 's geworden voor Ameri-
Ji^'doing Europe"-toeristen is
*l y^taat van intensief overleg
1 /V-directeur Guill. van Lijf
l qeze luchtvaarmaatschappij.

Shi ansa 's daarmee de eerste
S ianc'se luchtvaaronderne-W^ie Maastricht in een toerpro-na heeft opgenomen. Bij de
\ ls dit reeds enkele jaren het

Voor politiewoordvoerder L. Steens
van het district Limburg staat een
verlies van zeshonderd functie-
plaatsen nog geenszins vast. „Dat is
giswerk. De uiteindelijke keuze op
welke manier bezuinigd wordt, ligt
bij de districten. Het ene district zal
de aanbevelingen misschienwel op-
volgen, het ander niet. Wij kiezen
voor een doelmatiger bedrijfsvoe-
ring." Steens heeft tot nu toe ook
nog geen aanleiding te denken dat
er maatregelen van bovenaf zullen
worden opgelegd.

Voorlopig wordt echter toch de tin-
houdende verflaag per 1 januarivol-
gend jaar verboden. Gedurende
twee jaar komt daarvoor koperhou-
dende rompverf in de plaats. Per 1
januari 1993 denkt de verfindustrie
een beter alternatief te hebben ont-
wikkeld, aldus Kossen. Hij gelooft
dat de watersporters goed zullen
meewerken aan de campagne.

toekomst van de watersport. Rond

HEERLEN - De jachthavens aan
de Limburgse Maasplassen zijn zo-
danig verontreinigd dat de aange-
kondigde voorlichtingscampagne
'Houd het water schoon, maak er
een landelijkesport van' voor Lim-
burg zeker geen overbodige luxe is.
Dat hebben woordvoerders van
het Waterschap/Zuiveringschap
Limburg in Roermond gisteren ge-
zegd naar aanleiding van de actie
die volgende week woensdag van
start gaat. De voorlichtingsactivi-
teiten zijn een initiatiefvan de mi-
nisteriesvan VROM, Landbouw en
Visserij en de ANWB, de Hiswa en
het Koninklijk Nederlands water-
sportverbond.

De vervuiling van recreatiewateren'
vormt een bedreiging voor milieu
en volksgezondheid en ook voor de

jachthavens en de grotere aanleg-
plaatsen is de vervuiling het meest
opvallend. Vooral het gebruik van
onderwatertoiletten en het gebruik
van algwerende verven onder de
waterlijn kunnen schade berokke-
nen aan het milieu, zo luidtdereden
voor de campagne.

Volgens J-N. Kossen van het Ko-
ninklijk Nederlands Watersport
Verbond (KNWV) zorgt het gebruik
van onderwatertoiletten voor een te
hoge concentratie faecaliën in jacht-
havens en bij de grotere aanleg-
plaatsen. De beheerders daarvan
werken volgens Kossen mee aan
uitbreiding van de voorzieningen
aan de walom lozing op het water te
kunnen verplaatsen naar het riool.
Volgens het Waterschap/Zuivering-
schap Limburg is dat momenteel
ook al in Limburg aan de orde.

Van onze Haagse redactie

Minister neemt het
op voor ambtenaar

'Geen negatieve dingen overLimburg gezegd' tenlandse investeringen. 'Con-
tacten met potentiële investeer-
ders zijn er steeds op gericht ob-
jectieve informatie te verstrek-
ken over mogelijke vestigings-
plaatsen. Ook in het onderhavige
geval is dat gebeurd.

DEN HAAG - Een afdelings-
hoofd van het commissariaat van
buitenlandse investeringen heeft
nooit gezegd dat bedrijven zich
niet in Zuid-Limburg moeten
vestigen „zelfs al zouden ze een
kruiwagen met subsidiegeld
krijgen". Dat antwoordt minister
De Korte van Economische Za-
ken op vragen van de WD-
Tweede Kamerleden Nijhuis en
Scherpenhuizen.

Wel steekt de bewindsman uit-
voerig de loftrompet over het
werk van het commissariaat bui-

haald" en „doet die geen recht
aan de werkelijkheid". Maar wat
de man dan wel precies heeft ge-
zegd, schrijft de minister niet.

Nederlandse zakenwereld van
het weekblad Nieuwe Revu en
voelden daar de verantwoordelij-
ke minister schriftelijk over aan
de tand. Volgens De Korte is de
uitlating van de betrokken func-
tionaris „uit zijn context ge-

Zij stuitten op die uitspraak in
een reportage over de zeden in de

DC 9 landt
met lekke band
Iklif fr*^ en D(" 9 van Inchtvracht-
\ -^niery heeft gisteravond on-
r'fi»etl ekke band een geslaagdey gemaakt op vliegveld Beek.

J'htleiding trof meteen voor-
L zoals het stand
■}% n van een ambulance toenJbL^- het mankement meldde.
Uf/^k achteraf niet nodig. Zon-

flemen kon geland worden.

Het commissariaat buitenlandse
investeringen en het ministerie
van Economische Zaken zetten
zich op dit moment in bij het aan-
trekken van een aantal grote in-
vesteringsprojecten voor Zuid-
Limburg. Daaruit moge de posi-
tieve beleidslijn ten opzichtevan
de regio's blijken', aldus De Kor-
te.

Tenslotte laat men nog weten dat het festival in de herfst van 1989 zeker
door zal gaan. Het spreektvanzelf datbestuur en directie van het LSO dit
bericht met de nodige scepsis hebben ontvangen. Het orkest zal voorals-
nog geenrekening meer houden met een tournee naar Koeweit.

MAASTRICHT - Het LSO gaat definitief niet naar Koeweit. Tenminste
niet in de Paasvakantie. Het orkest, dat eerder- in oktober van vorig jaar-
zijn deelname aan het Kuwait Festival for Music door organisatorische
problemen in het emiraat in het water zag vallen, kreeg gisteren bericht
uit Koeweit dat het festival voor de tweede keer was afgeblazen.

Van onze verslaggever

Als reden voor deze hernieuwde afgelasting word door de organisatie de
plotselinge dood van de sponsor genoemd. Bovendien wordt in de brief
begrip gevraagd voor het feit, dat er in de landen van de Perzische Golf nu
eenmaal op een andere wijze met het begrip tijd en planningwordt omge-
sprongen dan in West-Europa.

*an onze verslaggever

Woensdag 15 februari 198915

Vervoerder
21 maal

veroordeeld
Van onze verslaggever

Het rechterlijk vonnis viel voor Sa-
lari overigens nog betrekkeüjk mild
uit vergeleken met de eis van zes-
honderd gulden die officiervan jus-
titie mr.R. Philippart voor elke
overtreding eiste.

SITTARD - Het internationaal
transportbedrijf Salari Beheer, met
onder meer een vestiging in Sittard,
is gisteren door kantonrechter mr.
G. Houtakkers liefst'2l maal veroor-
deeld wegens in totaal 49 overtre-
dingen van hetrijtijdenbesluit door
zijn chauffeurs. De rechter legde het
bedrijf een boete op van 450 gulden
per overtreding, zodat Salari in to-
taal ruim 22.000 gulden zal moeten
voldoen.

van Goethem zei gis-
'ht»i-- te z*,-'n rï*3* aan de reeks

' *ujke telefonades een einde is

gekomen. Zoals bekend voelde de
eerste burger van Beek zich daar-
door als een vogelvrijverklaarde.
„Als burgemeester raak jeeraan ge-
wend, datje bij devleet wordt opge-
beld. Maar in de 19 jaardat ik in het

Bereikbaar

vak zit, heb ik dergelijke tele-
foontjes nog nooit meegemaakt. De
man beklaagde zich keer op keer
over het feit dat zijn kinderen door
het lawaai van het vliegverkeer uit
hun slaap worden gehouden."

„Ik zou dat als een persoonlijke ne-
derlaag hebben ervaren. Want hoe-
wel enkele van mijn collega's een
geheim nummer hebben, sta ik op
hetstandpunt dateen burgemeester
altijd bereikbaar moet zijn voor
mensen die echte problemen heb-
ben."

- De anonieme man die bur-
*«ter Albert van Goethem vanen diens gezin vier weken ach-

I n elke nacht telefonisch uit
ede, heeft zijn geestelijke ter-
"*.zoals Van Goethem dat zelf

'^- plotsklaps gestaakt. Dit is
TUrQ nadat de PTT een zogehe-
J^g-schakel' had geïnstalleerd
T^ee precies achterhaald kanywaar degene die opbelt zich

|^ Limburgs dagblad provincie



Woensdag 15 februari 198916Limburgs Dagblad

Gevolg van ingrijpende reorganisatie

Directie belastingen
verlaat gouvernement

VIAASTRICHT - De directie belas-
tingen van de regio Limburg zal na
verloop van tijd de huidige huisves-
ting, het gouvernement in Maas-
tricht, verlaten. Van het vertrek van
de regionale belastingdirectie uit
Limburg zal de provincie echter
geen nadelen ondervinden.
De provincie heeft een 10-jarig
huurcontract met de rijksgebou-
wendienst gesloten. Ook al zou op
de duur geen personeel van de be-
lastingdiensten in het gouverne-
ment ondergebracht zijn, dan nog
verwacht de provincie - gezien het
huurcontract - dat er vervangende
ambtenarendienstenkomen. Op dit
moment werken in het gouverne-
ment circa 80 belasting- en douane-
ambtenaren.
Het vertrek van deregionale belas-
tinginspectie is het gevolg van een

ingrijpende reorganisatie van de
Belastingdiensten. Limburg is één
van de eerste gebieden waar de ver-
anderingen doorgevoerd zullen
worden. Maar toch is er tot 1 januari
1990 geen zicht op hoe de perso-
neelsverschuivingen precies zullen
verlopen. Op die datum moet dere-
organisatie in Limburg, waar diver-
se nieuwe belastingeenheden wor-
den opgericht, van kracht gaan.

Voorlopig zal het aantal ambtena-
ren van de belastingdiensten in het
gouvernement op het huidige ni-
veau blijven, omdat de reorganisa-
tie gepaard gaat met talloze perso-
neelsverschuivingen.

Volgens mrA. Verbrugge, hoofd fis-
cale zaken in Maastricht, zal voor
het uitvoeren van de reorganisatie-
plannen in principe geen nieuw-
bouw plaats vinden.

Opendoe
zaterdag 18 februari I
vanlo.00-13.00uur|

LTS ST. JOSEPH
PATER KUSTERSWEG 6
CADIER EN KEER 04407-1329
Voor de specifieke kenmerken van onze school
verwijlen wij naar de Scholengids 1989 pagina 19.
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officiële mededeling
GEMEENTE SCHINNEN

BEKENDMAKING
De burgemeester van Schinnen
maakt bekend dat de raad in zijn
vergadering van 19 januari 1989 be-
sloten heeft te verklaren dateen be-
stemmingsplan wordt voorbereid
voor het navolgende gebied.
- het perceel kadastraal bekend ge- »

meente Schinnen (Doenrade) sec-
tie D nr. 964, plaatselijk bekend
Kerkstraat Doenrade.

Het raadsbesluit met bijbehorende,
tekening waarop het betreffende ge-
bied met een arcering staat aange-
geven, ligt vanaf heden ter gemeen-
tesecretarie, afdeling Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting, Sca-
lahof 1, Schinnen, voor een ieder ter
inzage.
Schinnen, 15 februari 1989.

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen.

Gebruikte KLEURENTE- 1
LEVTSIES te koop vanaf <f 100,-; nieuwekleurentele- 1
visies vanaf ’398,-. R.T.V. j
Van Voorst, Ganzeweide I
48, Heerlerheide. Tel. 045- I
213879. i
KLEURENTELEVISIES :
Philips, Blaupunkt, ITT, |vanaf ’ 95,-.Radio/tv Frank '8.V., Bokstr. 33, Heerier- }
heide. Tel. 045-213432. I
Eiken balken, bijv. 7x7 cm, ,
’ 5,- p.m, 10x10 cm ’ 10,- (
p.m, 10x20 ’ 20,- p.m, enz " -tevens geïmpregneerd 'eiken en grenen palen, ■_
planken. spoorbielsen, ]
TUINHUISJES enz. Hout- ,
zagerij/impregneerbedrijf ,
Windels, Bouwberg-Bruns- 'sum, tel. 045-270585. ;
Te k. hoek-TV-KASTJE ,
’ 125,-. Tel. 045-443939. Na *17.00 uur. :
Van part. prachtige ge-
beeldh. KAST, zware eiken ,
tafel en 2 banken, prachtige
ant. kinderwagen voor
spotprijs. Romenkamp 26,
Oirsbeek.

Fotocopieerapparaten
nauwelijks gebruikt, nw.pr. ’ 5000-, nu ’ 1500- excl.

BTW. R. Spoor, kantoormachines,

■ 045-443961, Bocholtz.

Nashua
Telefax

vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachine
vanaf ’ 62,50 per maand

Autronic B.V. Oirsbeek
04492-3888

Te k. i.g.st. verk. WASMA-
CHINE merk Rondo de
luxe. Pr. ’ 275,-. 045-753709.

Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels, 'goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins, Kastel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
BROMMERS gevr. 04406-
-12875.
DEFECTE kleurenteevee's
vanaf '81 (typenr. vermel-
den) en def. VHS-video's.
Tel. 045-723712.
Te h. ZITKAMER met
aparte slaapkamer, te
Hoensbroek. Inl. 045-
-256686, tussen 18.00 en
19.00 uur.
Gevr. IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries, slaapka-
mer, bankstel enz. Tel. 045-
-725595.
Wij kopen GOUD, zilver,
enz. Contant geld. Sarolea-
straat 80A, Heerlen, tel. 045-
-714666.

Te huur zeer ruime luxe
WONING met veel comfort
en event. kantoorruimte, in
Heerlen-Nrd., geheel ge-
stoffeerd, ’ 1350,-. Inl. 045-
-326820.
Te huur aangeb. groot
WOONHUIS met 4 slaap-
kamers te Heerlerheide,
’900,-. Tel. 045-216538.
Te huur KAMERS, ’425,-,
mcl. energiekosten. Inschr.
mog. Tel. 045-216538.

Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.
Te huur Landgraaf VRIJ-
GEZELL. app. huursub.
mog. Tel.: 045-320079.
Te h. aangeb. in Heerlerhei-
de ZIT/SLPK., ondergebr.
in bungalow, met gebr. v.
keuken, douche, eig. op-
gang, ’95- p.w. all-in. Inl.
na 19.00 uur 045-223482.
Gestoff. APPARTEMENT
te- Heerlen-Z. Tel. 045-
-422526.
Te h. gestoff. KAMER
Heerlen 4.5 x 4 m m. vaste
wast., cv., balcon m. gebr.
v. keuken en badk. Inl. 043-
-213411 of 045-727736.
Gemeubileerde ZIT-
/SLAAPKAMER met dou-
che en keuken. Panneshei-
derstraat 1 en 19,Kerkrade.
Ter overname aangeb. zr.
gunstig gel. GROENTE-
WINKEL te Geleen. br. o.
no. GE 826 L.D. Markt 3,
6161 GE Geleen.
Te h. DORPSCAFÉ m. zaal.
Overn. inventaris i.o. Pand
is zeer gesch. v. andere
doeleinden. Tot. app. 270m2+ event. grote park.pl.
Tel. 045-250238.
Gemeub. KAMER te huur
centr. Heerlen, lfst. stud. of
ouder pers. Tel. 045-442192.
KAMER te huur in Voeren-
daal, tel. 045-750229.
KAMER te huur in hartje
Hoensbroek, voor rustige
mensen. Te melden na
12.00 uur, tel. 045-224509.
HOENSBROEK, nabij cen-
trum, 1-pers. appartement,
’495,- all-in. Tel. 045-
-315887, tussen 18.00 en
20.00 uur.

KAMERS te huur. Tel. 045-
-426154.
Te h. riante BOYENWO-
NING te Übachsberg. Te
bevr. tel. 045-752876.
Te huur APPARTEMENT
te Kerkrade. Tel. 06-
-52127704.
Te h. KANTOORRUIMTE,
100 m 2, te Kerkrade. Tel.
045-451656.
Te h. BEDRIJFSRUIMTE
te Kerkrade. Tel. 045-
-460738.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
heide gem. KAMERS m.
gebr.v. Keuken, c.v. en dou-
che. Tel. 045-425651.
BENEDENAPPARTE-
MENT te h. met c.v. te
Kerkrade. Tel. 045-454729.
Te h. APP. 1 tot 2 pers. om-
gev. te Kerkrade-C, tel. 045-
-459158.
Te huur ruime KAMER in
Sittard, gezamenl. keuken,
wc en douche. Voor stude-
renden. Tel. 04490-22681.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

U wilt een huis Wp
U wilt uw huis verw.

Vraag vrijblijvend «* "
Onroerend G<

MaatschapP
Jac Stel

Verzekeringen, finar*
gen, hypotheke*1

Schelsberg 132 He?
Tel. 045-721_g3

Dringend gezocht! V
gen in alle prijsklas*""
alle plaatsen. NEDU'
makelaardij, ValkenW
weg 25a, Heerlen
045-7109,09. _^
Te k. GEVRAAGD
woonhuis met beW
wat tuin. Eventueel'
knappen geen be?
Tot ’ 100.000,-; Sn*
handeling mogelijk-
-045-220550. _^DAMESKAPSALON
overname aangeb., JJge voorwaarden, F
Landgraaf. Inl. TeL
715155. _^
WOONHUIZEN tej
gevraagd tot ’ IJ3Achterstallig ond?
geen bezwaar. AfW^Jvia notaris binnen * |
Aanb. aan Wij-man ff.ners vastgoed. TaxaOS
potheken. Tel. 045-"
of 04750-15135. _^>

TAXATIE o.g. Beëd. Taxateur. H. Hendriks te*-

-412420. . _^
SUCHE Ein-Familienhauser und Bungalows in W
de, Simpelveld, Vaals, Epen, Mechelen, Heef!***
Gulpen. Angebote an Immobiliën Brausen-Mole*""

I tel. 04454-3637. >:—: ~ —yk

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

Te k. VERWARMINGS-
RADIATOR, 1.30 m lang,
1.00 m hoog, 8 cm dik; te-

vens 150 stuks trottoirte-Ws, z.g.a.n. Tel. 043-645628.

Deze week
nieuw: bekende wasdro-
ger, ongekend voordeel
van 599- nu 379- (of 30-
-per mnd.).

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heer-
len, bij Raadhuisplein, tel.
045-718324. Eigen servi-
ce, royale garanties.
De betere draadloze TELE-
FOONS v.a. ’ 150,-. 3 mnd.
gar. Megro Ned. b.v. Tel.:
045-220902, b.g.g. 06-
-52127702.

Goede KLEUREN-TV'S.
met garantie. Philips groot-
beeldva. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Te k. aang. vrijst. ZAKEN-
PAND, gel. aan de
Klompstr. in centrum van
Heerlen t.o. nw. winkel-
centr. en park.gar. Winkel-
ruimte ± 100 m2met bo-
yenwon. Vrij te aanv.
Pr.n.o.t.k. Tel. 04492-1260.
Van part. ant. puntgave
eiken 3-deurs ST\ KLOK
(Jugendstihl) en zeer mooie
ant. volnoten Henri II kast
met dubbele kuif. Tel. 045-
-212247.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met

tarantie. R/J Handelson-
erneming, 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, Ëijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!

Deze week
Nieuw: videorecorder, sen-
satie van 998- nu 699-
-(of 30- per maand).

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heer-
len, bij Raadhuisplein, tel.
045-Z18324. Eigen servi-
ce, royale garanties.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

U BENT SLECHTS 1 VAN DE I

BHnsfii^^'■'■ -'lis- BB BhYbhbP : ' JÊm

WÊ&^fl bMwbMl^MbbL* _\M WÊK **■ : H

&■ BBk* \!>*Sl &sl ï i

Wk WÊ -m 'x- / "**%?"*»*.' É|HU ****M'^H '■*$. ■■ *___&o^*ê__o!z^^ Vi__§_ ]________________]_'' - . _Wy

Fs m *' f"aSè^^^i.

Hl *8H KW £■ BB BjBJWHSB^tf *TJ■8 :«H bW "**<4y BH üü 9*j^jij|Éß H^pP^1-" ÏBH

*Br, -'S ü
BH- "ï'^^B -üi

PIil bml H
1 "V

9ra ÜS B
*jjH*(H| ->*H|

\m£i**ti&*m9**mÊs*_*T*_^___^^m ___r_\ mB *^HS

■j_\B"gig_^H_^L»k Wljjß'ggl 8888888888888888 ' -■**& mmmmÊÊmmwÊÊmmmmÊÊÊmmmwm^^^^^

I jr *'I \j ih* i \ "^■-T I (r^**^/*! Hans Anders helPl u niet alleen
\m ]*f H\*r \ I *^1 ' -X' 1 °Pde 9lasPrÜs te letten. Hans
y--—^ \ f 9 i^**:^^ Anders trekt zich al jaren niets

,_■_ \ m _^^n0^0^ aan van de Europese montuur-dubbel-focus of multifocale glazen. \ prijzen. Ongeacht dekeuze die
De eerste is de Volksverzekering AWBZ. Uw Ziekenfonds of V^oo^ u maa\_i U jt dekollektie modebrillen.
Verzekering betaalt U een vergoeding tussen de 50 en 172 gul- Alt-jd de vaste |age montuurprijs van f. 75,--
-den vanuit deAWBZ**. Daarnaast bestaan er nog aanvullende Dat verk-aart het nr- -) succes van Hans Anders.
verzekeringsuitkeringen, die u kunt vinden in brochures of £polissen. ' DUBBEL-FOCUS, voor zowel ver zien als _mWé__W^^
Ten tweede geeft Hans Anders ook nog eens 25% korting** op voor lezen door het ingeslepen leesvlak. ___¥ ,
hetRod'ac Opties glasprogramma. Dus ook op enkelvoudige MULTJ-FOCAAL, ver zien en lezen ■%«" * I^-V^
nia7Qn zonder zichtbaar leesvlak. m\ BkM IfW Z^^ y9iazen- ** op vertoon van oogartsrecept. B^BBJBy

_^^-'"^^\ Deze 25% korting opgeteld bij fcl^B W^y^^^iy^^^
_^^y^r_ \ vergoedingen maakt dat uw eigen m*■ Bkßß|-|Br^y^tX^ , X bijdrage ineens een stuk kleiner UJ%I T^C><C N^\ __^C\l \ wordt. En dat is mooi meegeno- ML_\ ■?■■ y^y V<V\\S *^A \ men als u een glascorrectie \/vi/\ *y^y J^<_^Vv^

\ #^1 l\J _^J nodig heeft. Want een oogkon- Y^_Mo^^^O^yyr_\> *\ g^j^ trole Per 2 ïaar is belangrijk om »^\ te kontroleren of uw gezichts- <\\'X>*^ysooo^ vermogen achteruit gegaan is. NV
van rie 75 Hans Anders vestioinoen ziin deze 't dichtst bij U in de buurt: MAASTRICHT, Markt 4, tel. 043-210975. HEERLEN, Dautzenbergstraat 17b, tel. 045-71207'^SrTTARD!BegTnenhofstraat 3a tól 0449027298 ROERMOND, Hamstraat 42, tel. 04750-16258. WEERT, Langstraat 63, tel. 04950-38390. VENLO, Markt 16, W
het stadhuis), tel. 077-545094.

GUNSTIGE LENINGEN

(huisbezitters: BfljT PERSOONLIJKE WW DOORLOPEND %
EXTRA LAGE LASTEN W LENINGEN W KREDIET

la 9a PN ta I vramOWaMaiMlVri I Krediet- P mnd. Rente Tntor I
IW| *»''' «*-" liiK-±JIGII IH'[*^t'^'['^L»W bedreg mcl. rente per mnd. loopt.

HYrUTH tr\6N I Persoonlijke Leningen, zonder 5.000,- 100,- 0,97 °h 69
krediet- looptuo onderpand verstrekbaar en meestal -__

__
n __*?n__ cc

bedrag inmaanoen kwijtschelding bij overlijden. II.UUU, «u, u,os<«> oo
tettyp 2. hyp. 2e hyp Krediet- .„ 20.000,- 400,- 0,83% 65
M0" ■"*''"" U*o*' o-**-**-*"** 72x 54x 42x innnn soo. 0 83% BS10.000.- 69.- 97,- 107.. I „.^ . 121, ,47, J 0?0?'" J?* JJJJ "15.000,- 103,- 145,- 161,- I 10.000 199,- 238,- 290,- I M^°^^^J

25.000,- 172, 242, 269,- 15; «00 284- 352-
40.000,275,388,431, SSSS «S:. ssx- 7,4, 1 nn JÉBm-***BBAk lAnrprvi I75.000, 5,4, 727, 809.-^ ,0.000 544.. ,700, «7, 1 H\ffl| |W g N
Aihanntnm wan d« «aardt van uw BftV ll\ / 1 | BBJ BftVgflfl Bf II \ | lu,n I\_
woning fcunnan da tariavan variëren B^\ EM renle vanaf o.Bl*> par maand I LI ULI UI \J 1 iv *wi ■

-Bfffffff^-aaffff^Bjjfjfjjj Scharnerweg 108 Maastrch
B^^Pl^^i^6B^Bi"B1B1B1>B1 Bijkantoor:

JJ^l^l!| jiH»*l*y \*_L*_\ Hoofdstraat 9, Hoensbroek

BB^^^^A^*^jLß^*j*^^^^»jjjjjLj^^j^Jj^— BbT



Te hoge inschaling leidt tot problemen

ABP'ers willen einde
aan rechtsongelijkheid

Eerste actie bouw
start deze week

Poortdemonstralie bij gevangenis SittardDe heerA. van der Meulen
(rechts), de directeur van
het nieuwe pensioenfonds
van het PTT, bekijkt een
mijnlamp die hij net van de
heer P. van Heugten van het
ABP (links) heeft ontvan-
gen. Deze ceremonie bezegel-
de gisteren de symbolische
overdracht van ruim 85.000
pensioenen van het ABP
naar het nieuwe PTT-pen-
sioenfonds. Een en ander is
een gevolg van de privatise-
ring van de PTT.

Foto: FRANS RADE. Van onze verslaggeefster

''mp - Bij het ABP zijn bij de grootscheepse herzie-eAvan de salarisschalen in april 1986 fouten gemaakt. Bij
lju el an het Personeel (1500 van de 3400) is een te ruime en
""■bh e interPretatie gegeven aan de salarisruimte. Daardoor
*fi *Z° n mensen meer gekregen dan de maximale twee

' extra. „Die mensen zijn bevoorrecht en anderen
&n "P-7*e Ju^ste wiJze zÜn ingeschaald hebben daar bezwaar te-
UjL Z° vatte mr J. G. Kohier, rechter van het Roermondse
Bp?inarengerecnt' de -2331* van tachtig ABP'ers tegen de-directie samen.

Van onze redactie economie

HEERLEN - De Bouwbonden FNV
en CNV stellen de werkgeversorga-
nisatie AVBB komende vrijdag
een ultimatum omdat er nog steeds
geen overeenstemming is over een
nieuwe cao voor de bouw.
De cao-onderhandelingen zijn gis-
terochtend afgebroken. Na afloop
van het ultimatum in de laatste
week van februari zullen her en
der stakingen van onbeperkte
duurbeginnen.

Vrijdagochtend houden Limburgse
FNV- en CNV-vakbondsvertegen-
woordigers alvast een protestactie
bij debouwplaatsvan de nieuwe ge-
vangenis in Sittard.
De districtsbestuurders werden
daar maandagochtend door een uit-
voerder van Marcel Muyres niet op
het terrein toegelaten toen zij pam-
fletten wilden verspreiden onder de
bouwvakkers ter plekke. Ze gaan de
pamfletten daarom vrijdagochtend
om 7 uur bij de toegangspoort van'
de gevangenisbouwplaats uitdelen.
Op alle andere bouwplaatsen in
Limburg werd devakbonden de af-
gelopen dagen niets in de weg ge-
legd. In totaal bezochten de bonds-
vertegenwoordigers in de twee da-
gen zestig bouwplaatsen in Lim-
burg en informeerden zij 900 werk-
nemers over de cao-onderhandelin-
gen.

Alle bouwvakkers werden opgeroe-
pen vrijdag na de schaft het werk
neer te leggenen de demonstratieve
bijeenkomst in de Sittardse stads-
schouwburg te bezoeken, waar ze
worden ingelicht over devoorgeno-
men stakingen. „De mensen zijn su-

pergemotiveerd," aldus CNV-vak
bondsbestuurder René Lahoye.

Bij de nieuwbouw van De Limbur
ger in Maastricht leidde het bezoek
van de bondsvertegenwoordiger!
gisteren tot een spontane werkon
derbreking van een half uur.
Als de werkgevers volgende weeli
de bonden niet in hun eisen tege
moet komen, zullen de stakingen ir
de bedrijfstak eind februari begin
nen.

De situatie in de bouw is gespanner
sinds de onderhandelingen ruin
een maand geleden afbraken van
wege de houdingvan het AVBB tei
opzichte van de arbeidstijdverkor
ting (ATV).
Afgelopen weken leken partijen el
kaar op besloten bijeenkomsten U
naderen. Bij de onderhandelinger
gisteren bleek echter dat de AT\
nog steeds het belangrijkste knel
punt was. Werkgevers willen vie
verplichte vakantiedagen in dewin
ter inruilen voor vier roostervrij<
dagen.

Dagen kwijt
Hoewel dit niet van grote betekenis
lijkt, voelen de bonden hier niets
voor omdat de bouwvakkers vol-
gens hen dan in feite vier dagen
kwijtraken.

„Het is in de bouw zeer moeilijk
vrije dagen op te nemen. Daardoor
kost de maatregel werkgelegenheid,
terwijl herverdeling van werk voor
de bonden voorop staat", aldus de
bonden.

Limburg kent dichtste
net van schuilkelders

Privatisering onderhoud heeft geen personele consequenties

Van onze verslaggever

i''"ter(VrJr? werden de tachtig zaken
"gw "ehan*^eJd in een korte zit-
>fl *aarDiJ zon vijftien klagers, al
iji^p1?1 vergezeld van advocaat,
"^i 2lg waren. Zij konden nog
'^h te woorc* toevoegen aan de

** ai?'c*e schriftelijke procedurey heeft plaatsgehad. Mr J.G.
iat st

r heeft straks voorlopig het
Ht

® Woord. Is er sprake van
iiw."^gelijkheid of niet, is de be-
■■"ke ste vraag die hij over drie
tL 11 zal beantwoorden. Daarna
o» .v°or de klagers en het ABP
ijï 2e gang naar de Centrale Raad

"°ei*oep open.

Alhoewel vanuit de ABP-directie
richtlijnen werden uitgevaardigd,
traden er groteverschillen opper af-
deling. Op de ene afdeling werd de
salarisruimte veel ruimer geïnter-
preteerd dan op de andere.

Eigenlijk mochten de ABP-ambte-
naren door de invoering van de
BBRA niet meer dan twee periodie-
ken extra krijgen in een tijdsbestek
van twee jaar, zo stond in de over-
gangsregeling. Er waren echter zon
330 ambtenaren die meer hadden
gekregen. Hier is sprake van rechts-
ongelijkheid, vond een aantal werk-
nemers van het ABP diewel correct
waren ingedeeld. Vergeefs probeer-
de het ABP de te ruime en onjuiste
interpretatie ookvoor de resterende
1900 ABP-ambtenaren toe te pas-
sen, maar hier stak het ministerie
van Binnenlands Zaken een stokje
voor.

van het ABP, mr
1^ Reinarz, verwacht dat de

""■■p Positief zal uitvallen voor hetlVüe rechter in Groningen heeft
ir, een soortgelijk geval
e^ en ABP-werknemer behan-
[r|(.eri diens bezwaar is ongegrond
Wnard- Alhoewel dat niet wil
w!) dat de Roermondse rechter
6ina beslissing neemt, acht
■""w**--de kans groot datbijna alle|L d°or de rechter ongegrondn borden verklaard.

Uit onvrede overgang van zaken op afdeling

Personeel Jeugdzorg
Welterhof meldt
zich massaal ziek

Celstraffen voor handel in heroïneBehouden
De ABP-directie besloot vervolgens
dat de te hoog ingeschaalde werk-
nemers hun salarissen mochten be-
houden en dat deze ook niet bevro-
ren zouden worden.

Terugdraaien zou onbegonnen
werk zijn en het was maar af te
wachten of het wel meer zou opleve-
ren dan kosten. Voor deresterende
ambtenaren werd bekeken wie als-
nog voor twee extra periodieken in
aanmerking zou komen. Een aantal
van de klagers kreeg er nog wat bij.
Anderen kregen nul op rekest. Of
dat correct was, dat beslist de rech-
ter.

Tt&eschil tussen de directie van
't,,. 'gemeen Burgerlijk Pensioen-j^en de in totaal ruim tachtig|jg 'armakers stamt al uit april

lr* die maand werd het Bezol-Ijjb^ Besluit Rijks Ambtenaren
■"""""elvi 'nf»evoerd en ontstonden
(jf),'"en in de salariëring van
e-fit jrs die eigenlijk gelijksoortig
D v

a°en. De totaal 3400 ambtena-
iH at} het ABP gingen over van
ttU ABP-bezoldigingssys-

*** e»3ar ca* van e* "J^" Daarvoorn nieuwe inschaling nodig.

MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht heeft enkele celstraffen
uitgedeeld aan heroïnehandelaren
en hun handlangers in twee gecom-
bineerde zaken. Drie jaar celstraf,
de langste straf die werd opgelegd,
kreeg een 31-jarige man uit Bom.
Tegen hem had officier van justitie
mr J. Laumen eind januari 4,5 jaar
geëist. MrLaumen had toen, bij de
behandeling van de rechtszaken, fel
uitgehaald tegen de verdachten.
„Deze lieden houden zich bezig met
een van de laagste daden die de
mensheid kent," zo reageerde mr
Laumen vorige maand.
De hoofdverdachten in dezaak, een

47-jarige voormalige Belgische poli-
tie-officier en een 25-jarige Maas-
trichtenaar kwamen er relatief ge-
zien met een mildere straf vanaf;
respectievelijk 2,5 en 2 jaar cel, de
helft van wat deofficier van justitie
tegen hen geëist had.
In totaal veroordeelde de Maas-
trichtse rechtbank gisteren negen
mensen voor (hun betrokkenheid
bij) de handel in verdovende midde-
len. In feite was er sprake van een
soort maatschap voor in- en ver-
koop van verdovende middelen,
waarvan de man uit Bom deel uit
maakte samen met een 28-jarigeSit-
tardenaar die veroordeeld werd tot

2 jaar cel, anderhalfjaar minder dan
de eis.
Derechtbank achtte in alle gevallen
de betrokkenheid by de handel, in
strijd met de opiumwet, bewezen.
In één geval werd een alternatieve
sanctie opgelegd; een 19-jarige
vrouwe kreeg een half jaar voor-
waardelijk mits zy 150 uur huishou-
delijk werk verricht voor de stich-
ting bejaardenzorg in Maastricht.
Een minderjarige jongen uit Maas-
tricht, wiens zaak achter gesloten
deuren was behandeld en die op-
trad als koerier, werd veroordeeld
tot 45 dagen gevangenisstraf waar-
van 30 voorwaardelijk.

van ons hebben zich toen ziek ge-
meld", aldus Willems.
Het personeel heeft inmiddels de
vakbond AbvaKabo ingeschakeld
en morgen wordt met het personeel
en stafmedewerkers gepraat.
Directeur beheer, F. Dijkman, liet
desgevraagd weten twijfels te heb-
ben over het aantal ziekmelders. Hij
hoopt dat het gesprek van donder
dag weer wat rust in de gelederen
zal brengen en dat het team snel
weer aan het werk zal gaan.

chische en persoonlijkheidsstooi
nissen kampende jongeren ade
quaat te helpen.

HEERLEN - „Wy strijden al jaren
voor een goede jeugdzorgen voelen
ons door de gang van zaken van de
laatste tijd op de afdeling Jeugdzorg
in het Heerlense psychiatrisch ge-
zondheidscentrum 'Welterhof be-
hoorlijk gediskwalificeerd." Dit
zegt een van de medewerkers van
dieafdeling, J. Willems uit Heerlen,
die momenteel met ziekteverlof
thuis zit. Hij is niet de enige diezich
ziek heeft gemeld. Acht van de vijf-
tien personeelsleden zitten over-
spannen thuis. Verder acht de kin-
der- en jeugdpsychiater A. Gobin
zich op een zijspoor gezet én zijn
drieteamleden voor onbepaalde tijd
naar een andere afdeling overge-
plaatst.
Het al tijden durendeconflict draait
om het in de ogen van de medewer-
kers verkeerde personeelsbeleid op
de afdeling. Daarnaast zijn zij onte-
vreden over de manier waarop zij de
aan hun toevertrouwde jongeren in
de leeftijd van 11 tot 18 jaar moeten
behandelen. Er zou te weinig perso-
neel zijn om deze met ernstige psy-- Staatssecretaris De Graaff-Nauta (Binnenlandse Zaken) gaat het onderhoud

de 200 openbare schuilkelders, verdeeld over zestig gemeenten, privatiseren. Volgens
■£■ staatssecretaris leidt uitbesteding van het onderhoud tot een meer efficiënte en kosten-
besparende aanpak. Jaarlijks is daarvoorop de begroting een bedrag van 1,2 miljoen gere-
geerd.

Pronkstuk van
2 miljoen dollar
op kunstbeurs

MAASTRICHT - Het schilderij
'Een muzikaal gezelschap' van
Jan Steen is het pronkstuk van
de European Fine Art Fair - de
internationale kunst- en antiek-
beurs - die van 11 tot en met 19
maart in het MECC in Maastricht
wordt gehouden.
Degene, die in het bezit van dit
werk van de Hollandse meester
wil komen, zal over enige midde-
len moeten beschikken: de
kunsthandel uit New Vork, die
het schilderij in Maastricht aan-
biedt, zal er twee miljoen dollar
voor moeten betalen.

Schjkijrg kent 23 openbaretUilkelders die door het minis-ge.e van Binnenlandse Zaken
He.eeltelijk zijn gefinancierd.
ij grote, jaarlijkse, onderhoudiw "ïwel overal in handen van
Vü Technisch Bureau Artos in
*ie ■ Het bedrijf bestrijkt met
toRoVVerkzaamheden vrijwel heel

UrnV °et van schuilkelders in
*W| Urë is net dichtste van Ne-
-61» d"' ze& Hub J°ngen» de
v 4 atsvervangend commandant
Qy de regionale brandweer in
rj 'Pen. Deze brandweer heeft
de tot instandhouding van
v**j ers enkele jaren geleden
Q de BB (Bescherming Bevol-g) overgenomen.
irj e "oge score is overigens niet
g^.Vei*wónderlyk, vanwege de
(Jj '°gische omstandigheden
w Bovendien noopt de ligging
Wri S ussen twee buiten-
v°rn?n tot extra maatregelen. Wij

en immers deappendix vanb^erland. Calamiteiten dicht
sw01lze grenzen leveren min-
°**is S Zoveel risico's op als die uit
h^-^'gen land. De gouverneur
voo * zich destijds sterk gemaaktr deze zaak.", aldus Jongen.

" Controle van de schuilkelder in Valkenburg. Foto: WIDDERSHOVEN

Sik*slUi j, schuilkelder dient van af-
If, deuren te zijn voorzien.
*g de schuilplaats zelf moeten
h e?regaten aanwezig zijn voor
las °Pwekken van energie, venti-
gee'>.lucht- en watervoorzienin-2iJn getroffen en voldoendee«en beschikbaar zijn.

" De heer Huyntjens van deregionale brandweer bij defïl-
terinstallatie in Valkenburg. Foto: WIDDERSHOVEN

Ook in Kerkrade (Terwinselen)
kan beperkt toevlucht worden
gezocht in een ruimte onder de
Schaesbergerstraat voor het be-
jaardenhuis Firenschat (120
mensen).

Ook kleine plaatsen als Helden-
Parmingen en Arcen-Velden be-
schikken elk over een schuilkel-
der. In eerstgenoemde gemeente
is die te vinden onder de media-
theek in Helden-Dorp (waar ove-
rigens ook regelmatige culturele
manifestaties worden gehouden)
en in Arcen-Velden onder het ge-
meenschapshuis aan de School-
straat in Velden.

leiden

Beperkt
In deWestelijke Mijnstreek blijft
de schuilgelegenheid beperkt tot
de gemeente Geleen. Midden in
de voetgangerstunnel onder de
Rijksweg-Zuid (vanaf de par-
keerplaats bij Albert Heijn) be-
vinden zich twee stalen deuren
die naar de beschermde ruimte

'Vrouwen en
seksualiteit'

ROERMOND - Het Gewestelijk Be
stuur van de Nederlandse Christen
Vrouwenbond (NCVB) houdt mor
gen een themamorgen over 'Vrouwen sexualiteit' in de Oranjerie te
Roermond.
Inleidster is de bekende seksuologe
mevrouw Willeke Bezemer. Dezebijeenkomst duurt van 10.00 tot13.00 uur.

Roermond biedt op één plaats
ruimte om in noodgevallen te
schuilen: onder de ondergrondse
parkeergarage achter het Cultu-
reel Centrum DeOranjerie. Er
kunnen 6.300 mensen in.

De druppel die de emmer deed
overlopen was de overplaatsing van
drie teamleden ('die als derotte ap-
pels binnen de afdeling Jeugdzorg
worden beschouwd') op grond van
een artikel in deCAO. „De meesten

De jeugdpsychiater Gobin wilde
enigetijd geledeneen nieuwestruc-
tuur voor de afdeling invoeren.
„Hoewel deze structuur er op papier
goed uitzag, waren we toch niet zo
tevreden met het een en ander en
zyn we weer rond de tafel gaan zit-
ten met de directie. Directeur Dijk-
man deelde onze bezorgdheid, be-
loofde een oplossing te zoeken en
deed detoezegging een onderzoeks-
commissie in te stellen", aldus Wil-
lems.
Ondanks gesprekken met de com-
missie kon het merendeel van het
personeel zich nietvinden in het ge-
produceerde eindrapport. De fric-
ties bleven.

Heerlen heeft twee schuilplaat-
sen: onder de parkeergarage bij
de schouwburg (10.000) en in de
tunnel onder het spoor deeen in-
gang aan de Stationstraat (300).

(ADVERTENTIE)

TOTO

Afgelopen zondag had
I^JI I I■■ niemand 12 goed in de Toto.■ Daarom pakt de Toto deze

week twee keer uit. Met 'n beetje geluk wint u de hoofdprys
mcl. de jackpot van circa’ 45.000,-. t^Vt-T^Dus als u 'ns echt uw slag wilt slaan... ’(J*^-^

Onderkomen
Venlo tenslotte kent vier schuil-
plaatsen en een Nucleair Che-
misch Onderkomen (NCO) waar
PTT'ers bij een noodtoestand vi-
tale verbindingen in stand moe-
ten houden. De onderkomens
liggen bij de zogenaamde vleu-
gelflat in Blerick (5000 mensen),
onder de openbare bibliotheek
in Blerick (2.200), onder de par-
keergarage op het Arsenaalplein
(4.000) en in de kelder van de
nieuwe brandweerkazerne
(2.200).

onderste deel van de parkeerga-
rage op het Vrijthof (10.000),
fietstunnel bij Scharnerweg (100)
en De Griend (400) bij overgang
Wilhelminabrug.

fjeri Reinere, maandelijkse, on-
fioo in Zuid-Limburg is, nu
br °L°Pgedragen aan de regionale
va*n TWeer in GulPen- In derest
Hje Limburg is de dienst ge-
velwerken of de brandweer
horfi^woordelijk voor dit onder-ua> als dat al nodig is.
b

Extra

heeft in de personele sfeer geen
consequenties. „Het onderhoud
van de schuilkelders in ons ge-
bied deden we er extra bij. Het
bestaat uit proefdraaien van de
aanwezige apparatuur en het
controleren van de installaties,"
aldus Hub Jongen.

De 23 schuilkelders in Limburg
liggen in negen gemeenten. De
grootste schuilkelder in Neder-*Fivvatiseren van het onderhoud

land is de Gemeentegrot in Val-
kenburg, waar in geval van nood
15.000 mensen een onderdak
kunnen vinden.
Maastricht beschikt over liefst
tien schuilkelders. Vier, met elk
een capaciteit voor 4.000 men-
sen, liggen in de vestingwerken.
De anderen zijn de St.-Pieters-
berg (10.000), de Van Schayktun-
nel bij de Mosasaurusweg(6.000),
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Nieuw, nieuw, TOPMAS-
SAGE v. ’ 50- p. 1/2 uur,
"zonder sex". Tel. 045-
-425100.
Privé ANGELIQUE van
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
043-633204.
Direct, snel sex-contact!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!
Bel: 06-320.320.55 (50
c.p.m.). ___

Love Line
Claire zit goed in de
purree! (50 et p.m.)

06-320.320.61

PRIVÉ bij Tanya, dagelijks
van 12.00 tot 24.00 uur,
ook zat. en zond. Tel. 045-
-456375.
Club Margo met nieuw
S.M., sauna, massage en 6
lieve dames. RIJKSWEG
ZUID 1318, Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevr.
Nieuw, club GOLDEN
ARROW. Kom heerlijk re-
laxen in ons landhuis met
bad en sauna, Parallelweg
9, Reuver. Tevens enkele
gastvrouwen gevraagd, in-
tern mogelijk. Tel. 04704-
-5558.

De NATIONALE Life Lijn,.
teL 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.

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.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers.
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
Viditel pag. 34010

50 et. p.m.r_
Pussy Cat

vol verrassingen
50 et/min. 06-

-320.320.09
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tef. 04492-1873.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Nieuw privé
045-321038

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.

Haar macht is
onweerstaan-

baar!
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.
Standje 555

Marcha 06-

-320.325.55
50 ct'min. bel voor
gratis sex story's

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

★★★★★★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket

06-320.320.07
★★★★★★★★★★★★★
Sex Non Stop

Amanda vertelt
200 verhalen per dag
06-320.320.08

★★★★★★★★★★★★*

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

Voor echte sexcontacten
bel je de „BANALE SEX-
BOX" 06-320.325.13 - 50
c.p.m. Echt pervers, echt
banaal! Ook mannen mo-
gen bellen!.
Escortservice all-in, 045-
-326191, ma. t.m. vrijd. 14
u. tot 4 u. Alle mog. aanw.
06-06-06-06-06-06-06-06-

-320.320.05...p0ur toi
320.320.28..1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00..pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03..1ive
320.324.05...1ive hot
320.325.02..heet

320.325.03...macaber
50 c.p.m. Pb 157 z'voort

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

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

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

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

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

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

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

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

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

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
1 Lik!!! Lik!!! Lik!!! Mmmm...!!

Rnv 06-32032511 50 c. p/m .t
"99*"v STOEIPOESJE , n stoei-

-69" poesje.

0|,,„1n...- N^uw! Nieuw!
inmrwrliii m ■ ■ i

" Aaaahh!i. 50 cent per minuut

o-U.: 12o.: 12 1.601 06_32Q.321.66

Sla een kanjer aan de haak!
Babbelbox!

Bellen met de Babbelbox doe je metzn tienen. Of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwassenen.
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02

Club Pallas
De zaak met exclusieve service

Rijksweg 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454-1195.

Sex society's
Jonge meisjes 06-320.321.21
laten het in 't midden; vanaf 7/15 en 15/23 uur
's Nachts live-sex .06-320.321.21
vanaf 23 uur tot 7 uur (boven 18 jr.)
De liederlijke lijn 06-320.325.21
geestig om door te verbinden
Let it be-zar 06-320.324.21
ondervinding de beste leermeester
Sex schandaal 06-320.324.31
hij lag overhoop met haar
Live spektakel 06-320.324.41
hij schuurde zijn piek, 50 c.p.m.

Mirjam v.d. Tuk
met superhete sexervaringen

06

320.323.63
50 et. p.m.

Gezellig met zn allen flirten en... (50 c.p.m.)

Flirt-Box 06-320.330.01
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067.

Nieuw privé
045-321038
Diana Escort 045-

-320905-213142
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.

Regel met 13 wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 centper minuut

Best in Town! Boys voor
heren, PRIVÉ-ESCORT,
040-517097.
Heb je al kennis gemaakt
met 'DE KLODDERBOX'?
'n Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14. - 50
et. p.m.
Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!

Heren, van harte welkom
bij BARBERELLA, vanaf
9.00 uur. Tel. 045-721759;
tevens meisje gevr.

Heren opgelet!
Nancy

is verhuisd^naar Club Ex-
clusief, Industriestr. 13,
Kerkrade-West. Tel. 045-
-423634.
Privé bij ANITA, ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.

Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06-

-* Topsex! ★

320*325*25
* Hardsex! ★

320*325*35
* Blacksex! *320*324*24
Kom in contact met die da-
mes van plezier: TIPPEL-
LIJN 06-320.330.66 (50
c.p.m.).

Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel 'DE JEUKBOX'. 06-
-320.325.1- 50 et. p.m.

GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak ook snel nieuwe
vrienden, 06-320.330.21
(50 c.p.m.).

Supersexy
Buitenissige belevenissen.
Nieuw!
06-320.321.59 (50 et p.m.)

„Ik kom, direct!... OK?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 c.p.m.).

Niet alleen de belasting is
aftrekbaar

de meisjes van
Club Bubbles
Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313, geop.
ma. t/m vrij. 10-24 u., zat.
10-18 u. Tev. meisje gevr.

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.

Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas opvoor
kortsluiting. 06-32032569.
50 et. p.m.

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.

Voor 'n goede
beurt-lijnü!

06-320.325.33
Sex! Sex! Sex!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht

Jong, jonger
jongst!

Callcutta
06-320.320.13
Lolitasex 18 jr.

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht

Na het carnavalsfeest
moet u ook eens bij ons zijn
geweest, want bij ons is het
iedere dag met 5 meisjes
feest. RIVERSIDECLUB,
E9(Dijk 2, Ohé en Laak),
afslag Echt Ohé en Laak,
100 m voorbij camping
Maasterp. Tel. 04755-
-1854.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
Gevr. MEISJES voor
Duitsland, woonruimte be-
schikbaar, hoge verdien-
sten mogelijk. Tel. 09-
-49221134653. 4000 - 6000
DM.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch duo
06-320.320.48

Lesbisch 06-320.320.45
Hetero 06-320.320.26

Wet-Sex 06-320.320.47
Grieks 06-320.330.94
Live 06-320.320.60

Viditel pag. 611,
0,50 p.m.

KATJA & Nicky privé en
escort vanaf ’ 50,-. Tev.
ass. gevr. Tel. 045-
-423608.

CONTACTBUREAU
Maastricht, bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.

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

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

2000
Rijksweg Noord 22a,

Geleen
Tel. 04490-42315

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan, hob-
by's, vrijen, avontuurtjes en
verliefd zijn. 50 et. p.m.

06
320.325.44

Wie plassen er allemaal
naast de pot en wat ge-
beurd er dan? Wordt ook
nat op 06-32032355 of be-
ken je SEXUITSPATTIN-
GEN op 010-4297085.
'T NYMPHOMAANTJE
06-320.325.12-(50 c.p.m.)
Gepeperde porno, sex,
sex, sex, sex, meerdere
mannen tegelijk!.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943; tevens meisjes
gevraagd.
Nieuw PRIVÉ Anita 045-
-419384, assist. gevr.
Gezellige dames

bezoeken u discreet!
045-311895

Privéhuis MICHELLE. Een
kater wordt een leeuw in
het privéhuis van de eeuw!
Met spiksplinter-nieuw Ma-
riska! Tel. 045-228481.

Privéhuis DONNA en haar
vele vriendinnen! Hele-
maal nieuw Sofia! Tev.
ass. gevr. 045-
-227734/226744.
Club MIRABELLE (Kerk-
rade), 6 meisjes aanw.,
mogelijkheden vanaf

’ 50,-; Burg. Franssenstr.
4 Kerkrade, tel. 045-
-419823.
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.
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Hete BLIKSEMS verwen-
nen u tot en met! Tel. 045-
-229718/224621.

Nobel ESCORT voor de
man van nu, ook van ma.
tot vr. van 14.00 tot 02.00
u. Tel. 045-459597.

Diana Escortservice
045-215113

EINDELIJK is het zover,
we zijn er, Angela en Cori-
na weten, u bent hun niet
vergeten! 045-229680.

Zoek je 'n sex-vriend(in)?
„EROTISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).

Zoek je 'n lekkere boy?
GAY! Date! Live!!! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).

PRIVÉ en escort. Tel. 045-
-723029.

COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur. Provincia-
leweg 144 Zuid Oirsbeek.
's Zaterdags vanaf 20.00
uur.

Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes va. ’ 75,-.
04492-3198. Ass. gevr.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.

PRIVÉMEISJES Sfjfli
09-4924561053,
gens vanaf 8-Qj^-^i
CONTACTBURO $A
voor bemiddeling *'«1 "T
sen. Tel. 04490-&0* X
leen.
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„Besturen van de muziekgezel-
schappen in Kerkrade-West zijn ij-
dele, arrogante dictators", zeggen
de betweters. Als er in deze termi-
nologie gesproken -moet worden,
dan zou er in feite moeten staan:
'Bevolking Kerkrade-West gedu-
peerd door chanteurs en onbe-
trouwbare carnavalsvereniging. Tot
dit peil wil ik mij niet verlagen.
De problematiek goed gevolgd heb-
bende, kom ik tot de volgende fei-
ten. Tussen de muziekgezelschap-
pen en de VasteloavendsVerein
Kirchroa-West was in een vroegtij-
dig stadium een schriftelijke over-
eenkomst tot stand gekomen over
de te volgen route van de optocht
1989. Deze overeenkomst is noodza-
kelijk gebleken daar vergeüjkbare
problemen ook al in 1988 plaats
hadden. Op een later tijdstipkregen
de gezelschappen een route toege-
zonden welke anders was dan de af-
gesproken route. De WKW door
chantage van de horeca wijzigde de
WKW de route eenzijdig. De hore-
ca dreigde nameüjk hun financiële
ondersteuning voor deoptocht in te
trekken.
De gezamenlijke besturen van de
muziekgezelschappen besloten
deze gang van zaken niet nog eens
te accepteren, mede in belang van
dehonderden leden. Ook muziekge-
zelschappen zijn afhankelijk van fi-
nanciële middelen. Ik bewonder de
moed van de gezelschappen om
desondanks het besluit te nemen
deze keer niet alles te slikken. Wie
nooit musicerend een optocht heeft
gelopen, heeft geen recht van spre-
ken, laat staan van veroordelen.
Ik concludeer dat de bevolking van
Kerkrade-West door de horeca en
de carnavalsverenging gedupeerd
zijn. Ik wacht rustig af hoe beide
groeperingen dit in de loop van 1989
ten opzichte van de bevolking goed
denken te maken. Van de muziek-
gezelschappen weten we dat zij va-
ker dan alleen met carnaval naar de
bevolking toegaan met rondgangen
door de wijken, volksconcerten en
opluisteren van vele plaatselijke
festiviteiten. Zij die dit veroorzaakt
hebben, dienen deze schuld op zich
te nemen.
LANDGRAAF W.Eussen
Noot redaktie: einde discussie.

"KERKRADE — Het K3-centrum aan de Zonstraat blijft voorlo-
P!g nog leeg. Volgens een zegsman van de gemeente wordt
°verleg gevoerd met de 'formele eigenaar' (Rabo) over diverse

Bij de Rabo in Kerkrade wilde niemand op de
ingaan. Daar speelde men de bal weer terug richting ge-

beente.Buurtvereniging DeKant dreigt de subsidievoor 1990 mis te lo-
Pen. Redenen: geen methodisch jeugdwerk, geen subsidiabeleleden, geen bevoegde leiding en doorkruising van het beleidvan de stichting SCEW waarbij wel subsidiëren van het jeugd-
werk van De Kant voor een precedent zou zorgen. Dit jaaront-
Vangt men nog 50 procent van de vroegere subsidie.

„Enkele jaren geleden was het
bij deze Duitse grens heel erg,
maar dat is gelukkig verbeterd.
Toch zit er nog een aantal dea-

Buurtvereniging De Kant heeft
regelmatig contact met de ge-
meente. Naast een aantal subsi-
diezaken en het inrichten van de
straat, heeft de buurt te maken
met de drugsproblematiek van
de nabij gelegen Nieuwstraat en
Pannesheiderstraat.

erheiderstraat heeft de vereni-
ging momenteel 350 gezinnen als
leden.

wil wagenvoort

Het springbron-festival, opbou-
wen van de kerstkribbe op het
pleintje bij de bron, kaartcompe-
titie, devoorlichting over bejaar-
denzorg in deze oudere woon-
kern en het erven van kapitaal
zijn de specifieke kenmerken
voor Dr Bouwerwei.

, zestiger en zeventig jaren kun-
nen doorstaan", zegt bestuurslid
Johan Vannuys. Aan de oostzij-
de van de verkeersader de Bleij-

Op 18 augustus 1945 werd in
Bleijerheide de buurtvereniging
Dr Bouwerwei opgericht rond
de Springbron. „In tegenstelling
tot de buurtverenigingen in de
Schummerstraat, Prick en Slak
hebben wij demoeilijke vijftiger-

als de contributie dan noodge-
dwongen moet stijgen.

De bewoners van De Kant be-
gonnen met de gezamenlijke in-
koop van graszaad en andere za-
ken om kostenbesparend te wer-
ken.

lers. Goede voorlichting is in
deze buurt dan ook nodig", zeg-
gen de buurtbewoners Ger Nelis-
sen en Truus Soutzen.

Komend jaar dreigt de subsidie-
kraan voor de wijkverenigingen
dicht te gaan. Ger Nelissen
vreest voor een dodelijke mep

Wijkverenigingen in
Kerkrade bloeien op

'De Kant' het grote voorbeeld voor 'De Zonneschijn'
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Van onze correspondent

Heerlenaar krijgt
extra dieetkosten

van vrouw vergoed
DEN HAAG/HEERLEN - Een ar-
beidsongeschikte inwoner van
Heerlen krijgt een jaarlijke bijstand
van 124,10 gulden voor de dieetkos-
ten van zijn vrouw. Dit heeft de
Kroon bepaald in een beroep van de
Heerlenaar tegen de provincie Lim-
burg.

Zowel de gemeente als provincie
hadden de aanvraag voor een ver-
goeding van de kosten van een na-
triumarm dieet afgewezen omdat
deze vergeleken met demeerkosten
van normale voeding beneden de
drempel van 171,03 gulden per jaar
ligt, die door de sociale diensten de
bedrijfsvereniging gehanteerd wor-
den.

Van onze verslaggever

'schrijnend, dat de centrale een
beroep doet op opa's en oma's
om in hun eigen woonwijk af
en toe op de kleintjes van de
wijkbewoners te letten.

en Molenberg is dit tekort zo

HEERLEN - De kinderoppas-
centrale in Heerlen heeft een
ernstig tekort aan kinderop-
passers. Vooral in Hoensbroek
en de Heerlense wijken Mee-
zenbroek/Schaesbergerveld

i " *****e Vrrjwilligerscentra-
vold vraa6t vrijwilligers voor

sende activiteiten:

" Ook dit jaarweer, op 5 april, Nationale Boomplantdag. Archieffoto: FRANSrade

Lezingen van IKL en
Vogelwacht Limburg

'Loorenhof' geeft donderdag voorlichting

Dief betrapt

De Kroon oordeelde dat de meer-
kosten uitgerekend behoorden te
worden aan de hand van de metho-
de prijsberekening dieetvoeding
van de voedingsraad van het minis-
terie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur. Volgens deze methode
bedragen de meerkosten boven de
normale voeding 124,10 gulden per
jaar. Aangezien er eveneens bij-
stand is verleend in andere bijzon-
dere noodzakelijke kosten van be-
staan, waarbij de drempel al in acht
is genomen, moet dit bedrag door
de sociale dienst aan de Heerlenaar
worden vergoed.

Energie

Ook hiervoor wordt een beroep ge-
daan op sociaalvoelende mensen,
dietijd en energie over hebben en in
de betreffende wijken woonachtig
zijn.

Naast het tekort aan kinderoppas-
sers zijn er ook te weinig wijkcon-
tactpersonen, die bijvoorbeeld no-
dig zijn om contacten tussen de
ouders en de oppassers te leggen,
beiden partijen te werven en admi-
nistatieve zaken af te wikkelen.

BRUNSSUM-De stichtingKinder-
opvang Humanitas, verbonden aan
de vereniging Humanitas (voor
maatschappelijke dienstverlening
en samenlevingsopbouw) houdt op
maandag 20 februari in het kinder-
dagverblijf aan de Koningstraat in
Brunssum een informatie-avond
voor mensen uit het welzijnswerk
en andere belangstellenden op poli-
tiek/gemeentelijk niveau.

Informatie-avond
kinderdagverblijf

Voor meer informatieover dit werk,
kan men zich op werkdagen wen-den tot de Vrrjwilligerscentrale aan
het Burgemeester van Grunsven-
plein 2 te Heerlen. Men kan natuur-
lijk ook bellen: 045-713971.

De bijeenkomst begint om half
acht. Gesproken wordt over de on-
staansgeschiedenis van het kinder-
dagverblijf, de noodzaak en de toe-
komstperspectieven ervan. Wandeltocht

Sparrentrippers
MAASTRICHT - De wandel-
sportvereniging de Sparrentrip-
pers uit het Belgische .Lanaken
houdtvandaag (woensdag) de eer-
ste van haar woensdagnamiddag-
tochten, de Oud-Rekemtocht.
Deelnemers kunnen starten tus-
sen 14.00 en 17.00 uur; afstanden 5
en 10 km. Vertrek vanaf het ge-
meentehuis in Rekem-Lanaken
(België). In samenwerking met de
'Krik' wordt er tijdens deze wan-
delingen ook een zoektocht ge-
houden waaraan prijzen zijn ver-
bonden. Verdere info: S 043-
-620352 of 0932-11715613.

KERKRADE - Door snelreageren
van een slager in zijn winkel aan
de Nieuwstraat in Kerkrade kon
gisteren een diefstal worden voor-
komen. Tegen 13 uur betrad de 24-
-jarige C.S. uit Kerkrade de slage-
rij. Op dat moment was niemand
in de zaak. C.S. liep meteen naar
de garderobe en doorzocht een
aantal jassen, maar werd daarbij
gestoord door de eigenaar. De
man vluchtte, doch werd tien mi-
nuten later door de politie gear-
resteerd.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De midden vorig jaar
opgerichte vereniging 'De Looren-
hof heeft een groot gedeelte van

'haar plannen, namelijk het planten
van de helft van de 80 geplande
hoogstamfruitbomen in het lande-
lijke gebied bij de Weltense vijver
(zieLD 14 december jl.),uitgevoerd.
Naast deze plantaktie en verdere
verzorging, op louter biologische
wijze zonder gebruik van bestrij-
dingsmiddelen heeft deze vereni-
ging zich onder andere ook tot doel
gesteld educatieve activiteiten te
ontplooien.

Zo wordt er donderdag in het café
'Oud Weiten' in samenwerking met
het IKL, Vogelwacht Limburg en
Imkersvereniging Heerlen, een
voorlichtingsavond gegeven. Op
deze avond, die om 19.30 uur begint
en voor iedereen gratis toegankelijk
is, wordt door het IKL Roermond
onder andere een lezing gehouden
over het verleden, heden en toe-
komst van de hoogstamfruitboom-
gaard in ons Limburgs Landschap
en verzorgt deVogelwacht Limburg
een lezing over flora en fauna in en
om de boomgaard. Beide lezingen
worden met dia's verduidelijkt. Ook
vinden er, weer in samenwerking
met het IKL (Stichting tot Instand-

houding Kleine Landschapsevene-
menten in Limburg), snoeicursus-
sen plaats. Inlichtingen hierover:
S 045-712526.
Tijdens de officiële opening op de
boomplantdag op 5 april wordt de
rest van de hoogstamfruitbomen
aan de vruchtbare Weltense grond
toevertrouwd. Dit vindt plaats in sa-
menwerking met de scholen in Wei-
ten en het Aarveld. Degenen die als
sponsor, steunlid en/of adoptieoud-er zijn bijdrage aan dit geweldige
initiatiefwil leveren, kan zich opge-
ven bij de heren Funs Vandenboom
of Peter Visser: (S 045-711814 óf
712526).

LANDGRAAF - De Landgraafse
politie isnaarstig op zoek naar v.^.«
man met een busje die het in
Landgraaf op tuinartikelen heeft
gemunt. Allerhande soorten tuin-
versiering als bloempotten, plan-
ten en buitenlampen zijn de afge-
lopen dagen gestolen in deze ge-
meente. Drie mensen hebben in-
middelsaangifte gedaanbij de po-
litie.De enige bekende bijzonder-
heid van de bus is dat hij schuif-
deuren heeft.

Politie zoekt
'tuinliefhebber'

Peter Schnitzeler (77) drijvende kracht achter operettekoor

Orpheus legt laatste hand aan
'Der Graf von Luxemburg'

ten zijn niet minder bekend: Jo
Janssen,Karin Beugels en Gerda
Schnitzeler. Kleinere rollen zijn
weggelegd voor Ton Bierbaum
en Vincent Mooren.

De orkestbak zal volledig gevuld
zijn. Voor het eerst heeft 'Or-
pheus' het 'Aachener Sympho-
nie Orchester' met een bezetting
van 40 musici. Ook het ballet
komt uitAken met Ursula Saror-
ry als choreografe. De regisseur
is de Oost-Duitser Erhard Burk-
hardt die voornamelijk in ver-
schillende grote Westduitse
theaters werkt.

hij onvermoeibaar is. Eén brok
vitaliteit staat voor het koor, een
man diealles uit de kast haaltom
op koor, solistenen orkest muzi-
kaal zijn interpretatie van Lehars
werk over te dragen.

heeft en een charmant, interes-
sante muzikale interpretatie."

ROERMOND - Meer dan
duizend grote uitvoeringen
met koor en orkest heeft di-
rigent Peter Schnitzeler op
zijn naam staan, en ondanks
zijn respectabele leeftijd
van 77 jaar lijkt de tijd van
stoppen nog lang niet aan-
gebroken. Nog steeds is hy
de drijvende kracht achter
het Zuidnederlands opera-
en operettegezelschap 'Or-
pheus' dat aan de voor-
avond staat van een zestal
uitvoeringen van operette
'Der Graf von Luxemburg',
de dertiende integrale pro-
ductie van 'Orpheus' op rij.

Om deze productie op de plan-
ken de kunnen zetten, moet de
stichting 'Orpheus' twee ton op
tafel leggen. Het koor kan daar-
bij rekenen op een provinciale
subsidie, maar is nog in afwach-
ting van de honorering van het
subsidieverzoek, groot 77.000
gulden.

Dit jaar dus 'Der Graf von Lu-
xemburg', maar nu al heeft
Schnitzeler aangekondigd vol-
gend jaar erbij te willen zijn als
'Orpheus' met 'Der Bettelstu-
dent' verschillende Limburgse
schouwburgen aandoet.

i?che hulpverlening: Een
"%in voor telefonische huip-
il Vra

gaan Jonëerenen volwasse-
ir en vrijwilligers voor het
Jjster van de telefoondienstenrjo Ss- ni samen zoeken naar een
"fc^an g' doorverwijzen enz.).

""■■sm, v°°raf gaat een cursus die
H n beëint'
JW e v°or pleeggezinnen: Zij
\ v P'eeggezinnen of pleegper-
N (ti opnemen van een
iVn en oen 18 jaar) in huis en
«1 rrir:rgen als een eigen kind. Er
r* wBey^heden om dit te doen

ge(j en de vakanties,
fci^h) nde de nele week. Men
!,Wn erv°or mensen die ervaring

he^etkinderen en dieveel ge-
ben'

I^Vijjg°ekt men vrijwilligers voor
l?Sevp en scholingswerk. Voor
K^ale ■ Van voorlichting over de
Leiden 10 de eiSen omgeving, ver-
*P t>W Van folders en het werven
tV eeBgezinnen.

Dcc^eer informatie: Vrijwilli-
t.Vjn7e Heerlen, Burgemees-
t?'<l397^runsvenplein 2, telefoon

9-19 Geopend op werkdagen
***■* en van 14-17 uur.

■■"leteeilsoos: Een organisatie t.b.v.
ifs Vrf 'n Heerlen vraagt vrijwilli-
'°*ad °r *^e* medebegeleiden van

is jrensoos op zondagmiddag.
i_y taak van de vrijwilligers

\_ 2°rgen dat het pand geopend
"*** "lia °^e zetten en °P een gezel-
k. j?.nier met de ouderen bezig
''"icjp.^rvoor graag mensen van[CnieefUid-

gt aöi.Een wijkblad in Heerlen
i Va^y^Uig-81*8 voor: het wer-
%ti "Adverteerders in de wijk,
?tbladrtlet de samenstelling van
\eis en helpen met deversprei-
*Vp n' Het blad komt een maal
l»lj e baanden uit.
''"ot-B?8* zelforganisatie: Een
fi^sarnsatie voor Italianen,
f*Jijr i nen sympathisanten vraagtNor„ n* Taken zijn 0.a.: het
N'tJ^iseren en begeleiden van» Hik*■ voor (le leclen' zoals de
C> e j!,e feestavond, Italiaanse les-

-0 wÜn maken enz. Men zoekt
i^vit vrÜwiHigers met enige

%___
t^fi PVang. gen organisatie in
»i l *? is bezig met het opstarten
rj^ip y?Pvang. De kinderen zijn

"*" "vfö^ van zes we^en tot twee
hor-p3 en zijn: verzorgen en ver-
1e®n van de baby's, met ze spe-
it^-Dit voor enkele dagdelen

l6ir,„öeSeleiding: Een sportvere-
'H^ v°or visueel gehandicapten
t h n vraagt vrijwilligers voor"■"ïrnJr^eiden van individuele
**jjk ers' Het gaat hierbij voorna-
*■*!, d

om kinderen. Begeleiden
\T°°r vanaf de kant zelf op te
M")*» rï°or ze^ mee te zwem-
■Oo ykan op zaterdag van 15.45-

helemaal nieuw. Je kent vanzelf
enkele bekende melodieën, maar
aan het begin van het seizoen
was het dagelijks studeren op
Lehar om zo dicht mogelijk bij
de interpretatie van deze operet-
te te komen zoals die door de
componist bedoeld is. Het origi-
nele libretto is aangehouden, al-
leen is iets gekort op de lengte
om tot een uitvoering van zon
tweeëneenhalfuur tekomen", al-
dus Schnitzeler: „Het publiek
kan in ieder geval rekenen op
een uitvoering met goede solis-
ten, een koor dat niet in aantal
maar wel aan kracht gewonnen

Dagelijks repeteert het koor om
op 3 maart in Roermond een
klinkende première op de bühne
te zetten. Wie Schnitzeler op een
repetitie aan het werk ziet, kan
niet anders dan vaststellen dat

„Net als voor het koor was voor
mij 'Der Graf von Luxemburg'

De première is vrijdag 3 maart in
de Oranjerie in Roermond waar
ook op 4 maart een uitvoering is.
Op 7 maart wordt voor de eerste
maal het cultureel centrum De
Munt in Weert aangedaan. De
uitvoeringen in het zuiden zijn
op 11 maart (stadsschouwburg
Heerlen) en op 17 maart (cultu-
reel centrum 'De Stadsschouw-
burg' Sittard). De laatste uitvoe-
ring is op 18 maart in 'De Maas-
poort' in Venlo.

Voor de operette heeft 'Orpheus'
een aantal bekende solisten we-
ten te contracteren die ook eer-
der al met het koor hebben opge-
treden. De hoofdrollen zijn bezet
door Hans Hermann Ehrich,
Friedhilde Filser - zij zongen Le-
hars werk al vijftig keer - en Pe-
ter Rasch. De Limburgse solis-

Hoofdrol

nomen. Dat is nodig om onnodig
lange pauzes te voorkomen bij
de verschillende decorwisselin-
gen in 'Der Graf von Luxem-
burg.

Nieuw bij deze productie is het
gebruik van een draaiend decor,
dat 'Orpheus' van de 'Stadtische
Bühne Dortmund' heeft overge-

Opa 's en oma's gevraagd voor vrijwilligerswerk

Groot gebrek aan
kinderoppassers

# De Pastoor de Grootstraat in deKerkraadse wijk Chèvremont is een rustig plekje waar
kinderen volop kunnen spelen. Bijna alle bewoners zijn aangesloten bij wijkvereniging De
Zonneschijn. Foto: CHRISTA HALBESMA

in gesprek

Optocht (slot)

vragen om iets te doen. Deze
drempel wordt door het bestuur
genomen. Een dosis idealisme
hoort daarbij."
Inmiddels beschikt de vereni-
gingover een eigen (leger)tent en
heeft een veldje in bruikleen ach-
ter het leegstaande K3-centrum
aan de Zonstraat.

Chè e pastoor de Grootstraat in
«Vijfremont staan 34 woningen.trJ. ennegentig procent van de
de „e" hier zijn aangesloten by
schi, "kvereniging De Zonne-
Nh~*in > zegt voorzitter Desirée
&ij h me* gepaste trots.het nieuwjaarstreffen een

van onze correspondent

- Mensen zoeken
H ?atste tijd weer naar contact
Urlc naaste omgeving. In

«rade bloeien onder invloed
*kp 6ie tendens devan oudsher
itia e buui*t- en wijkvereni-

Desirée Nijssen over de ontwik-
keling van de buurtvereniging:
„Als je een kinderrijke buurt
hebt en de mensen in de zomer-
maanden vaak buiten zitten,
groeien de contacten snel. Bo-
vendien heeft deze generatie jon-
ge mensen dezelfde interesses.
Maar het blijft een hele klus om
de zaak aan het draaien te hou-
den. De meeste mensen moet
men persoonlijk benaderen en

jaar geleden werden de eerste
contacten gelegd en sindsdien
zijn er wekelijks activiteiten op
de plaats waar een aantal jaren
geleden nog de vervallen hoeve
De Zonneschijn stond.

K3blijft nog leeg
Voetbalteams voor in de hal en
op het veld, een carnavalsprins,
een openluchtconcert in de zo-
mer, een mei-feest, samenwer-
king met scholen, hulp bij zo-
merfestivals en de uitgave van
een informatie-bulletin is een
greep uit de activiteiten.

Buurtvereniging De Kant uit
Blerjerheide was het grote voor-
beeld van de mensen uit Chèvre-
mont. De Kant werd in 1981 op-
gerichten 70 van de 100 gezinnen
neemt deel aan een uitgebreid
scala aan activiteiten.

oostelijke mijnstreek

baan vrij
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Wa.tmin.ter theezakjes, Gerookte rauwe ham, Bockwurst, looTvoofg'rili) "W-o^!^, K3n°'
6 stuks, ca. 280 gram 1,09

Na,iflroonten'
50 gram I

hoogwaardige'Engelse'Melange, met zwoerd, 8 stuks in glazen pot l "'" 150grami75 met netjes, houdbaar, H ——^WW
samengesteld uit fijne Hoogland kiloprijs 14,90 540 gram 2,49 -"— 3x0,2 liter 1,29 Spntsringen, Ketjap Benteng, H
theesoorten, afkomstig uit de beste Rookwor.t Hofstee De Drie Eiken' " Kruidenassortiment, Magere chocoladedrank, 400 gram 1,59 250 ml. 1-IB
cultuurgebieden ter wereld, Ss>toHandl ExtraKwaliteit - Comed Beel,

nAa
bestaande n-t w.tte peper 50 gram, Milaan*, volgena het UrfT-procea Kokosmakronen, --W

20x4 gram 1,09 m"£°gïantiezegel 340 gram 2,49 óf zwarte peper 50 gram óf pa- behandeld waardoor geen vitami- 6 stuks, 275 gram 1,59 Tamara Rozebottel.iroop, ■
Plckwlck theezakjes, voor hoogwaardige, gewaarborgde mZl»fSïram ofïïrne4o neverlies of smaakverandering Jodekoeken, samenstelling: rozebottel. framW«
D.E. 20x4 gram 1,29 kwaliteit. Luncheon Meat, muskaat 45 gram ot Keme au ontstaat plastic bus, 17 stuks. 325 gram of zen-bessen en tomaat, M
Schovtt Instant Cacao 2509ram 199 ,„„ Z 'm' ■■■ m" 1111l 111 11111l lasScb^s br°SSe k°kOSkoeken' -—^l^l
Mazeinootpai

400 gram 1,79 : - - Z Z Stroopwafels, M\ \M
"^^ ~ — T^V ï*****1 ~ -^. I~l^l^^. 1~—^^-4 /*^^^^M^^^HX>iV^^VVV\ 2S: 8 stuks, vulling bereid met room- -^'^^ll^'M'^" yjJ^M
Duo melk/hazelnootpasta, lOCTOIII IéTC \/*Pf^ IPKl^Pt^ nFTI-Tlfl * * HH ffi: boter, ■<Notto, ÜCht/donker, JL/^j.t'lC'O |IV>J TVI VJ MV'lVllL**^!. PwFJI V/VTlt 240 gram 1,59 Da onderstaande artikelen behoren nü»» I

400 gram 2,29 *M mfy/j^/'^ ZfiBSSSvBi" " ons vaste assortiment. ■
*"**""" J==3^ï&r \\_t/f/7>ffi!__s_ï_t*-&?&£____._\\\ __\___\___W^S^' RoombOterkoekjeS, aSSOdI Wij raden u aan een bepaalde hoeve»»» [*■

Bloemenhoning x\ï~~T%/ \^(ff:W^^B^^^m\mSk m^s£&Ê&SÈ:' suikerwafeltjes, spritsjes en kla- op voon-aod te nemen. ■

WMth„.. m.twnfttt
~ ~ X&Smif^^^S^i-^^it^&K \iéér,van deMan?n^e Pvnt^a\ih_r-^ berêïdmet 100% echte roomboter, %M \T£ 'Ky\ IWeattaafse metworst, Wf^ÊlU >'*■>"""/£. '■':.■■■;*. V-v\rn N;^ra«i^^w^^TiyHft!B^ brood gaal. De Aldi filialen worden dagel.|ks :H: lokker bii koffie en thee ■^^«S^f^^v^'r' Iyof. 650 gram 5,95 \'^^iajrs«^—r^<a\^^J^^^^^/ J-J 's morgens vroeg metvers brood bevoorraod ..tt. 250 gram 1,99 'llWS^Hiß^'^" al

>,«.rhamwor„, Smimtócluitte -"■**■»' Kwaliteit | cocosgebak, ""T-" E^s::S^|y v~ isvooronsvamelfsprekend.notuuriiikookinhet *:fi: een vormpje van zandgebak, alge- Kgw-"r.:.^iav ■Boerenleverpate, Eenrogg^taiv^br^aangei^rd broodassortiment. Juistbij het brood kunt u zichzelf ::H:: vuld met zuivere cocos, *s^ m
jSS 200 gram 1,49 Sl^^lS^^^naïX.l, daa^an overtuigen, alleenuweigen smaak kon 5 Stuks ft 50 gram 1,65 U^L ’ I
gekookte achterham ÖK^Sfil^ -- S^SSF 1 #%C d""b»^* f 3aia^ AppelKiait-/ I
"^___l 454 9ram 375 aromatische sn^ak. Bevat geen conser- <i o*rt a&T"*' """^ IKR Hp Prik* zacht eiergebak met sinaasappel- RntarlrOAlrmiK I
£«*«. r^^o^om 1.39 JS-.".". I-OO EfJEE*-»^ ■-* Ij w-*"-~*-»-*. Boterkoekmixj

prijs per 100 gram 1,26 _rfft_J_ïr__7irr___________-. . - l+W# 300 gram 2,99 "Jo Scholten"
,~ mimi aftK_\ll__\__\_t >a^rSß-^wC ~~

"""^ .. . . pak a 400 gram I ■■"">■nlIf pSfS|-^^jyS -V^lir^ T,# Tarwebiskwie, B
IL mï^^Ê^WïïWl^ j o^n InnmTOßl ■ni'ï'.l'li'lllïl Gesuikerde kokosbiskwie, Jfraïak,72b ml I-. W Jï J! ÏHWlff >fWHm>o^^^^^<^/ gesneden 800 gram 175gram-.89 tetrapak. mi.

710 altlJß
/^4^k VV 4 nEk Krentebollen 10^ Sesam volkoren « q^ M18t.,1 petit beurrek mWI // - Qia le^J g.sned.n 800 grom I*o*l Erwten met wortelblokjes, Jl
m. WW y J>, E«m wit vloerbrood met een knapperig koret^, .o*4 ~ ~ " met chocolade, melk Of puur, blik 850 ml-yl

yp*>^ "+K2 oc^ uitstekend geschilrt voor sondwichesen tosties. ■ **0 B ïnrwoknlUn <■ *lf\ iL J 125 gram 1,89 'MymWmW^y y^y^s. larweDOllen | QQ MoutbrOOd l QM Witte bonen in tomatensaus, /■
■f A % " 6ttuk,aso9r<"" li*l 9.,n^.nBoogram I eOH1 Kandijkoek, blik, 850^1\^&mf^ï I Msle"brood r^lii^ y£~ n i.09 B°rr,/m

bruin i.84 0^,,.rseA'4009ram 6—*°"^o^|i grof volkoren P^MPli D.. . . _7T"? _ ~^^ u**r.«Q_am.M oe>M<ten _p_MMmmi -il
SyZy^oy :tt'. Een stevig, grof volkorenbrood, vezelrijk. Extra ' WImTOIMWW KOZl|nenbrOOd | AQ Molenbrood l jP jP Groninger koek, blik. 850 grart^U
:S ,^^\^rM_^y^^^S°''^ IM^\\\\\\uM^_ gesneden 400 gram I.OT wit gesn. 800 gram leJ-J 600 gram 1,99 .„„r^iaK«n-n il.w- -_- S*f**^~jr -4S wekorrel, uit 100% volkorentarwemeel. \,- «>|CT-U I iiJ4'^iS*s» 2 = Hele SperClebOnen, m

I/OOC 4 l-l" A^ÖSfei&P^^3^ Minibroodjes " ia Molenbrood *■ jPjP Friese gemberkruidkoek, fijn, blik, 425 rnl^ ■IV MMS __ ;| gesneden ICC <&^^3^>* n^tisj* 1.19 .d.lbruin, 9.,n. 800 gr. 1.55 »»fl«vu.d met gember Bruine bonen, Im^^?M S SOOgram I.JJ 500 gram 2,09 blik 850 m|^|■Hl^lTlTl lTiTll TO' -~T,, tr , t^T^TTTTTm

_
tT _n;t -CTrrmi i 1111111 ,i|iMüliirnimmn Roggebrood, r*n..*.n*r* 1liTl^'M"r W|||||||||||||||!|||||H donker, 500 gram-52 Capuc.jners,

Innno FHnm Kaas AO-i- ~ Beschuit, Jljongecaam rvaas «tv
Eru Goudkuipje 48+ Zonnebloemolie, <C"m?' H

Tn,f,e,!
»' rol, 13 stuks, 125 gram-72 1

Voordeelstuk T Ofi ««*»»«» hi
100oram-99 hele liter 1,79 10% plantaardige bereid met slagroom en roomboter, M_. H ■pi^H il

kilopriis JM'S' #«70 9 ' 90% dierl. oliën/vetten, 250 gram 2,39 Cream Crackers, AIJ ■■ fi! !—! pakje, 200 gram -.81 ~..,- 200 gram M mK^SvisMFvi /il 11
Jong belegen En. Plkantja. „ l Tamara chocoladetottees,

KnaekabfOQg
" A l/rl1 DI/aJ\

ft«uJ«Tk2« 48+ smeerkaas met sambal. T~ ~~ .^^-^
200 9ram -L?i Knéckebrood, JU/AAAJ^ IGoudse KOOS 48+ 100 gram-99 PrOéHllltf- / icaßßr*TgCßgBfi>^^^^^^ Werther'. Echte, 250gr^ /tK/1^ I.Voordeelstuk AIA siankia «me^rkaas 10+ ' JTI UUUJIVI >^^S^ boterbabbelaars, WK Lekkerbekjes^Mtes^^ ’ Voor dezeartWÊ

; kiloprijs JPt^ TeWW SlanKie smeerKaas iu+, ' IfJ-LJ»,,^!rL //> 3 rol a56 gram 1,65 3 repen kruidk^^Pf^BTOßlS^fe mm w% uw b_#*tfË
' diverse smaken, kuipje, lIITOI 1113 [IG fïi °W[>A^i^jg >^>-~- -sa-». /’/ aandacht. Verkoop z<_\

Hele jonge Edammer 40+ 100 gram -89 uiJiWJiin«uw I*Ujitel^'WPr^^^^^ AnaHFluhoeBlborbon^ni», 1M Jf^WWffiSSS^ de voorraad^fI » *^»r^-s*e^»*-»*»ti-e-ark IR»'^aws'^:?'-('?Si' «■ -i^sS^Sfrr-r^rj met dropsmaak of menthol euca- Wca. 1650 gram x 14 Smeerkaas, [ledri£é»rlllC I v, ''":,■ 4-,,- - jféy^y^ / lyptus, i7<inrami2s \SÊÈmmy*LJf2ïgS&lmw2rt Dl#icfir IlOsaO Hochland, diverse smaken, blokje, "**** "&■**" W^^^T^ 175 gram 1,25 l '.WPrlmirtffl'' 'f Ma*"C I
: TZ ham 30+(met 6% ham), room 60+, Morgorine wordt samengesteld uit plarrtoorige en cfajijke vetten. WT.^lf ' J/J Zwart-wit Salmiakkogels, Wj_fl\W^l_\Wü^ Jdr IfAnUnmMrlrJill IGoudse Kaas 48+ 150 gram 1,29 Hcrtaaid^»*i«i^hikaanii^^ \_y&^ff zake 300 gram, ,OQ t^iHÖ+llW'^^ IVeüKeiimana|,C '.. — von die vetten is (noliuur) en dwriijke vetten bevatten veel verzooigae yy=S=2ïï& '.*»» m MLJOng KOmi|n _\_\\_____W Smeerkaas Speciaal, 40+, EySSen, vetzuren. Hef oondeel pkiritaordioe vetten, en de combinatie von de V^LXeWAI : Mc_Ae*W'nt***mßfflïr T. n.hnJil,«nom all«riei 1 V'l

kilopriis 00^- IUeOV diverse smaken, Kazepeper. Fro- gebru*».voorren.bepoUnd.kwo*^. \^4_V Jl^rTris Tamint
IVlO<Jera*V Jtt^bïSn. M— — midable, Capizza. r.:~~*~ll~ R»-#«*All#iVSl^lr zuiver fris, Tam nt gehard glazen tt^ZdJn.U*JZ>. ■"*Belegen Goudse 100 gram 1,65 DieetellO BratellO 4 rollenè 36,5 gram 1,25 » j^^

Kaas 48+ ««#%#% ërielö^ dieetmargarine ],^_Zrï^HsZn_n. At- wound»,
mellfrh

_
olaHp liop en Jl^SsP^ ifSllMwM^'i~ _____r 1 -lO Dr,,B:"UT-

9*n nram 349 i^-u Spot^inv^nt detmaaLvan — £ë*\ zachte cocos in melkchocolade, _;, ■ ■r^Rl^-^iS : 1 l^*^Vc4«(J»^4L^é
kilopriis JU^T I I'WV 250 gram 3^9 u~^. 200 9rom ■.H-U 8 min.repen a25 gram Crhotöl -j, 4 f Xm^T^mW
» LI /" J MOn ChOU, minin^6o%rnw^dia«iv«CKj*«(.v^ur»n —— —— ** «Bleß BB^BBPB I]^! uL«-JK W%. yltora belegen Goudse verserOOmkaab^+'looaraml 69 FHtello blauvve'kauwgom met krach I y^ ~KOOS 48+ 1O OA blokje,loograml.69 yQ Wiwlta, frisse smaak. 5 pack è 12' . S^SÏSÏÏÏÏS- 1 TFC tnLl \i#i
kiloprijs 03^13,30 Cervelaatworst

kuip 500 grom ■■ / 3 -^«^ QQ /./Ö
Ou*» Kaac 48+ gesneden, 150 gram R.r»oll« 500 grom B»J%J -^^ ' "^■

llllW
Oude Kaas 48+ prijs peMoogram ..9B Butteiia *- MT^TY^n\Overjarig, ca 450gr|AAQ Saksische smeerleverworst tafelmargONne Büttello margarine JttO^>^/\ T L **^^..Ï^^.LUAAflkllopn|*i J4ï9y ■^■'^^ 150 gram prijs per 100 gram-53 Puur piontoord^ z^ 4 f%f% 6_xp*on,oord^/3 5% dMük. ««en. i^B y^^/V^K^\ TUTDO rUIteiIWISSerDIQOC» 1

LI /» J ~ " tmolwlijk op uw\ot«ham. IU Zmt owchürt om t. baUwn OD f'L_\_\____ f..... ...^X . 11. L \\
: J4 û'rkK+

OUdSe
-*-»>- V-"3 ■--'-^«„■-■39 jfl^ggHin40 of 45 cm lengte.

' prijs per 100 gram -.90 Rllttplld hfllvfirine * !" " //-yy'l^y^ Eenvoudig ie» te monteren en bruikbaar voor __. zonder korst, ——— DUTTena iiaivarnic Armehes maraonne yy y nagenoeg ,ik typ» personenauto O rfl" vac verpakt 1 O**) Ontbl|tspek, Lag. caloriwoord. door de r*m "MM'"V' -3 /L^__ 8 De aërodynamische konstruktie zorgt ervoor, dat M lr%l
.To 1 oe- I .Cfèmff aesneden, 150 gram mindervet. 28% plomoordioe/ Ta^ 10%plantoardige/ til- ook bij hoge snelheden de ruitenwissers goedop ___§_.___§___§. gesn. 150 gram ■ eWW prijs per 100 gram 1,12 ia%dwa«v-i«. , m^^^ 250 gram "■■t.3 «B^itJ^11*" de voorruit blijven liggen. p«*i ""^■"■'a^^BT

: -**—■'■'■'■——**— rnonpr*?ntk neia8300 aram * Scholetta chocoladetablet, Chateau chocolade, Witte chocolade met Crisp-B'c'. Lvs de France. 9 P r^.\_ Der ioo oram -59 .. _.■ -^ Sla olie volle melk, puur, of volle melk met met druiven en hele hazelnoten in j|

: SrI^"^ C—et"' S'^r.9 Sïï««* "n, «e—«**„,.„ a^nen.SO^: knoflooK
80 gram 1,79 240gram 2,45 Maisella, hele liter 2,49 hele liter 1,43 lajfjfjj^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^^

eW^

* Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. W A WW k KA Km\m\mT_%M
Geleen, Annapad 2/ J. Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14 / Leyenbroekerweg 1. Vaals, Wilhelminaplem 39. V* fl IkwjllraT/ m^l WhM ■
Heerlen Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 /- Corneliusplein 1. Kerkrade, Nierspnnkstraat 4a / Akerstraat 38b. \^_^_^Ê i^l^l^lf-i'Bjßjßjßjßjßjj^|^|^|^|^|^|^H ■■■■ blbbbb**^/'
Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolweg 61. *Bj^^^^^^^j^l^i^i^^l^^l^l^-VJ-Bjj^l^^illillliilB««êBBBBBBBBBBBBi i yi

WONING gevraagd, omg.
Heerlen-Kerkrade, huur-
Frijs tussen ’ 600,- en

1000,-. Gelieve te bellen
tel. 045-413395.
"te huur gevr. m. centrale
ligging centrum, CAFETA-
RIA of bistro, 045-321177.
Te h. gevr. APPARTE-
MENT of boyenwoning in
Brunssum. tel. 045-252036.

fIAMOISEAUX Heerlen
erkoopt en verhuurt meer

dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-"*H3239.

POEDELTJES en tek-keltjes. Div. kleuren. Tel.:
04459-1237.
Te k. nest MINI-YORK-
SHIRE TERRIËRS. Tel.64743-2303.
ï*e k. 2 BOUVIERTEEF-
jTES 2 en 3 ir. goede af-
jstamm, ml. 045-257036.
Goed tehuis gezocht voor
14 mnd. oude lERSE SET-frER pr. in overl. tel. 045-
-g2566l
te k. zwarte KONINGS-
POEDEL. pup en Terveu-
»«*ise herder. 04490-38119.

Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Kennel 't Molserhöfke, lid
N.C.D.H., uit zeer goede
comb. DALMATISCHE
PUPS (wit-zwart gevlekt),
stamboom, geënt en ont-
wormd. Tel. 045-440644.
Tek. New Forest PONY m.
stamb., pap. k. vos, 12 jr.
oud, 1.47 cm hoog, lief pit-
tig paard, goed luisterend
aan de teugel. Retersbeker-
weg 81, "rOimmen/Voeren-daal.
Te k. leuke BOOMER-
HONDJES 7 wek. oud, tel.
045-258415.
Witte KONINGSPOEDEL-
PUPS m. stamb. te k. Tel.
043-624234.
YORKSHIRE TERRIËR te
k. 22 mnd. reu met papie-
ren. Tel. 045-727250.

T.k. TOYOTA Corolla
sportwagon 1600 GSL,
i.z.g.st bjr. '79. Vr.pr.

’ 1950,-. Tel. 04490-20066.
T.k. FORD Escort 2 Itr RS
bj. '78. Vr.pr. ’1750,-. Te
bevr. Rijksweg-Zd. 129, Sit-
tard.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezw. Tel. 045-
-720200.
Te k. BMW 315 bwl '83ofte
ruil tegen mooie Triumph
Spitfire. Tel. 045-441872 na
17 uur.

Zeer fraaie OPEL Commo-
dore '80 aut, LPG, elektr.
ramen, sunr., dure stereo,
nw. schokbr., smetteloos
int., pr. v. deze fijne be-
trouwb. en in uitst. cond.
verk. auto ’5950,-; 045-
-242562.
Alle typen BEDRIJFSAU-
TO'S, bussen en bestellers,
minibusies, open laadbak-
ken, gesloten en verhoogde
bestellers en bussen, om-
bouwers voor campers,
kleine bestellers, diverse
luxe auto's enz. Donny
Klassen b.v., in- en ver-
koop, Meerssenerweg 219,
Maastricht, tel. 043-635222
of 043-634915.
Te k. MERCEDES 250 T
stationwagen, bjr. 1979.Tel.
04490-74634.
Wegens overcompleet
LANDROVER 88 hardtop
diesel, aug. '80, vr.pr.

’ 8000,-. Tel. 045-270585.
Te k. RENAULT 14 TL, bj.
'81, in nw.st, prijs n.o.tk.
Tel. 045-272142.
VW GOLF 1.6 C '85 37.000
km. zilver met. ATS velgen,
trekh. radio-cass. enz. verk.
absoluut als nw. ’ 12500,-
-na 18 uur 045-423265.
BMW 316 tBs in nieuwst.
APK 6-'9O ’ 16750,- Weyen-
weg 246 Treebeek.
Te k. 3 auto's OLDSMOBI-
LE Cutlas stationcar 8 cyl.
aut '81 ’3750,-; Lada 1200
L '85 ’ 1950,- deukje in
deur, Opel Ascona 19 S m.
lpg-instal. '79’ 1650,-. Allen
APK tot '90 045-32378.

Te k. LANCIA A 112, elite,
bi. '81 APK sept. '89, pr.

’ 2500,- tel. 045-728169.
Te k. TOYOTA Tercel cou-
pé, 5 speed, APK juni '89 pr.
’3250,- Akerstr. 60, Bruns-
sum, tel. 045-271739.

Inruil-auto's
Renault 4 GTL '83 ’ 2950,-
Renault 18 TS autom. '79

’ 1950,-;Renault 4 GTL '78

’ 400,-; Ascona 19 N 2 drs.
'79/2750,-; Lada 1200 S
4 drs. '80 ’ 950,-; Skoda
coupé '83 ’ 3900,-; Honda
Civic 5 drs. '79 ’1300,-;

1Talbot Horizon 5 drs. '79

’ 2200,-; Opel Record 2.0
5 '79 ’ 1500,-. Auto's zijn
APK gekeurd.

Smeets Opel
De Griend 2, Maastricht
Naast Eurohal

Zuinige Ford ESCORT
i.g.st. APK gek. vr.pr.

’ 850,- Palmstr. 62, Heerlen.
Te k. HONDA Civic bj. '76
i.z.g.st. ’750,-, Emmastraat
34, Hoensbroek.
Te k. VOLVO 240 GL sta-
tionwagen i.z.g.st. bj. '84, te
bevr. 04404-2527.
NISSAN Sunny 1.3 Trend
5-bak bj. 30-12-85, km.st.
44000, le eig. z.g. onderh.
alle keur. toegst, vr.pr.
’12250,-, Ericastr. 59, Sit-
tard, tel. 04490-20181.

Opel OMEGA 2.0 i LS,
maart '87, staalgrijs met
ace, km.st. 37.000, van part.
Tel. 045-714923.
Te k. CITROEN AX
UTRE, febr. '87, km.st.
23.000, metallicblauw.
Nw.pr. ’ 19.990,-. Vr.pr.

’ 13.750,-. Tel. 04404-2057.
Te k. CITROEN Visa, bj.
'80, ’250,-. Tel. 045-216723.
Te k. BMW 320 6-cil., bj. '79,

fet. glas, sunroof, verlaagd,
3500,-, mooie wagen. Tel.

045-223596.
VW SCIROCCO GL, bj. '79,
APK t/m '90, vr.pr. ’ 3250,-.
Tel. 045-720951.
HONDA Civic '81 ’3900,-;
Honda Prelude '80 ’ 5500,-;
Datsun Cherry '80 ’ 2900,-;
Toyota Celica '78 ’ 1950,-;
Renault 5 GL '81 ’2950,-;
Audi 100 5-cil. '80 ’ 3500,-;
Toyota Corolla '78 ’ 1300,-;
VW GolfD '79’3900,-- Mit-
subishi Galant '80 ’ 2800,-.
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf,
045-311078.
HONDA Civic bj. '79 4-drs.
Tel. 045-310273.
Tek. Opel MANTA 16S 11-
-76, apk 2-'9O, ’ 1350,-. Tel.
045-316940.
CITROEN BK 16 TRI, ian.
1988 13.500 km., donker-
blauw met. zeer mooi,
electr. ruitbediening, centr.
deurvergrendeling. Diverse
extra's, Autobedrijf van
Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade, tel 045-
-453355.

Te k. AUDI 80 GLX bj. '78,
apk '89, sunroof, trekh.,
nwe. uitl., vr.pr. ’ 1250,-.
Tel. 045-273340.
CITROEN BK 19 GTI nov.
'87, 14.000 km. donkergrijs
met. in nieuwstaat, stuur-
bekrachtiging, electr. ruit-
bediening, centr. deurver-
grendeling, zwart interieur,
spoiler achter. 6 mnd. volle-
dige garantie. Autobedrijf
van Leeuwen, Strijdhagen-
weg 129, Kerkrade 453355.
RENAULT 5 GTS aug.
1985 48.000 km donkergrijs
met., le eigenaar, getinte
ruiten, ruitenwisser achter,
3 mnd. volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijdhagenweg 129, Kerk-
rade, tel. 045-453355.
FORD SCORPIO 2.0 CL,
okt. 198550.000 km donker-
blauw met. als nieuw, 6
mnd. volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijdhagenweg 129, Kerk-
rade, tel. 045-453355.
CITROEN BK 19 TRD die-
sel 1987, donkerbruin met.
le eigenaar, bijna nieuw,
centr. deurvergrendeling,■ electr. ruitbediening, 6
mnd. volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijdhagenweg 129, Kerk-

* rade, tel. 045-453355.
! MITSUBISHI Colt 1200
GL, mei 1986, 48000 km.

' beige met. als nieuw, rui-

" tenwisser achter, diverse
[ extra's, 3 mnd. volledige ga-- rantie, Autobedrijf van
!Leeuwen, Strijdhagenweg

129, Kerkrade, tel. 453355.

RENAULT 5 TC Super,
nw. model, bi. '86, 33.000
km, vrjDr. ’11.000,-, als
nieuw. *Tel. 045-228469.
T.k. VOLVO 340 GL Sedan
1700^ bjr. '85. Tel. 04490-
-25127.
CHRYSLER 1308 S met
LPG, 1979, APK t/m jan.
'90, i.z.g.st., ’ 1500,-. Hoofd-
str. 2IC Hoensbroek.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: Seat Ibi-
za 1.5 GLX, '88; Ibiza 1.2
GL, '87; Ibiza 1.2 GL Del
Sol, '86: Ibiza 1.2L, '86; Seat
Ibiza Van diesel, '86; Ibiza
Van, '85; Seat Marbella L,
'87; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.2 L, '88; Seat
Ronda 1.2 GL, '85 en '84;
Seat Fura GL, '84; Subaru
1800 GL 4WD '88; Subaru
1800 GL, '85; Subaru 1300,
'81 en '80; Subaru 1300, '86:
Seat 133 Luxe, '80; Alfasud
1.5, '81; Renault R5, '85 en
'81; Honda Civic. '80' Lada
2105 GL, '83 en '82; Talbot
Solara 1.6 GLS, '81; Opel
Kadett 1.2 S, '84 en '77* Opel
Corsa 1.2 S, '84; Fiat Ritmo
diesel, '80; Fiat Panda 45,
'81; Fiat 127, '78; Austin Al-
legro, '78; Mazda 1300, '77;
Sunbeam 1000, '79; Toyota
Corolla, '80; Fiat Polski, '77.
Inruil en financiering mo-
gelijk* 's donderdags Koop-
avond;
Ford CAPRI 2LS bwj. '78,
APK 10-89, prima auto!

’ 1450,-; Tel. 045-270293.

LEIJENAARS'S Autocen-
trale, sinds 1960 erkend
automobielbedrijf, biedt te
koop aan onder volledige
garanties tot zes maanden
schriftelijk: Mercedes 190 E
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 stationcarsedan 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 1.6 GLS '86; VW
Golf 1100 '83; Honda Civic
automatiek '78 ’ 1750,-;
Honda Civic '79; VW klein-
bus v. pers.vervoer, lpg, '80

’ 3950,-; aanhangwagen 200
x 120x 36’ 950,-. Gemakke-
lijke betalingsregeling mo-
gelijk. Erkend apk-keu-
ringsinstantie. Ridder
Hoenstr. 151 Hoensbroek.
Infolijn: 045-212091.

Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.2
LS, groenmet., LPG, '85;
Kadett 1.2, div. extra's,
LPG, rood, '82; Kadett 1.2,
div. extra's, i.z.g.st; Manta
GTE, zilvermet., '81; BMW
316, div. extra's, rood, '85;
Ford SierraKR 4 I, div. ex-
tra's, grijsmet., '84; Ford Es-
cort 1.3 Ghia, 5-drs., groen-
met, '82; VW Polo GT cou-
pé, div. extra's, rood, '83;
VW Golf CL, groenmet.,
'82; Honda Quintet, 5-drs.,
LPG. roodmet, '82; ToyotaCorolla, rood, '80; Datsun
Cherry, goudmet., '79. In-
ruil, financiering, garantie
mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf, tel. 045-
-326016.
Te k. BMW bj. '79, tel. 045-
-460256/462421.
KADETT type 12 S hatch-
back '83, apk zeldz. mooi.
Herlongstr. 43, Heerler-
baan. ;
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. TOYOTA Landcrui-
ser Turbo Diesel bj. '87, kl.
zwart in nw.st. met veel ex-
tra's. Tel. 045-460579 na
18.00 uur.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs in Lim-; burg, tel. 045-254049.
Tek. BMW 732i+ 528i. Cau-
merweg 38, Heerlerbaan.

Tek.BMW3l6bj.|I'V**^

’ 2658° 0449Q1-2^E^J
- Toppers'j

Auto A-Zin Scha-3;/.
±40 jongeocca* |

van div. mer*" t,
van'B2 tot'BB, °,

BMW3I6i
VWGoIfI.BGT
VW Polo 1.3 Fox ■Opel Omega I.B-"„
Ford Escort 1.6CL-",
Fiat Uno 45 S ■;""..,,
Peugeot 205 Junior-" ,
BMW 728 i autom-",,
Ford Fiesta 1.1 L--j"J,.,.j
Volvo 360 GLS Se*...-
Ford Sierra 2.0 LasV
Met Bovag-garant'e
Heerlenseweg 2%!'_iat_
graaf, tel. 045-728* f
18.00 uur. Verkop6; 045-32095^
T.k. TOYOTA Col£ ft
stel bj. 1982, *%s£,
Vr.pr. ’3500,- + »
kist 250 Itr. 0449?3^ |
MITSUBISHI CoH f
'82, 5-drs., Lz&lV^mog.Tel 045j4gD^ti
Te k. Opel KADfM 2

Te k. KEVER e» jffljjf
Renault 5 GTL ivic*
Kadett + Honda VMy
i.z.g.st. tel. 0449gje^
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Bart Wanders
rekent op kans

Limburger maakt WK-debuut

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

" Rob Ehrens test zijn nieuwe paarden in Indoor Brabant
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Van onze sportredactie

ALKMAAR - Precies tien jaar
nadat hij AZ als assistent-trai-'
ner heeft verlaten, zal Hans
van Doorneveld (48) opnieuw
zijn opwachting maken in Alk-
maar. Zoals gisteren reeds ge-
meld, ditmaal als hoofdtrai-
ner. De andere kandidaten om
de vertrekkende Hans Eijken-
broek op te volgen waren Piet

Buter (KNVB) en de voormali-
ge Ajax-verdediger Ton Pronk
(IJsselmeervogels).

AZ mag Hans van Doorneveld in
dubbel opzicht dankbaar zijn. Ten
eerste bleek de profielschets van de
nieuwe oefenmeester hem op het
lijf geschreven, maar voorts be-
dankte de trainer op het nippertje
voor de eer bij Heracles. Van Door-
neveld was al mondeling rond met

Karlsruhe SC zorgt voor bekersensatie

DEN BOSCH - De blikvangers van
het 23ste Indoor Brabant, dat van 23
tot en met 26 februari in 's Herto-
genbosch wordt gehouden, zijn op-
nieuw de wereldbekerwedstrijden
dressuur en springen. In tegenstel-
ling tot vorig jaar, toen Indoor Bra-
bant de finale van de wereldbeker
dressuur gewonnen door de Zwit-
serse Christine Stückelberger in
huis had, staan nu na Den Bosch
nog Parijs en de eindstrijd in Go-
thenburg op het programma.

Bayern München
uitgeschakeld

Naast Ehrens zitten ook Albert
Voorn (12e), Wout-Jan van der
Schans (16e), die voor het eerst na
de Olympische Spelen in Seoul
Olympic Treffer weer inzet tijdens
een internationaal evenement, en
Jos Lansink (18e) in het vliegtuig
naar Amerika. Hun 'stoel' staat ech-
ter niet zo vast als die van Ehrens.
Andere bekende ruiters in Den
Bosch zijn Van der Ham, Hendrix,
Laarakkers, Tops, Van der Vleuten,
het talent Uriël Taken en oud-
bondscoach Johan Heins.

den nog niet eerder uitgebracht op
het niveau van een internationale
wedstrijd als Indoor Brabant, dat
derhalve een testcase voor Ehrens
wordt. De nationale kampioen uit
Weert zal er met bijvoorbeeld Topaz
of zijn nieuwe aanwinst Olympic
Matchline proberen aan te tonen,
dathij ook met dezepaarden op top-
niveau kan presteren.

Chardon ruiter
van het jaar

DEN BOSCH - IJsbrand Char-
don is uitgeroepen tot ruiter
van het jaar 1988. Chardon ver-
overde vorig jaar in Apeldoorn
de wereldtitel in het vierspan-
rijden. De menner uit Delft
werd door de commissie ver-
kozen boven dressuuramazone
Armemarie Sanders-Keijzer en
springruiterRob Ehrens.

Aan prijzengeld is voor de ruiters en
amazones in totaal drie ton te ver-
dienen. De begroting van Indoor
Brabant is 1.6 miljoen gulden.

Indoor Brabant rekent op zon
45.000 toeschouwers, zon zevendui-
zend minder dan er vorig seizoen de
kassa's passeerden. Die massale
toeloop werd en wordt nog steeds
toegeschreven aan de finale om de
wereldbeker dresuur. De Braban-
thallen puilden toen letterlijk uit.
Nu dat hoogtepunt van het (dres-
suurjaar) in Gothenburg wordt ge-
houden, zijn de schattingen wat
voorzichtiger.

Beide overwinningen - Amsterdam
en Helsinki - behaalde de Limbur-
ger echter wel met Olympic Sunri-
se, een merrie die vorig jaarnovem-
ber naar het buitenland verhuisde.
Ehrens heeft inmiddels wel de be-
schikking gekregen over de paar-
den uit de Expo-stal, maar deze wer-

Negentien Europeanen kunnen zich
kwalificeren voor die finale. De Brit
John Whitaker voert met de schim-
mel Next Milton het klassement aan
met 58 punten. Rob Ehrens is als
enige Nederlander met 40 punten al
vrijwel zeker van een ticket Ameri-
ka.

De springruiters staat de komende
weken een aanzienlijker zwaarder
programma te wachten om de we-
reldbeker. Indoor Brabant is de ze-
vende wedstrijd in eenrij van twaalf
waarvan het sluitstuk begin april in
het Amerikaanse Tampa (Florida)
wordt gehouden.

Leider in hetklassement om de we-
reldbeker dressuur is momenteel de
Westduitser Holger Münsterman.
Van de veertien dressuurruiters die
geklasseerd zijn voor deze wereld-
beker, komen er zaterdag 25 februa-
ri in ieder gevalzes naar Den Bosch.
Voor de Nederlandse deelnemers is
na het wegvallen van Armemarie
Sanders-Keyzer met Amon overi-
gens slechts een bescheiden rol
weggelegd. Anky van Grunsven is
met Prisco de best geklasseerde Ne-
derlandse combinatie, Tineke Bar-
tels de Vries volgt enkele plaatsen
lager met Olympic Duphar. Een
combinatie die overigens nog maar
enkele keren van start ging in één
van deelfreeds verreden wereldbe-
kerwedstrij den.

De nieuwe trainer krijgt, zoals hij
datzelf noemt, een zwaar takenpak-
ket. Het ligt in de bedoeling dat de
complete technische staf onder de
loep wordt genomen. Voor Hans
van Doorneveld staat echter al vast
dat elftalleider Hugo Hovenkamp,
wiens verbintenis aan het einde van
dit seizoen afloopt, moet blijven.
„Die laat ik voor geen prijs vertrek-
ken", aldus de nieuwe technische
baas. Bovendien zal het takenpak-
ket van de nieuwe trainer fors wor-
den uitgebreid. „Hij zal", aldus Bart
de Lange, „vooral een bruggen-
hoofd moeten vormen tussen de
profclub AZ en de Noordhollandse
amateurs."

De eerste gesprekken met Van
Doorneveld dateren volgens de
voorzitter van een week geleden. De
geruchtenover deop handen zijnde
komst circuleerden al echter veel
langer.

„Sterker, daar streven we ook naar.
Natuurlijk heeft de ervaring van
Van Doorneveld de doorslag gege-
ven. Maar wij hebben ook zijn bui-
tengewone clubtrouw mee laten we-
gen. Hij zat niet voor niets zeven
jaarbij Haarlem, waar hij met mini-
male middelen het maximale pres-
teerde. Kortom, voor ons de ideale
trainer."

Die visie vat voorzitter Bart de Lan-
ge, die Van Doorneveld hoogstper-
soonlijk naar Alkmaar haalde, in
één woord samen: continuïteit.
„Daarom sluit ik niet uit dat wij na
die twee jaar nog veel langer met
Van Doorneveld verder gaan", al-
dus De Lange.

„Terug op het oude nest zou jekun-
nen zeggen", verklaarde de trainer.
Hij ziet de overgang van Fortuna -
subtopper in de eredivisie - naar AZ
- top eerste divisie - niet als een
sportieve achteruitgang. „De club is
nu ontzettend goed bezig. Als je de-
gradatievoetbal speelt in de eredivi-
sie, krijg je nauwelijks de kans iets
nieuws op te bouwen. Die mogelijk-
heid heb je in de eerste divisie wel.
En dat gebeurt nu ook duidelijk.
Ook de toekomstvisie van de club
staat mij aan."

Hans van Doorneveld keert volgend
seizoen dus terug in een bekende
omgeving. Niet alleen was hij vijl
jaar (van 1975 tot 1980) assistent-
trainer van AZ, maar daarvoor
speelde hij bij FC Zaanstreek, KFC
en Stormvogels.

de Almelose club. Heracles dreigde
de huidige trainer van Fortuna Sit-
tard aan te klagen wegens contract-
breuk maar zag daar later toch weer
van af.

Elf minuten na de rust dachten de
7000 verkleumde toeschouwers in

De bezoekers hadden slechts vier
minuten plezier van de snelle voor-
sprong. Grahammer speelde Wohl-
farth in de ruimte aan. De spits ont-
deed zich van zijn bewaker en pas-
seerde de doelman van dichtbij. De
treffer werd door de spelers van
Karlsruhe hevig aangevochten. Op
het moment dat Wohlfarth de bal
ontving, stond Wegmann buiten-
spel. De grensrechter hief zijn vlag
omhoog, maar de arbiter keurde het
doelpunt goed.

Voor beide teams was de bekerwed-
strijdhet eerste duel na een tien we-
ken durende winterslaap.Karlsruhe
liet al in de beginfase zien niet voor
een nederlaag naar München te zijn
gereisd. Na acht minuten lag de bal
al achter Aumann, die bij een vrije
trap van Karlsruhe als versteend op
de lijn bleef staan en kansloos was
bij de kopbal' van Hermann.

MÜNCHEN - Karlsruhe SC
heeft gisteravond voor een
grote sensatie gezorgd door in
München herfstkampioen
Bayern München uit het West-
duitse bekertoernooi te kege-
len. De beslissing viel zes mi-
nuten voor het einde toen Bog-
dan de vierde treffer van
Karlsruhe maakte. Daarmee
bepaalde hij de eindstand op
4-3 voor de bezoekers. In de
kwartfinales ontmoet Karlsru-
he Borussia Dortmund.

De aardige openingsfase kreeg geen
vervolg. Beide ploegen bleven na de
doelpunten angstvallig opereren.
Pas tegen het einde van de eerste
helft kwamen er weer kansen.
Karlsruhe nam opnieuw de leiding.
Hermann passeerde Aumann voor
de tweede keer, maar enkele minu-
ten later was de stand weer gelijk
door Wegmann.

\??N - Arsenal heeft gister-
Sgeri ln Londen de oefenwedstrijd
Stip* Franse nationale team ge-
Nrj\,lnet; 2-0. De doelpunten
J tü

e Engelse koploper werden in
%s ede helft gemaakt door
Vkw er" Smith- Doelman Bats
Vrji am een grotere nederlaage formatie van Michel Platini.

Lecontezwak na
vermageringskuur

J'-Saif' ■ ~ Het tennistoernooi van
*■"% }s gisteren drie geplaatste
t^at kwi Jtêeraakt. De als vijfde
t eer«te Henri Leconte verloor in
f aChtir r°nde met 6"7' 6"4' 3"6 Van

r «ici-, nJarige Andrei Sjerkasov,Nh^Yia de kwalificatie plaatste% j êt hoofdtoernooi.
Stra?-*lsman begon na de open
"% hi'Sctle kampioenschappen,

%j ü^eveneens in deeerste ronde
"T"***-? if geschakeld, aan een verma-JV'ef sl**uur, waarbij hij acht kilo
s^" w v°elde me een beetje
Nr'rj s zijn excuus.

?,Vei*rassende winst van Sjer-
/*tiB ■ leef de Sovjetrussische in-
F han IVlilaan gehandhaafd. Eer-
i|l*'*'nois uiens landgenoot Andre
'Ntst V' die als achtste was ge-
r^ilii'L-u*' o*^0*^ wegens ademhalings-
Ign. J«heden moeten terugtrek-

| v atl
av Mecir is de laatste tijd nog-

V*ere Voor de tweede weeken verloor de Olympische
y W in de eerste ronde. In Mi-as de 20-jarige Italiaan Omar
rcfti se hem met 6-4, 7-6 te

Arsenal verslaat
Frans elftal

Math Linkens in
amateursectieKNWU
*"> ri - De veertien districten
ürs/e KNWU hebben tijdens de

Vefgadering van de sectie
■^^""wielrennen, Joop Atsma tot
lifter gekozen. De 32-jarige
■"kun eg stemmen, de andere
6tgadat Harrie van Gestel 18. De
8e 1~ei*ing benoemde ook de ove-eSen leden van het Sectiebe-
6ij deel zullen uitmaken van
l^s

n»eraad. Math Linkens uit
*rte richt is de enige Limburgse
fyJ'enwoordiger in de amateur-

Commissie
bestudeert

EK-afrekening
**tbai~K * sectiebestuur betaald
*U r ' heeft gisteravond tijdens
6ve g}"liere vergadering de defini-
■^nii lening van het Europees
He schap 1988 besProken- De
jibw nir>g is gemaakt door pen-
-Igveesterveester Henk Hut. De nota
itu ergezeldvan een accountants-
ietb*jln*S- Het bestuur betaald
«rrj 'heeft de afrekening gefiat-
che financiële commissie zal
ir, !" vanavond over buigen.Het is
■W 6 uitkomst van die bijeen-

a"aankelijk wanneer het sec-
ijtQ Ul-ir de afrekening van het
*^kt S kampioenschap openbaar

het Olympia-stadion dat de thuis-
ploeg de wedstrijd definitief onder
controle had. Wegmann zette
Bayern op voorsprong. Karlsruhe "Karlsruhe-speler Kreuz (links) probeert bij deze actieRoland

Wohlfarth de bal afhandig te maken.

Seizoen voorbij
voor Larsson

STOCKHOLM- Peter Larsson is zo
ernstig geblesseerd, dateen ingreep
noodzakelijk is. De Ajax-verdediger
wordt vandaag in het ziekenhuis
van Göteborg geopereerd aan de
rechterenkel. Volgens de arts van
de Zweedse nationale ploeg is Lars-
sen voor derest van het seizoen uit-
geschakeld.

Skititel voor
Jelle Janssen

Rosenzweig

VALKENBURG - In het Neder-
lands jeugdkampioenschap skiën
(slalom) heeft de zestienjarige Jelle
Janssen uit Berg en Terblijt op de
titel B-categorie beslag gelegd. De
wedstrijd vond plaats in het Oosten-
rijkse Lofer. Ook de derde plaats
was voor een Limburger:' Ronnie

voor het slotsignaal maakte Bogdan
de sensatie compleet door een vrije
trap van Harforth af te ronden.

Invaller Heisig zorgde een kwartier
voor het einde voor de onverwachte
gelijkmaker, na een blunder van
doelman Aumann. Zes minuten

legde zich echter niet bij een voortij-
dige beslissing neer. De ploeg van
Winfred Schafer, die door de
scheidsrechter in de tweede helft
voor zijn onophoudelijke commen-
taar op de leiding naar de bijna lege
tribunes werd verwezen, plaatste in
het laatste kwartier een succesvolle
demarrage.

LONDEN - In de Engelse league
werd gisteravond een wedstrijd ge-
speeld. Everton speelde gelijktegen
Aston Villa: 1-1. In de Schotse com-
petitie won Aberdeen de uitwed-
strijd tegen Hamilton met 2-0.

" BERLIJN - Gisteravond werden
in de tweede Bundesliga twee wed-
strijden gespeeld. De uitslagen:
Hertha BSC-Fortuna Köln 3-0; Ein-
tracht Braunschweig-SC Freiburg
1-1.

Van Loen en
Hesp in basis

Suvrijn en Boerebach bankzitters Bondselftal

Gistermorgen vertrok de hand-
balselectie per touringcar naar
Belfort. De stemming was een
beetje gedrukt omdat de groep
zich voor dit moeilijke WK in de
steek gelaten voelt door de spe-
lers die weigeren onder Ton van
Linder te spelen. Drie Limbur-
gers maken deel uit van de selec-
tie van bondscoach Van Linder.
Remco Vijgeboom en Lambert
Schuurs van VGZ/Sittardia en
Bart Wanders van Herschi/V en
L.

BELFORT - Vanavond gaat in
Frankrijk het wereldkampioen-
schap zaalhandbal in de B-cate-
gorie van start. Het Nederlands
heren handbalteam, ingedeeld in
poule D, speelt om 18.00 uur in
Belfort zijn eerste wedstrijd te-
gen Zwitserland. Morgen wordt
tegen West-Duitsland gespeeld
en zaterdag wordt de eerste ron-
de afgesloten tegen Noorwegen.
Daarna wordt bepaald in welke
groep de Oranjeformatie wordt
ingedeeld.

De assistent van Thys Libregts
stuurt zijn ploeg met offensieve
plannen het veld in. Het midden-
veld wordt gevormd door het aan-
vallende ingestelde kwartet Van
Duren, Bergkamp, Laamers en
Krüzen. In de voorhoede zijn Van
Loen en Viscaal de speerpunten.
Op de bank nemen plaats: Boere-
bach, Cooke, Meijer, Suvrijn en
doelman Van der Gouw.

Van Eynde wint
Nice-Alassio

snapping voor. Wim van Eynde,
de Fransman Jacques Deerion
en de voor verschillende ploe-,
gen rijdende Italianen Marco
Vitali en Stefano Della Santa
maakten zich los en namen in
de laatste kilometers een voor-
sprong van anderhalve minuut.
In Alassio maakte Van Eynde er
een lange sprint van, die hij ge-
makkelijk won.

De opstellingen:
Frankrijk: Rousset (Bordeaux); Reuzeau
(Laval), Cartier (Metz), Boli (Auxerre) en
Casoni (Racing Paris); Guérit (Nice), Laurey
(Sochaux), Bernardet (Montpellier) en Gu-
rin (Racing Paris); Micciche (Metz) en Xue-
reb (Paris SG).

„Onze overlevingskansen in
Frankrijk zijn minimaal. Kwa
spelerspotentieel is ons land de
zwakste in de poule. Het enige
wat we moeten hopen is dat bij-
voorbeeld Noorwegen en/of
Zwitserland een slechte en wij
een topdag hebben. Maar dan
ben je er nog niet. Want als je
door de eerste ronde heen komt
dan moet je nog een wedstrijd
winnen om B-land te blijven,
omdat alleen de -nummers zeven
en acht daarvoor in aanmerking
komen. Dus denk ik dat de kans
vrij klein zal zijn en dan druk ik
me nog voorzichtig uit. Daarom
is het ook doodzonde dat Jack
Josten en Wil Jacobs niet mee-
gaan. Maar daar is al genoeg over
geschreven".

aan het promoveren. Je krijgt
dan een contract van vier jaar. Je
moet in die periode zorgen dat al-
lesklaar is. Ikkan detijd duszelf
indelen. Daarbij komt ook dat
mijn professor erg soepel is".
Bart Wanders, die afstudeert in
de scheikunde, is niet bang dat
hij als bankzitter meemoet.
„Nee", zegt hij gedecideerd. „In
Bulgarije heb ik het er met Ton
van Linder al over gehad. Toen
vond ik dat ik veel te weinig
werd ingezet ondanks het feit dat
Henk Groener niet best speelde.
Dat stoorde mij. Ik heb dat toen
bij de bondscoach aangekaart.
Hij heeft mij verzekerd dat dit tij-
dens het WK niet zal gebeuren.
Kijk, speelt Henk Groener de
sterren van de hemel, dan heb ik
er minder problemen mee als ik
veel op de bank zou moeten zit-
ten, maar ik gaer in elk geval van
uit dat ook ik mijn kans zal krrj-
gen".

Nederland: Hesp (Fortuna Sittard); Lank-
haar (Racing Mechelen), De Wolf (FC Gro-
ningen), Verkuyl (Ajax) en Sturing (Vites-
se); Van Duren (Den Bosch), Bergkamp
(Ajax), Laamers (Vitesse) en Krüzen (Den
Bosch); Viscaal (Beveren) en Van Loen (Ro-
da JC).

Kan hij dan nu wel de studie met
de sport combineren? „Ja, ik ben

Bart Wanders, die aan zijn eerste
WK begint, werd als laatste spe-
ler aan de selectie toegevoegd.
„De uitverkiezing was ook voor
mij een verrassing. Ik had twee
jaar niets meer van Ton van Lin-
der gehoord. Vroeger heb ik deel
uitgemaakt van de selectie van
Jong Oranje en daarna even van
de A-selectie. Ik heb toen be-
dankt omdat ik aan het afstude-
ren was aan de T.U. in Eindho-
ven. Opeens belde hij me op. Ja,
ik was verrast".

deelnemers in het gezicht. On-
der die omstandigheden bleef
het peloton lang gesloten. Pas
op twintig kilometer van de fi-
nish meldden zich de eerste uit-
brekers. Nadat even voor de
Monte Testico het hele gezelsa-
chap weer bij elkaar was geko-
men, deed zich op de hellingen
van de berg de beslissende ont-

NIMES - Bondscoach Nol de Rui-
ter heeft in het bondselftal, dat van-
daag in Nimes tegen Frankrijk uit-
komt, Fortunees Ruud Hesp en
Roda JC'er John van Loen opge-
steld. De twee andere Roda JC'ers
in de selectie, Wilbert Suvrijn en de
als vervanger van Gerrit Plomp op-
geroepen Michel Boerebach, wer-
den als reserves aangewezen.
De Ruiter heeft in de basis twee
eerste-divisiespelers opgenomen:
Sturing en Laamers van koploper
Vitesse. In de ploeg zijn tevens
twee „buitenlanders" opgesteld:
aanvaller Viscaal (Beveren) en ver-
dediger Lankhaar (Racing Meche-
len).

Wr, S^!o - De Belgische wie-
Siste Wim van Eynde heeft
\v eff/en de tiende editie van de
W orm edstrijd Nice - Alassio ge-
Woe De renner uit de Lotto-
rou S l.Van Jean-Luc Vanden-

i
was na 150 kilometer

sloeg "tem de sprint. Hij ver-
Sfj § in Alassio aan de Italiaan-
Vu^ivièra, de Italianen Marco
de j!» en Stefano della Santa en
t)e rHa.nsman Jacaues Deerion.
-^ivill ngs de Cote dAzur en de

Was allesbehalve een
r^ 11' Een fijne regen en

ss^ IJskoude wind sloeg de 107

De uitslag: 1.Van Eynde 4.25,10, 2. Vitali
z.t., 3. Della Santa z.t., 4. Deerion z.t., 5.
Willems op 28 sec, 6. Gioia z.t.,7. Perini
z.t., 8. Mierzejewski z.t., 9. Serediuk op
1,15, 10. Calcatera.

Hans van Doorneveld
terug op oude nest

'AZ is ontzettend goed bezig'

'Captagon is overal in zwang'
Erich Kühnhackl

geeft dopinggebruik
in ijshockey toeLimburgs Dagblad sport Volgens Kühnhackl, die met

716 doelpunten recordhouder
is in de Bundesliga, wordt het
de hoogste tijd dat er op elke
speeldag van de competitie do-
pingcontroles worden gehou-
den. Tot nu toe wordt er spora-
disch gecontroleerd.
Vier jaar geleden bracht Dr.
Herbert Plum, toen teamarts
van Köln, het dopegebruik in
de Bundesliga ter sprake. Hij
kon zijn beweringen echter
niet hard maken.

In het artikel verklaart Kühn-
hackl, dat enkele spelers voor
zijn ogen naar het buisje met
peptabletten grepen. Volgens
Kühnhackl is het gebruik van
verboden middelen ooknu nog
algemeen. „Als je de spelers
aankijkt zie je vaak alleen het
wit van de ogen. Ze zijn heel
erg agressief.

den gebruikt. „Captagon en
dergelijke middelenzijn overal
in zwang. Juist nu in de play-
offs is de verleiding erg groot",
aldus de 211-voudige interna-
tional van EV Landshut, die
aan het eind van dit seizoen
zijn loopbaan afsluit.

HAMBURG- In navolging van
zijn met wielrennen gestopte
landgenoot Didi Thurau heeft
de 38-jarige Westduitse ijshoc-
keyer Erich Kühnhackl in een
interview met het weekblad
Sport-Bild toegegeven, dat er
in zijn sport pepmiddelen wor-

Testcase voor
Rob Ehrens

Wereldbeker-strijd blikvanger Indoor Brabant

Van onze sportredactie



Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot

’ 5000,-. Tel. 04490-43481.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045-
-227793.
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).
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
NIEUW te k. gevr. alle mer-
ken auto's. Tel. 045-416239.
Tek. 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 ’ 3500,-; Kadett combi
81, lpg ’ 3500,-; Taunus 80
J6L 4-drs lpg, ’ 1800; Fiat
Panda 81, ’2500,-; Taunus
Ï6L 80 2-drs. ’ 1350,-; Fiat
127 ’850,-. Hommert 24,
Vaesrade, kruispunt Schin-
nen.

Fiat Sittycar
Volvo 360 GLE Sedan

1986
Volvo 343 LPG 3-drs. 1983
Yolvo 345 DL Special aut.

1986
| Volvo 340 autom. 1979

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8/12

Sittard 04490-17544

Fiat Sittycar
Geleen

.Tiat Ritmo 1982 ’3950,-
Citroen GSA 1982 ’ 3950,-
Fiat Panda Cararra 1987

’ 10.900,-
Fiat Uno 45 1986

’12.900,-
Fiat Panda 34 1986

’ 8900,-
Renault 5 TS 1983

’ 8900,-
Fiat Sittycar Geleen
Rijksweg Nrd. 84-. Tel. 04490-43177

Te k. FORD Escort 1.3 laser
bwj.'Bs. Debetslaan 35,
Landgraaf, Nieuwenhagen.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bh STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
fbrmatie: tel. 045-226000.

AUTO LANDGRAAF
biedt aan, kijk en vergelijk:
Mitsubishi Pajero, lang,

feel kent., kl. wit, '85,
29.500,-; Porsche 924, met

div. ace, in absolute nw.st.,
kl. rood, '81,’ 24.500,-; Audi
coupé GT, met z.v. ace,
15.000 km, donkerblauw,
nw.st, '87, ’34.900,-; BMW
525 E, m. div. ace, kl. wit,
als nieuw, '85, ’21.800,-;
BMW 316,met 5-bak, 62.000
km, kl. lapisblauw, '87,
’23.800,-; Daihatsu Chara-
de automaat, 5-drs., blauw-
met., 39.000 km, '83^’ 6800,-
-; Fiat Panda 1000 CL, 9000
km, kl. zilver, '88, ’ 12.950,-;
Ford Sierra 1.6 coupé,
3-drs., kl. blauw, 49.000 km,
'86, ’17.950,-; Ford Sierra
1.6 L, 5-drs., kl. roodmet.,

zeer mooi, '84, ’10.950,-;
Ford Escort Laser, kl. bei-
gemet., '85, ’ 12.900,-; Hon-
da Prelude EX automaat
1.8, met stuurbekr., kl.
goudmet., '85, ’21.900,-;
Honda Prelude EX 1.8 12
Valve, kl. wit, '85, ’ 22.950,-;
Honda Civic 1.5GTI, zilver-
met, '85, ’ 15.500,-; Honda
Accord, 3-drs., coupé, kl.
blauwmet, '83, ’10.900,-;
Lada 2104 station, kl. rood,
'86, ’8950,-; Opel Corsa 1.2
LS, 3-drs., 15.000 km,
nw.st. eind '87, ’ 14.900,-;
Opel Ascona 1.6 S, kl. rood,
div. ace, '85, ’ 15.500,-; Opel
Senator 2.5 E, met 5-bak,
LPG, CD-uitv., blauwmet,
'84, ’ 16.900,-; Opel Rekord
2.0 S GL-uitv., met LPG, kl.
wit, '83, ’9750,-; Opel Re-
kord station 2.0 S, goud-
met.,zeer mooi, '82,’ 8750,-;
Volvo 240 GLE, met schuif-
dak, stuurbekr., blauwmet.,
'83, ’ 15.900,-; VW Golf C
1.3, kl. roodmet, km.st.
32.000, '87, ’19.500,-; VW
Golf C diesel, kl. wit, zeer
mooi, '83, ’7250,-; Alfa
Giulhetta 1.6, met sportvel-

fen, zeer mooi, kl. rood, '81,
5750,-. Inruilers: Daihatsu

Charade KT, 5-drs., kl. wit,
'81, ’2500,-; Saab 900 GLS
Sedan, met schuifdak, kl.
bruinmet, '81,. ’ 6950.-;
Ford Taunus 2.0 L 5 cyl.,
met LPG, blauw, '80,
’1950,-; Ford Taunus 2.3
Ghia, kl. zilver, '80, ’ 2750,-;
Mitsubishi Galant GL.
bruinmet, '78, ’ 950,-; Opel
Kadett 1.2. kl. groen, 77,
’950,-; Opel Kadett City
automaat, oranje, '77,
’1250,-; VW Golf S 1.6,
4-drs., kl. groen, z.g. cond.,
'78, ’2250,-. * erkend Bo-
vag-bedrijf * eigen werk-
plaats * financiering zonder
aanbetaling mogelijk * alle
keuringen toegestaan * in-
ruil mogelijk * Keuze uit 12-
-3 mnd. garantie* WN-keu-
ringsstation * garantie bo-
ven ’ 10.000,-.Kom vrijblij-
vend kijken en vergelijken
bij Auto Landgraaf. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Land-
graaf, Heerlerbaan 74-76,
Heerlen, tel. 045-
-424268/424231.
OPEL Corsa, bj. '84, 3-drs.,
51.000 km, zeer mooi. Tel.
045-321815.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's tel. 045-273177.

Hagen accu's
4000 stuks uit voorraad leverbaar, voor alle voertuigen.

2 jaar „echte" garantie.
Kerp, In de Cramer 37, Heerlen, tel. 045-716951.

Bovaggarage Schaepkens
biedt te koop aan: Nissan
King-cab. Amerik. uitv.
16.000 km '86 ’18.900,-:
Opel Kadett 1200 SC LS
uitv. '86; Opel Kadett GT
Hatchback '86; Opel Kadett
r.3 S 7.000 km '87 vanaf

’ 16.500,-;Fiat Regatta 1300
ES '85 ’9500-, Audi 80
GLS 4-drs. LPG ’4950,-;
Renault 5 TL type '81

’ 1750,-: Skoda 105 L type
'84 ’ 3250,-; Honda Prelude
ri.w. '84 ’ 16.900,-; Renault
4 F 6combi '82 ’2950,-;
Lancia Bèta wit '79 ’ 2950,-;
Lada 1300 4-drs. ’2500,-;
Opel Kadett Stationcar
1200 S ’ 2250,-; Opel Cava-
lierGL type '80’ 3000,-; Ci-
troen Visa 5-drs. '86
’BOOO,-: Talbot 1100 VF 3
60.000 km rolstoelvervoer
type '82 ’ 3900,-; Renault 18
Stationcar lpg '82 ’5250,-;
VW Golf Diesel CL '84 Iste
eig.’ 12.950,-; Opel Senator
3 Itr. S autom. '80 ’ 6950,-;
Volvo 343 autom. '80

’ 3950,-; VW LT Transpor-
ter met laadbak ’3950,-;
Opel Manta A zeer spec. uit-
gebouwd ’8950,-; Toyota
Tercel '80’3000,-; OpelKa-
dett Berlina 5-drs. '81
’6000.-; Mazda 626 GLX
'84 ’12.000,-; Alfa Sud
Sprint veel extra's ’ 2500,-;
BMW 320 6cil. type '80 veel
extra's ’ 5950,-; Renault 14
'80’ 1500,-; Honda Civic '80
’2250,-; Audi 100 5E '79
’200,-; Renault 4 '81

’ 1950,-; 2x Ford Taunus
stationcar vanaf ’ 1250,-;
Gremlin spec. Amerikaan
’3950,-; Ford Escort 1300
lste eig. nw.st. '82 ’7950,-.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te k. MAZDA 818, bj. '78,
APK 3-'9O. Tel. 045-456511.
OPEL Commodore 25 S,
LPG. bj. '79, met APK,
vr.pr. ’2250,-. Te bevr.
Kleingraverstraat 36, Kerk-
rade-West
Te k. Opel KADETT sta-
tioncar, bj. 11-'7B, APK,
trekhaak, nw. uitlaat, prijs

’ 1450,-. Tel. 04454-2375.
MERCEDES 250 D, veel
extra's, bj. mei '88. Tel.
04454-3479, na 17.00 uur.
MITSUBISHI Colt, bj. '86,
Lz.g.st Tel. 04454-4148.
Ford Sierra 2 1, GL, met
open dak, '85; Ford Orion
1.6 L, met lpg, '85; OpelKa-
dett Caravan Diesel, 5-drs.,
'85; Opel Kadett Diesel, '83:
BMW 316, 4-drs., '86; Opel
Kadett 1.2 S, '80; Opel Re-
kord Berlina 2 L, '83; Ford
Taunus 1600 Bravo, '81; VW
Golf 1300, '80; Ford Escort
1300 Bravo, '84; Opel Corsa
1.2 S, '84. Auto's met Bo-
vag-garantie. Inruil en fi-
nanciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf STAN
WEBER, Baanstr. 38,
Schaesberg. 045-314175.

Eerste soort GRASZODEN

’ 3,50 p. m2. Gratis thuisbe-
zorgd. Afgehaald ’3,25. ook
gehele tuinaanleg. Goed-
koop, bel ons vrijblijvend,
tel. 045-323178 of 313135.
Te k. zwaar KRACHT-
STROOMAGREGAAT 380
op wielen 1 jr. oud. met gr.
kabelrol, nw.pr. ’16.000-
-voor ’3500-, nw.st Tel.
045-323178.
Lemotex leder- en textiel-
groothandel biedt aan: le-
deren dames- en herenjas-
sen, glad en patchwork, PI-
LOtENJACKS, rokken,
prijzen va. ’ 20-, glanstrai-
ningspakken ’29,-; Jog-
gingpakken ’ 15,-. Geen
P.V Laurastr. 28,Eygelsho-
ven, tel. 045-462000.
Mooie POORT + palen br. 2
m en hg. 1,50, gegalvani-
seerd. 045-315825.
KEUKENEETHOEK,
hout. taf. m. 4 stoel, ’ 250,-;
eethoek taf. m. 4 stoel.
’450,-. Barbaraln. 2, Nieu-
wenhagen na 14.00 uur.
Tek. AEG TURNAMAT 'S'
wascombinatie, m. 6 mnd.
gar. Tel. 045-271036.
Te k. zeer mooi ant. eiken
Engels DRESSOIR en
eiken commode met mar-
mer. Tel. 045-422088.
PIANO'S te koop, nieuwe
en gebruikte. Somers &
Zn., Akerstraat 82, Heerlen,
045-713751.
Weg. omstandigh. modern
leren BANKSTEL, kuip-
model, 3-2-zits, grijs, vr.pr.

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

’ 975,-. Tel. 045-323830.
Ijskast ’ 95,-, gasfomuis

* ’ 125,-, gasplaat ’75,-, diep-. vries ’ 190,-, wasautomaat, ’ 190,-, antieke eiken, SLAAPKAMER, ’750,-.
Tel. 045-725595.
Eiken BANKSTEL ’ 275,-,. compl. slaapkamer ’450,-,
eiken eethoek ’375,-, ver-, der barok antiek enz. Kou-; venderstraat 208, Hoens-
broek.

iTe k. ALLESBRANDER
open haard model, 2 jr. oud
met pijpen, nieuwpr.

* ’2600,- nu ’400,-, 045-
-' 323178.
Te k. zwaar eikenTOOGK.

' 1.60 m. massief eiken.
Nw.pr. 5600,-, vr.pr. 2000,-.
Tel. 04490-22681.
Te k. compl. rijdende FRI-. TURE m. drie Kraans soft
ijsmach. en slagroommach.
en stroomaggegraat, tel.
04490-19235.

; Te k. eiken BANKSTEL en
eiken eethoek, tel. 04492-
-4670.. Te k. grenen KEUKENTA-
FEL en 3 stoelen en staan-
de schemerlamp 04490-
-28761.

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Woensdag 15 februari 1989 22

)!fQDGl3Dl3QP-j^jgPiPPP-l*

T_\jfó 67.50 Ify^hsi se"eewagen,met2witgeper- \^|§ij*"j# M Elektrische 1-persoons Kinderstoel van stevig kunststof /'^^'''T'ï'-^ '1 "Ui
4 treedsHncl olateau) /// f_J U 'oreerde bladen.Komt nu licht op Originele pauwenstoel. Ver- onderdeken, die aan de nieuwe me, iq motief op de zitting yAy^^^ __\_m~Wv T^^V^XW^ bv

eax«- H7*»n ttfes*^. I^UrB*s^8*5^ u toerijden voor eenverrassend vaardiqdvan handgevlochten net Kema-Keur eisen voldoet. |s stapelbaar en in diverse ot^M hzJ^ÊÈ »wJfcrhtJU «l'iwv /frSSSWan lü voordelige prijs en verfraaid met sierrandrondom. Afmeting: 145x68cm. kleuren _C\""' /mJW&<s\vm W^L"///^y^^^t —■—-1 M--3-treeds (mcl. plateau) i i"^^f UP on&ci 1 /io.o<1— 1 aa oei—~ — — "ZH I _^ ,_ y&-«lr^ll§\ >s^b?' f I|%'^ »#»

*" >fTsolï n -9Q95 1 "3Q95 1H9Q95 095 fi^Jlzr" .
>fc]— 6.;

■i

x " " Zcs^r»l
1688 WBi* ) '\1

f UIN DE WOLKEN,
ZU WEER ONDERDAK.
Zon 5 miljoen Afghanen zijn op de vlucht. Al jaren leven ze van dag u minimaal f25- (of een veelvoud daarvan) vóór 3 maart over-

tot dag, in een wankel evenwicht tussen leven en dood. Ze hebben maakt op ABN-rekeningnummer 51.97.57.777 of op girore-

niets, hooguit een sprankje hoop. Hulp is daarom hard nodig. De kening 416880 tav. Willem en Mary Loterij, dan ontvangt ude

Willem en Mary Loterij wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor vijf loten thuis.

deze vluchtelingen Pri^n zifn er natuurlijk ook te winnen. Het

Het is de Staatsloterij die de organisatie BrtH*** prijzenpakket bestaat uit: 2 Vol-

in handen heeft van deze eenma- bekomst vluchteling .g vo,s 440 DL een geheel ver.
lige loterij. Het geld dat we bin- i^l^aïllStailO^^^^öi» zor^de vliegvakantie van twee

u zich misschien afvragen. Zonder loterij (eenmaal per twee maanden meespelen met een heel

nu meteen uitvoerig vaderlandse geschiedenis te gaan doceren: lot gedurende een jaar).

Willem 111 schreef de mensenrechten 300 jaar geleden al in zn De trekking vindt plaats op maandag 13

(oranje) vaandel. Mede door zijn optreden werden destijds de maart. Op 14 maart worden de uitslagen gepubliceerd in de

' politieke en godsdienstige vrijheden op de Britse eilanden landelijke dagbladen en op teletekst, en er komt een trekkingslijst

:' hersteld. U begrijpt dat we ons graag onder zon vaandel te hangen bij alle verkoopadressen. Maar misschien vindt u dat

scharen allemaal minder belangrijk. Mis- ÉHP*^>^fcwi
PM --Hl

■ De Willem en Mary loten kosten f 5,- per stuk. Ze zijn schien vindt ut ook veel be- g -^-^^MH-^^W^S
vanaf 23 januari t/m 4 maart verkrijgbaar. Bij alle verkoopadres- langrijker dat er inderdaad enorm fjfiggjSgß ~ 'M'jß^
sen van de Staatsloterij, alle postkantoren en alle Grenswissel- veel geld wordtingezameld voor

kantoren. U kunt ook via bank of Postbank loten bestellen. Als de Afghaanse vluchtelingen, na *****9 _____ —. % ——*

WILLEM EN MARYLOTERU.KOOP EEN LOT, VERBETER HUNIOT.
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Het probleemkind van het Fran-
se voetbal, Eric Cantona, speelt
de rest van het seizoen voor Gi-
rondins Bordeaux. In de nacht
van maandag op dinsdag werden
devoorzitters Bernard Tapie van
de oude club Olympique Mar-
seille en Claude Bez van Bor-
deaux het eens over de tussen-
tijdse transfer.

Entreekaartjes
Westduitse voetbalsupporters
zonder connecties komen niet
aan een toegangskaan voor de
kwalificatiewedstrijd tegen Ne-
derland. Het contingent van
9.400 plaatsbewijzen dat de
KNVB naar de Bondsrepubliek
gestuurt heeft, is reeds vergeven
door de Duitse bond.
De belangrijke wedstrijd wordt
op 26 april gespeeld in Rotter-
dam. Tot eind januari waren bij
.de Duitse voetbalbond in Frank-
furt 30.000 schriftelijke aanvra-
gen voor een ticket binnen. Ove-
rigens zijn de bijna tienduizend
kaarten nog niet naar de Bonds-
republiek gezonden. Dat gebeurt,
pas over een week of vijf.

Hoe staat het met die blessure?
„Ik heb maandagavond weer
voor de eerste keer gespeeld, te-
gen Donetz, een Russische club
die hier een trainingskamp heeft
opgezet. Dat ging niet onaardig,
maar als ik kort moest draaien
had ik toch nog veel last. Ik moet
nu even afwachten of ik zaterdag
tegen Stuttgarter Kickers kan
spelen."
De spelers hadden veel kritiek
op de zaaltoernooien?.
„Vind je het gek, als jenaar al die
blessur.es kijkt. Er werd in de
laatste wedstrijden veel te hard
gespeeld. Alles mocht, tot aan
slidings toe. Polygras is boven-
dien veel te stroef, met als resul-
taat veel enkel en knieblessures.
Er stonden ook veel te hoge be-
dragen op het spel. Buiten het
startgeld om kreeg de winnaar
van het Masters-toernooi 100.000
Mark, de nummer twee 75.000 en
de nummer drie een halve ton."
Voor jou hoeft het dus niet
meer?
„Ze krijgen mij niet meer de zaal
in, hetrisico is veel te groot. Als
de club eist dat ik toch speel, zeg
ik gewoon dat ik een blessure
heb, dat is toch niet te controle-
ren.

Rob Reekers niet
meer in de zaal

BOCHUM - Na een onderbre-
king van drie maanden begint de
Bundesliga zaterdag aan de
tweede competitiehelft. De win-
terpauze werd in West-Duitsland
overbrugd met een reeks aan
zaaltoernooien en leverde een
waslijst aan ernstige blessures
op. Een van de gedupeerden was
tweevoudig Oranje-international
Rob Reekers, de verdedigende
middenvelder van VfL Bochum,
die drie weken geleden in Kassei
een enkelblessure opliep. De
schade: ingescheurd kapsel en
opgerekte banden.

spits gebleven die vorig seizoen
heel België op zijn kop zette en
aan de hand van Frans van Rooy
en Georg Kessler met 24 treffers
topscorer bij onze zuiderburen
werd? Francis 'Cisse'-Severeijns.
Was die ook niet naar Italië ge-
gaan? Naar de club van Mario
Been, Pisa? Is hij daar nog?
Speelt hij nog, is h|s geblesseerd,
geschorst? Zeventien duels zijn
er gespeeld en nog geen enkel
bericht over een doelpunt.
„Nee, het gaat niet echt goed",
laat hij teleurgesteld weten van-
uit het Toscaanse stadje. Maar
hoe is dat mogelijk? Topscorer
van België en nu op de helft van
de competitie nog geen een keer
gescoord? „Ja, het is moeilijk in
Italië. Jekrijgt hooguit één kans
per wedstrijd. En de trainer, Bol-
chi, heeft nu voor een defensief
concept gekozen om punten te
pakken. Daardoor sta ik er naast.
Ik heb nu geloof ik al zes wed-
strijden op de bank gezeten.
Spijtig".

De Braziliaanse trainer Marinho
Peres heeft vanaf morgen de
technische leiding van de Portu-
gese voetbalclub Belenenses in
handen. Hij vervangt de Brit
John Mortimore, die vanwege
matige resultaten moet vertrek-
ken.

Marinho Peres

Jordan bestrijdt ook de in Australië
geventileerde opvatting van McEn-
roe, dat het nieuwe toernooischema
niet deugt. Volgens de ATP-direc-
teur zijn ook in dit opzicht de wen-
sen van de meeste spelersgehono-
reerd in het nieuwe systeem. De
spelers hebben bijvoorbeeld hun
wens langervakantie te krijgen ver-
vuld gezien. „Het project is nog niet
perfect, maar het is een aanzienlijke
verbetering ten opzichte van voor-
gaande jaren. Over het geheel geno-
men zijn dereacties zeer positief."
Jordan onthult in Tennis Weekly
ook enkele toekomstplannen op
langere termijn. „Eerst moesten we
de veranderingen doorvoeren, nu
moeten we verder kijken naar ver-
beteringen van het systeem en de
infrastructuur aanpassen aangaan-
de de contacten met toernooidirec-
ties, spelers, sponsors en het pu-
bliek."

# Volgens John McEnroe heeft de leiding van de spelersvak-
bond te weinig overleg gevoerd met de topspelers.

Toernooischema

Op basis daarvan formuleerde de
NSF een aantal vragen aan de part-
ners. Daarbij gaat de sportfederatie
ervan uit dat in de sport ook nog
veel verbeterd moet worden. In het
bijzonder werd aandacht besteed
aan het onderwerp sponsoring en
reclame.

Uitgangspunt bij de eerste vergade-
ring, gisteravond in Zeist, was het
WVC-rapport over de macro-econo-
mische betekenis van de sport. De
vaststelling in datrapport, dat sport
een belangrijke rol speelt in de
maatschappij en ook in economi-
sche zin van grote betekenis is,
werd door alle partners onderschre-
ven.

ZEIST - Na.de opheffing van het
Nationaal Sportoverleg heeft de Ne-
derlandse Sportfederatie een nieuw
podium geschapen, waar sport en
maatschappij elkaar kunnen ont-
moeten. Het heet „Platform Sport
en Maatschappij".
Naast de oude partners sport (verte-
genwoordigd door NSF-voorzitter
Schreve) en overheid (staatssecreta-
ris Dees van WVC) zijn bij het nieu-
we overleg het bedrijfsleven (VNO-
voorzitter Van Lede) en de media
(NOS-voorzitter Van der Renden)
nauw betrokken.

Platform Sport
en Maatschappij

opgericht

veI?EN HAAG - René Ooster-
se*, egt aan het einde van het
c°aoifn zÜn functie als trainer-
har, J)Van het mannen-team vann^balclub Hellas uitDen Haag
v 0 * Oosterveld, dit seizoen
'''vis' eefst by de Haagse ere-
ba 'eclub werkzaam, is van

veranderd en gaat verhui-
"^rjp aar Noord-Brabant. De ver-
scha"ngen maken het trainer-
öe j* m Den Haag onmogelijk.l^_-'ub zoekt naar een opvolger.

Voor Austria Wien komt Schin-
kels (26) inmiddels niet meer uit.
Hij raakte ernstig geblesseerd en
kreeg bovendien ruzie met Her-
bert Prohaska, veelvuldig inter-
national en sinds jaar en dag de
vedette van de ploeg. Twee we-
ken geleden werd Frenkie Boy
uitgeleend aan Voest Linz, uitko-
mend in de tweede divisie.
Schinkels: „Natuurlijk is dat
sportief gezien een stapje terug,
maar als ik straks weer helemaal
gezond ben kom ik honderd pro-
cent zeker terug aan de top".

Frenk Schinkels leek het hele-
maal te gaan maken in Oosten-
rijk. Bij SAK Salzburg, Wiener
SK en Austria Wien ontpopte de
drie turven hoge Rotterdammer
zich als de smaakmaker van het
elftal. De avonturier, die op zn
vijftiende prof werd bij Feyen-
oord en daarna bij achtereenvol-
gens het Zweedse Halmstadt
BK, AZ en Excelsior tegen een
bal trapte, had het in zijn nieuwe
vaderland zo naar de zin, dat hij
zich tot Oostenrijker het natura-
liseren.

Frenk Schinkels

Indoortitelstrijd in schaduw WK

Boebka niet in EK

De derde vraag heeft betrekking op
de opleiding en erkenning van offi-
cials als scheidsrechtersen lijnrech-
ters, die momenteel nog berust bij
de Internationale Tennis Federatie
(ITF). Tot slot hebben met name de
Scandinavische landener bij het be-
stuur van de ETA op aangedrongen
het ongenoegen kenbaar te maken
over het feit, dater in het circuit van
1990 naast Johannesburg een twee-
de toernooi in Zuid-Afrika wordt
gehouden (Kaapstad). Dit in afwij-
king van de geldende ITF-resolutie,
die geen tweede toernooi in dat land
toestaat.

gesprek met de ATP komen tot een
aantal procedure-afspraken. Over
vier punten maken de Europeanen
zich de meeste zorgen. Zo vindt
men de op de kalender van 1990 ge-
reserveerde data voor de eerste ron-
de van het toernooi om de Davisbe-
ker ongelukkig gekozen (direct aan-
sluitend op de Australische titel-
strijd). Voorts vragen de Europese
tennisbonden zich af wie na dit jaar
de Challenger- en Satelliettoernooi-
en gaat beheren. De Boer heeft in
verband met deze problematiek zit-
ting genomen in een werkgroep
(met de Zweed Bo Victor).

De drie onderhandelaars van de
ETA zullen op 14 en 15 april tijdens
de Algemene Vergadering in Nico-
sia verslag uitbrengen.

Volgens Jordan zijn de eerstvolgen-
de doelen: het instellen van een co-
mité, dat zich bezig houdt met het
organiseren van het circuit, het zoe-
ken naar nieuwe geldschieters en
het openen van onderhandelingen
over wereldwijde verzorging van te-
levisiebeelden. Jordan geeft in het
tennisblad toe, dat er nog geen
hoofdsponsor is gevonden voor het
nieuwe circuit. Volgens hem is de
ATP evenwel in staat gedurende
een paar jaar uit eigen bronnen de
benodigde gelden op te brengen als
dit nodig mocht blijken.

Het bestuur van de Europese Ten-
nis Associatie (ETA) heeft inmid-
dels te kennen gegeven opkorte ter-
mijn een gesprek te willen met
ATP-vertegenwoordigers. In een
buitengewone vergadering van de
ETA op 7 februari in Zürich hebben
de voorzitters van de 22 aanwezige
nationale tennisbonden een resolu-
tie aangenomen, die is overgebracht
aan Jordan. Ook Ruurd de Boer, de
nieuwe voorzitter van de Koninklij-
ke Nederlandse Lawn Tennis Bond
(KNLTB) was daarbij aanwezig. Na-
mens de ETA zullen drie man met
de ATP onderhandelen: voorzitter
Heinz Grimm uit Zwitserland, Ron
Presley (voorzitter Britse tennis-
bond) en Olie Bergström (voorzitter
Zweedse bond). De ETA wil in het

Overleg

De Wilde over het tweede Super-
cup-duel tussen KV Mechelen en
PSV: „Zelfs Heintze wist bijna
niet meer hoe hij mij moest te-
genhouden en Ronald Koeman
keelde er op los dat het niet mooi
was om te horen. 'Schop die De
Wilde eruit', ketterde hij tegen
Heintze, en toenKoeman me dan
zelf ondersteboven had gedon-
derd, siste hij dat hij nu ook wel
gauw een paar botten bijDe Mes-
maeker zou gaan breken." De 23-
-jarige spits draagtKoeman even-
wel geen kwaad hart toe.

Vorig jaar baarde hij opzien door
de 'doodschop' van Gilhaus te-
gen het been van Tigana van
Bordeaux 'klasse' te noemen.
Sindsdien is het, althans wat dat
incident betreft, stil geworden
rond Ronald Koeman. Pascal de
Wilde, de spits vanKV Mechelen
die zo zijn best doet op Ruud
Gullit en vooral Yannick Noah te
lijken, doet in het Belgische dag-
blad 'Het Laatste Nieuws' echter
een bijzonder boekje open over
de aanpak van de toekomstige
speler van Barcelona.

Koeman 'kettert'

trainerscarrousel

STEIN - De belangstelling voor de
triathlon in Nederland is massaal,
getuige de ruim zeshonderd in-
schrijvingen voor de driekamp in
Stem. Dat betekent dat de organisa-
tie geen enkele aanmelding meer
kan accepteren, met uitzondering
van enkele absolute toppers. De
triathlon in Stem vindt dit jaar ove-
rigens op een zondag plaats: 9 juli.

Triathlon Stem
al 'volgeboekt'

Degryse heeft een makelaar in de
arm genomen om een andere
werkgever te vinden. „Vorig jaar
was er belangstelling van PSV,
Bologna en Juventus. Waarom
zou die er nu niet meer zijn?"

Degryse staat in België en vooral
in Brugge bloot aan felle kritiek.
Zijn losbandige levensstijl wordt
niet langer gepruimd. „Allemaal
gelogen", reageert hy fel. „Maar
wat doe jetegen leugens?"

Natuurlijk, weet hij, is Club niet
zo maar een club. „Het gaat er
losser aan toe dan bij de andere
toppers in België", zegt Degryse.
„Dat is leukzo lang jewint, maar
als jetwee keer achter elkaarver-
liest, wordt dat tegen je ge-
bruikt."

Mare Degryse is de roddel en
achterklap meer dan zat. De Bel-
gische international wil daarom
weg bij Club Brugge. Degryse,
ooit begeerd door PSV, voelt
zich het slachtoffer van de min-
dere periodevan zijn club, die hij
aan het begin ■■van het seizoen
overigens al voorspelde. „Daar-
om maken ze hiervan een keurig
etentje in een restaurant al snel
een braspartij in een kroeg", foe-
tert de Bruggenaar.

Roddels en
achterklap

'Cisse' Severeijns
Waar is toch die jonge snelle

" Ronald Koeman (foto)
wordt door de Belg Pascal
de Wilde op de korrel geno-
men. Foto: WIDDERSHOVEN

Stam weigert
reserveplaats

Allrounders verontwaardigd over samenstelling sprintploegreserve divisie c

ST ODILIENBERG - Trainer Jo
Beulen van deafdelings eerste klas-
se Sint Odiliënberg heeft deze ver-
eniging ook in het seizoen 1989-1990
onder zijn hoede.

De FNRS kent het driesterrensys-
teem. Om voor de kwalificatie in
aanmerking te komen moet men
van goede huizekomen. De IJzeren
Man is hetzevende bedrijfin Neder-
land dat zich een driesterrenbedrijf
mag noemen en het is samen met
manége Van Houthem in Slenaken
de tweede in Limburg. Morgen zal
tijdens een feestelijke bijeenkomst
het zo fel begeerde bord aan De IJ-
zeren Man overhandigd worden.

WEERT - Morgen krijgt dressuur-
en springstal De IJzeren Man in
Weert van de Federatie van Rijscho-
len de derde ster. FNRS-maneges
worden de laatste jaren streng ge-
controleerd op kwaliteit en daar-
voor bestaat een commissie van on-
derzoek die deze kwaliteit en de vei-
ligheid beoordeelt.

Derde ster voor
De Ijzeren Man

Jordan haalt uit
naar John McEnroe

'Zijn beweringen over ATP-plannen kloppen absoluut niet'

fyojf deelnemers uit 27 landen
kv, de organisatoren voor

*t'ef
ar*titeit niet vrezen. Kwali-

jk OhJ81* net °P een aantal van de
\s delen' die op het twee-
**der Programma staan echter

verschijnt dewereldre-kfi iPy^er polsstokhoogsprin-
■chtrßoor (6)03) en in de open
1j de "p 6 m) Sergei Boebka niet
Sen 1 UroPese titelstrijd. Drie
Njn later komt de Rus echter
J Wed

actie in Houtrust Sport, bij
* reek c^e *n ne* kader van
he inri Van tien Êrote internatio-
-I'6 tn °>

or ontmoetingen, de z.g.
Hk "' wordt gehouden. Voor'"~ijd f

's een dergelijke wed-

*f*?s s lnancieel aanmerkelijk in-S<j. ter dan deEuropese titel-
N sV^331- alleen de eer op het

„De BCK had toegezegd de tijden

De allrounders tornen niet aan de
startbewijzen van Christine Aaf-
tink en Anita Loorbach. Die ver-
dienden hun deelnemersbewijs
door eerste en tweede te worden
op de nationale titelstrijd. Ingrid
Haringa ontbrak daar wegens
ziekte. De kernploegleden vinden

van Butte en Calgary mee te laten
tellen bij de samenstelling. Voor-
dat ik zondag het ijs op ging en
een nieuw Nederlands record
reed op de 1000 meter, stond de
ploeg al op papier vast. Dat is in
strijd met alle afspraken. Dat vind
ik geen stijl."
Om diereden zal Stam dereserve-
plaats niet accepteren. Henna
Meijer overweegt zich solidair
met haar ploegmaat op te stellen.

dat de BCK daarna de seizoentij-
den van de overige drie kandida-
ten Haringa, Meijer en Stam naast
elkaar hadden moeten leggen.
Van het trio was Stam dit seizoen
in een klassement over de 500 en
1000 meter de beste en Henna
Meijer nummer twee. Stam is bij-
zonder gepikeerd over haarreser-
veplaats.

CALGARY - De allrounders van
Jan Wiebe Last zijn verontwaar-
digd over de samenstellingvan de
vrouwen-sprintploeg voor de we-
reldtitelstrijd schaatsen op 25 en
26 februari in Heerenveen. De af-
keuring richt zich op 'de reserve-
plaats van Marieke Stam. De Eg-
mondse had in de ogen van haar
ploeggenoten de voorkeur moe-
ten krijgen boven Ingrid Haringa
of Henna Meijer.

RBC 2-NAC 2 3-5
Den Bosch 2-PSV 2 2-3VW 2-NEC 2 4-1
Eindhoven 2-RKC 2 2-1
Fort. Sittard 2-Roda JC 2 afg. -Helmond Sp. 2 Willem II 2 2-0
NAC 2 14 10 2 222 33-19
VW 2 15 9 3 321 38-21
PSV 2 14 9 2 320 35-14
RKC 2 15 8 2 5 18 29-22
Willem II 2 15 8 2 5 18 23-18
RodaJC 2 14 7 2 5 16 25-25
Fort. Sittard 2 12 5 2 5 12 20-20
Eindhoven 2 15 5 2 8 12 24-39
NEC 2 15 5 1 911 28-29
Helmond Sp. 2 15 5 1 911 29-33
MVV 2 12 5 0 7 10 24-36
Den Bosch 2 15 4 2 9 10 25-33
RBC 2 15 2 1 12 5 16-10
Programma:
Dinsdag 21 Febr. 19.30 uur:
RKC 2-Fort. Sittard 2
NEC 2-Eindhoven 2
PSV 2-VW 2
NAC 2-Den Bosch 2
MVV 2-RBC 2
Roda JC 2-Helmond Sp. 2

nummers is de in-
LHai nS. minimaal. Dat geldt
v eh nn "**e vrouwen. Voor de

ö^° zijn slechts respectie-
Jliw c"

rt en tien inschrijvingen
_\ "ino-' ultei*mate weinig belang-
J*f, wg bestaat voor de 3000 me-
h>SoKrop slechts vijf atletes zijn
,%\ d"*:€ven. Daar tegenover
pW Voor het verspringen 25
Kat» IJn Semeld. Dat aantal is
s. ie groot dat de organisatie

NSu WENHAGEN - De voor>edTt°nd geplande competi-
ateimlJd in de hoofdklasse

tussen SVN en"S^erd afgelast.

" Drie dagen na het EK komt Sergei Boebka wel naar Neder-land. De indoormeeting in de Houtrust Sporthal is voor de we-reldrecordhouder financieel aanmerkelijk interessanter dande Europese titelstrijd.

overweegt een kwalificatie te hou-
den. Door het strakke tijdschema
is daar nauwelijks gelegenheid
voor. Vrijdagmiddag in de techni-
schevergadering zal daarover een
beslissing worden genomen.

Bij de heren, waar dertien onder-
delen op het programma staan,
verdedigen zeven kampioenen
van Budapest (1988) hun Europe-
se titel. Het zijn: Linford Christie
(Eng, 60 m), Nikolai Razgonov
(Sov, 200 m), David Sharpe (Eng,
800 m), Ales Hoffer (Tsj, 60 m hor-

den), Frans Maas (Ned, ver), Pa-
trik Sjöberg (Zwe, hoog) en Remi-
gius Machura (Tsj, kogelstoten).
Bij de vrouwen staan elf titels op
het spel. Vijf kampioenen van
1988 proberen die titel te prolon-
geren. Van hen hoopt Nelli Coo-
man voor de vijfde achtereenvol-
gende maal de snelste op de 60
meter te worden. Andere titelver-
dedigsters zijn: Doina Melinte
(Roe, 1500 m), Elly van Hulst
(Ned., 3000 m), Stefka Kostadino-
va (Bul, hoog) en Claudia Losch
(BRD, kogel).
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WASHINGTON - Hamilton Jordan, directeur van de Associa-tie van Tennis Professionals (ATP) en inspirator van de nieuwe
opzet van het toernooiencircuit, heeft John McEnroe in de
jongste editie van het blad Tennis Weekly van repliek gediend.
De Amerikaanse tennisser uitte op 20 januari tijdens de open
Australische titelstrijd in Melbourne kritiek op de plannen van
de ATP, die volgend jaar gestalte moetenkrijgen.

liggj - Grote gebeurte-
%J^. Plegen hun schaduw
"fet *e werPen- Het twin-
i? ? toernooi om de Europe-
'tl^-^oorkampioenschappenl^g ,ek, dat zaterdag en zon-
Wln. rï*s vernieuwde Hout-
\y in Den Haag wordt ge-
ilt* en> ontkomt ook niet aan
%n

e** Den Haag zal moeten
■W .ln e schaduw van de
*ïls ac strijd om de wereldti-
\?f overdekte banen, die
'üh. \°t en met 5 maart in Bu-est wordt gehouden.

JVOERENDAAL - Niet Miran-
fji /Vesterhof, maar haar zusje«nea Westerhofuit Voerendaal

tijdens het NKB-
voor pony's

j" «*anroy. Zy werd met Vuego
f-^Pioene in de klasse D-E-

-nt. Op zaterdag 25 februari re-
weert Bianca vanaf 20.00 uur in
j*geOp gen Hek in Voeren-

U^EERLEN - Hanna Berad uitrlen toonde zich voor de der-
H, ac"tereenvolgende keer de■jjcesvolste judoka in de Lim-
"leif*56 *tarnPi°enschaPPen voor
alaJes* £*e titelstrijd vond"aats ln Bom

"9n h *^^ "** *n ce eerste ronde
i d "ef tennistoernooi in Fairfaxta,® als zesde geplaatste Ameri-

Barbara Potter uitge-
"Jn j e verloor in drie sets\7 Westduitse Eva Pfaff: 3-6,

- Greg Nor-
fofr de Australische golfer,
""om eBene, die voorzitter wil

van de Australische golf-
'ii\ rcl'e uit eigen zak een bonus
'50.000 Australische dollars

i** dan90.000 gulden). De vo-
voorzitter Don Johnson liet

*iar* IJn treden weten zich eenChnnet te hebben gevoeld
■roh "*aPanse zakenleven, dat

."^rt invloed te krijgen op de
indt ische golfbanen. Norman

** rn er een n'euwe voorzit-
'ti d °tt komen' al was net maar
bj. e klachten van de professio-s aan te horen.

„De beweringen van McEnroe over

Volgens McEnroe had de leiding
van de spelersvakbond ATP bij het
opstellen van de plannen te weinig
overleg gevoerd met de topspelers,
onder wie hijzelf. Voorts klaagde
McEnroe er over, dat het aantal toe-
komstige toernooien niet minder
wordt en datde spelersvolgens hem
zelfs nog vaker dienen op te draven.
Met name stoorde hij zich aan het
feit, dat er twee belangrijke toer-
nooien in een week op het program-
ma staan en aan het negerenvan be-
faamde invitatie-toernooien.

de ATP-lannen kloppen absoluut
niet", zegt Jordan in Tennis Weekly.
„Niet alleen de beste spelers van de
wereld, maar ook vele anderen zijn
voortdurend bij de ontwikkeling
van de plannen betrokken geweest.
Ik heb persoonlijk van de zomer de
hoogst geklasseerde spelers gespro-
ken. John McEnroe was nota bene
de eerste, met wie ik over het pro-
jectheb gesproken.Lendl en Agassi
heb ik thuis opgezocht. Nogvoor de
open Amerikaanse kampioenschap-
pen waren zeven van de beste tien
spelers van de wereld op de hoogte.
Bovendien blijf ik permanent met
de spelers in contact, telefonisch en
schriftelijk."

j^RENOBLE- De Franse bok-
J'oeri ne -JacQuot> wereldkam-
Mt WBC-versie) in het super-

tergeWicht heeft afstand ge-y van zijn Europese titel. De
Hailge Fransman heeft na het
la» j

n van dewereldtitel, zater-taLn Grenoble tegen de Ameri-
w. Donald Curry, geen tijdvoor Europese titelgevech-

Volgens Hamilton zijn spelers als
Wilander, Edberg, Becker, Cash,
Agassi en Noah het volledig eens
met de plannen van de ATP. „Een
enkeling is het misschien niet eens
met een detailvan het nieuwe sche-
ma", aldus Jordan.„Maar het gehele
project geeft een zo exact mogelijke
weerspiegeling van de wensen van
alle spelers, die steeds hebben ge-
weten waar ze aan toe zijn."

tyjl-^AAN - IvanLendl enMats
"ove r hebben toegezegd in
lijCr "^ber deel te nemen aan een
1^ a uef tennisevenement in Mi-
-tieh Waar acht spelers in een
gyjreak-toernooi" één miljoenlior ,

f jn mogen verdelen. De
Qfijs bedraagt 400.000 gul-
deie e organisatoren onderhan-
De i 1

n°g met andere toppers.
ij^erinissers spelen in de Ita-
r^^e stad korte wedstrijden,
**V« v°orbeeld van het tiebreak-

Eric Cantona

voetbalpanoramasport kort



Te k. FORD Escort 1600
Chia pr. ’7950,- na 17 uur
04499-4096.
Te k. CARINA bj. '80 APK
i.z.g.st. tel. 04499-3398.
Autohandel M. KOENEN
biedt te k. aan 10 tot 50
auto's van ’ 500,- tot ’ 2000,--.Alles APK. Handelsweg
12, Susteren.
WETZELS AUTO'S: In-
dustriestraat 35 Sittard, tel.
04490-10655. Mercedes 300
CE autom. '88; Mercedes
300 E autom. '86; Mercedes
230 E '85; Mercedes 200 TD
Station '86; Mercedes 380
SEL autom. '84; Mercedes
2,5 D '88; Mercedes 450 SL
uniek autom. '79; Mercedes
190 2.5 D Turbof 88; Merce-
des 230 T station '79; Merce-
des 190 D '88; Audi 80 LS
'87; Audi 80 LS '88' BMW
323 1Alpina -'86; BMW 323 I
Turbo "85; BMW 323 I-'B5;
BMW 324 D '86; BMW 525
apart autom. '84; Opel Ome-
ga 3.0 1sport '87- Opel Ome-
ga 1.8 LS '87; Opel Kadett
GSI uniek '86; Opel Kadett
GSI Cabriolet '89; BMW 323
I Bauer cabriolet '84; BMW
316 5-bak '85; Volvo 480 ES
'87; Porsche 911 SC '80;
Ford Fiesta 1.1 '89; Citroen
Pallas 2.4 autom. '83; Toyo-
ta Celica 2.0 coupé '82; VW
Golf 1.3 apart '84; Fiat Uno
'87; Ford Sierra 2.0 CL sta-
tion '88. Alle typen Merce-
des uit voorraad leverbaar.
Peugeot 505 Turbo '86.
Ford TAUNUS Caravan bj.
'77 APK 10-2-90/500,-. Inr.
brommer mogel. Voskui-
lenweg 40, Heerlen, na 14
uur.
Opel KADETT City met
sunroofAPK tot 9-2-90 met
lpg, type '78. Inr. bromfiets
mogl. pr. ’1650,- Vrij-
dagstr. 10, Molenberg-Heer-
len
Te k. MITSUBISHI Galant
2000 GLX bj. '78 APK l-'9O.
Pr. n.o.tk. H.V. Veldekestr.
59, Heerlen.
Te k. BMW 320/6, eind '78,
schuifdak, uitbouw, ’ 3250,-
-inruü. Tel. 045-316940.
Te k. 2 CV6 EEND Charles-
ton, roodzwart, 50.000 km,
m. '85, ’4500,-. Tel. 045-
-725703.
Te k. VOLVO 345 L,
5-deurs, auto verkeert in
topconditie, m. '82, ’4750,-.
Tel. 045-751375.
Te k. zeldzaam mooie Ford
ESCORT Estate, bj. '81,
vr.pr. ’ 7800,-. Bavostraat
58, Nuth.
Te k. VW GOLF 1600
autom., metLPG, bj. 10-'B5,
geheel uitgeb. BBS. Tel.
045-243007.
Te k. VW GOLF GTI, alle
extra's, vr.pr. ’7800,-. Ba-
vostraat 58, Nuth.
Te k. MAZDA 323, bj. '80,
APK 12-'B9, i.z.g.st, prijs
’2250,-; inruil damesbrom-
mer mogelijk. Staatsmijn-
straat 10, Terwinselen-
Kerkrade.
Mooie 4-drs. ASCONA aut,
bj. eind '78, APK '90,

’ 1500,-. Tel. 045-422610.
MAZDA 323, m. '82, i.z.g.st;
inruil mog. Tel. 045-460734.
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
-1)7. Dir. cont ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.

Te k. KREIDLER Floret,
vr.pr. ’ 400,-. Sleinadastr.
13, Landgraaf. __
ZUNDAPP KS 50, met
verz., sterw., schijfr., cock-
pit. Koopje! Panneberg 61,
Hoensbroek.

Blijf niet langer eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel.-
bem.buro LEVENSGE-
LUK. 045-211948.
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
Alleenst CONTACT-
AVOND. ledere dond. va.
20 u. Dancing Heliport. Ge-
zellig dansen. Legitim. ver-
pl. Tel. 043-219704, achter-
kant Eurohal, Griend 9-11,
Maastricht.
"PARTNERS-TRUST'
huw.relatieburo. Info.
461235.
B. Halladin, wilt u een an-
dere AFSPRAAK maken
bij Vroom en Dreesman in
Brunssum. Ik heb de brief
te laat ontvangen. P.A. Of-
fermans, Oude Landgraaf
148, Landgraaf.
Ongeh. man, 60 jr.,zkt. con-
tact met VROUW tuss. 45
en 65 jr. v. vaste relatie of
vr.schap. 8r.0.n0. SB 051
LD, Fr. Erensln. 4, 6371 GV
Landgraaf.

Zanger(es) gevraagd voor
FUNK-ROCK BAND bel-
len na 17 uur 045-251932.

Te k. jonge HENNEN,
bruin, tegen de leg. Vaesra-
de 43, teL 045-241284.
Te k. gevr. AARDAPPE-
LEN-VELDGEWAS. P.
Meertens. Tel. 045-251414.
Stihl MOTORZAGEN, met
goede service. Frissen Tuin
& Park 8.V.. 04406-40253.

Weggelopen op 9-2 Abri
DWERGPOEDEL, omgev.
Haanrade ’2OO,- beloning
tel. 045-455395.

OOSTENRIJK Maria Alm .sneeuwzeker skigebied te.
h. vak.won. 045-410353
's avonds.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
Te k. Tabbert Royal 6 mtr.
TANDEMASSER type '83
met aparte slpk. en rondzit,
kach. en ijskast en voortent.
Nieuwpr. ’42000, nu
’9750,- met registr. bewijs
tel. 045-323178.

Aangeb. TALENCURSUS-
SEN op 83 talen, op lp's of
cass., ’65,- (ook voor bui-
tenlanders), 21 danscursus-
sen op cass., enz., allen

’ 100,-; yoga of aerobic op
cass., ’lOO,-. Tel. 070-
-894543/638667.

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-
burgL totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE. Een-
maal geweest, u blijft ko-
men. 045-353489.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
■wasautomaat ook bedr. -in-
stall. defect? Garantie op de
reparatie, geen voorrijkos-
ten en korting op onderde-
len. bel direct: 045-726206.

't VOM Horeca Instituut

feliciteert
van harte alle geslaagde cursisten

vakbekwaamheid cafébedrijf.
Wilt u ook een opleiding café-restaurant

of kelner/serveerster volgen,
bel dan: 033-806060 of 's avonds 04104-75047.

't VOM Horeca, Amersfoort-Hoogland.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29;
Schaesberg. 045-315921.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.

De goddelijke "aiy. éVERONIQUE is JVgl'?
uniek! Tel. 045-228^ViTor al uw k<*f*¥d^epvrtesreparat^j^
461è58. ' _^^

Opruiming
"De Skiwerkplaats j

Nu extra lagaeprijzen voor gebruikte, huur- en^-o|, "
en skischoenen. Eikenderweg 16, Heerlen. ,
716704. -^

Deskundige verzorging van
uw BELASTINGAANGIF-
TE of administratie: Belas-
tingadviesburo Drs. Tim-
mermans, 045-752284.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.

CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpen-Kreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
in grijs en bruin, nu met
winterkorting tot ’ 705,-.
Caravans: Burstner - Hob-
by - Knaus, nog enkele
overjarige modellen met
extra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts, Hoofdstraat 84,
Amstenrade, tel. 04492-
-1860.
Te k. BUNGALOWTENT
4-pers. ’375.- (staat op).
Tel. 045-453657.

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.

i|H lil*i|.7,9[Tllllj El BI o *re% (bil^V^llSJ^^^iiD I

Boterhamkorrels 1fO '^ BB 49 l
licht of donker, zak 300 gram 4^» I" 1 7 | *^pFi 9 I

mouchoirs mouchoirs mouchoirs mouchoirs mouchoirs I
jAP zakdoekjes zakdoekjes ; zakdoekjes :aMo#i j Magere Speklappen JL OD IWitlof W__W___\ TJ-d-rrtüeher Tk^tettcto j Tlr^^ "* »j- O"# *0 I

Spaanse handsinaasappelen OQQ V^^^^H^H^^^^ Mixed
0t , "Z9B

n£t è 2 kilo XfO # V pg^^ 4 soorten burgers, 8 stuks M " #*W

Gekookte Gelderse worst ww
snijvers, per 100 gram 44-9- # #

Edah heeft steeds meer te bieden. £o^s
EOAH HEEFT *N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10tot 12 uur en 's middagsvan 2 tot 4 uur kunt u gratis bellen metde mensen van onze service-afdeling.

Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 18 februan 1989. Zolang de voorraad strekt.
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