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Gebouw met mondeniste telecommunicatiemufjes

Heerlen wil 'Teleport'
Van onze verslaggever

NRLEN - Heerlen krijgt
als eerste Lim-

JJ'Sse stad, in de zeer nabije toe-
fen!! een 'TeleP°rt'- Een defini-
lJJbesluit daartoe is nog niet ge-
L*en, maar gisteren is een on-tdek van de Stichting Tele-ra Platform Limburg be-

gemaakt, waarin staat dat
j^rten de meest aangewezenate in Limburg hiervoor is.
fll Teleport' is een gebouw metFreest moderne apparatuur op
C 1|ebied van telecommunica-
P Zo bestaat de mogelijkheid

van satelietonWangstvia schote-
lantennes, zijn er straalverbin-
dingen voor relatief korte af-
standsverbindingen over land en
komen vanuit het gebouwvia al-
lerhandekabelnetten, verbindin-
gen tot stand met bedrijven en
instellingen. Feitelijk moet de
'Teleport' dus een 'haven' wor-
den waar een veelheid van infor-

matie en gegevensvanuit de hele
wereld binnenkomt en gedistri-
bueerd wordt.

In Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag/Zoetermeer in Twente en
Eindhoven wordt momenteel
ook gewerkt aan een Teleport.
Die van Heerlen moet zich gaan
onderscheiden van de andere

door een brede opzet. Ook onder
wijsinstituten bijvoorbeeld kun
nen er gebruik van maken.

Tot het najaar gaat Heerlen nu
bekijkenof er bij bedrijven en in-
stellingen voldoende belangstel-
ling bestaat. Dan wordt een defi-
nitief plan gemaakt en valt ook
het besluit of de teleport er komt.
Hoeveel de bouw en inrichting
van zon supermoderne informa-
tiecentrale gaat kosten, is nog
niet bekend.

" Zie verder pagina 19

Dadersvan
roofmoord
opgepakt
*an onze verslaggever

- Twee
ly.verdovende middelen ver-
!t {J* mannen, te weten de 30-ja-
k* 1-J. uit Kerkrade en de 27-ja-
» T. uitHeerlen hebben zater-, V(>or carnaval de 74-jarige me-
iJ" A. Bloemhard zodanig ge-
!Ue,d dat zij is gestikt. Daarna
(r *n ze haar beroofd van haar
Iq^ en. De twee zijn dinsdag
ih <Je Heerlense politie opge-

' Ze hebben bekend.

hh
ttu is gebleken hebben de

mevrouw Goedhard zater-
H V°or carnaval reeds opgezocht.

as hen bekend, dat de vrouw
t

_ geraden bezat. Die hebben ze
jjj'd. Een deel van de buit werd
*in iSe zaterdag nog bij een juwe-
j 1 Heerlen verkocht. Andere sie-

-11 gingen naar de helers.

1^ de verkoop van de sieraden,
L? ook via recherche-onderzoek
151 het milieu van mogelijke ver-
j/^n, kwam boven water dat het

r^rnde tweetal voor de roofover-
kP de Hoensbroekse weduwe inl^rking kon komen. Het zijn
Halden van de Heerlense politie.

" Zie verder pagina 19

Het weer
I^N EN OPKLARINGEN
tj) et passeren van een regen-
'k' Afgelopen nacht, hebben
!>e .**idaag te maken met koe-
'\ 'ucht uit het noordwesten.
fcljj' 11 ontstaan buien die mo-
y* met hagel of natte
I* *y gepaard gaan. Maar in
y^'ddag en avond zijn er

De wind is
t ,j> uit west tot noordwest
■t^'toens buien zijn er uit-
\dters- In de avon<l Kaat e
Vj? draaien naar een zuid-
Ve,ijkerichting. De tempe-
nd ){r komt vandaag niet bo-
Srt 5 &raden> terwijl de ko-
S( ?e nacht de temperatuur
»,'ets onder het vriespunt
VW eventuele informatie be-
ende het weer in Limburg
Cl U bellen 06-91122346RöAAG:Vp: 07.53 onder: 17.55
l|3op: 12.59 onder: 06.16
VGEN:V>: 07.51 onder: 17.57
/^op: 14.14 onder: 06.52

Tanker vergaan:
geen hoop voor
27 opvarenden

ROTTERDAM -De Algerijnse
marine heeft gisteravond laten
weten dat de kans op redding
van de 27 van de in totaal 29
bemanningsleden van de voor
dekust van Algerije bij Skikda
losgeslagen tanker 'Maassluis'
van de Nederlandse rederij
Nedlloyd nihil moet worden
geacht.

Twee Indonesische bemanningsle-
den konden worden gered, zij zijn
met lichte verwondingen overge-
bracht naar een ziekenhuis.

De produkten/chemicaliëntanker
'Maassluis' is in de nacht van dins-
dag op woensdag bij windkracht 10
op de Middellandse Zee losgeraakt
van zijn ankers op de rede van Skik-
da en daarna op het havenhoofd ge-
slagen. De tanker brak in stukken
en verdween onder water.

Het schip voer onder de Nederland-
se vlag en had Rotterdam als thuis-
haven. Het was gisteravond nog niet
duidelijk hoe de ramp zich precies
heeft voltrokken.

Overleg bezuinigingen
onderwijs afgebroken,

acties duren voort
DEN HAAG - Terwijl het overleg
tussen het ministerievan Onderwijs
en de onderwijsvakorganisaties gis-
teren werd afgebroken duren de ac-
ties tegen de bezuinigingen onver-
minderd voort. In de noordelijke
provincies en Zeeland gingen
woensdag veel scholen dicht uit
protest tegen de beperking van het
aantal leerkrachten op kleine scho-
len. Met name in die provincies be-
vinden zich veel getroffen scholen
met minder dan 125 leerlingen.

In Zeeland sloten ongeveer 120 van
de 290 basisscholen de poorten.
Ouders hielden hun kinderen thuis
of gingen over tot bezetting van de
gebouwen. Driekwart van alle
Zeeuwse basisscholen ondervindt
de gevolgen van de personeelskor-
ting. In West-Friesland hielden de
ouders van twaalf basis- en middel-
bare scholen de kinderen thuis uit
protest tegen het onderwijsbeleid.

Vandaag blijft het rustig aan het ac-
tiefront. De Algemene Bond van
Onderwijzend Personeel (ABOP)
heeft voor morgen in Zeeland haar
leden opgeroepen .tot werkonder-
brekingen. Op twintig scholen
wordt dan gestaakt. In Friesland
gaan de komende dagen in totaal
tenminste 175 scholen plat, de helft
van het totaal aantal scholen. In
Groningen gaat het om 320 scholen
en in Drenthe gaan ruim honderd
scholen actievoeren.

R. Hospes, hoofdbestuurslid van
het Nederlands Genootschap voor
Leraren NGL, noemde de plannen
van de minister woensdag op een
demonstratieve bijeenkomst in As-
sen geen bezuinigingen maar 'pes-
ten. „Het is gewoon een kwestie
van pakken en het tonen van min.

achting voor de investering die on-
derwijs heet."
De onderwijsbonden wilden giste-
ren in het overleg met het ministerie
eerst over de bezuinigingen praten
voordat een sociaal plan aan deorde
komt. Maar die maatregelen acht
Deetman geen onderwerp van over-
leg. De bewindsman wil met de
maatregelen 50 miljoen gulden bin-
nenhalen door een korting op de
formatie van kleine scholen en het
volwassenonderwijs.

"Op tal van plaatsen werd
gisteren op velerlei wijze ge-
protesteerd tegen bezuinigin-
gen in het onderwijs.

door
eric van dorst

GELEEN - De Fiscale
Inlichtingen- en Opspo-
ringsdienst (FIOD)
heeft dinsdag in Beek
drie mannen aangehou-
den die verdacht wor-
den van omvangrijke
belastingfraude. Ze
zouden die hebben ge-
pleegd als leden van
een zogenaamde goud-
carrousel. Het betreft
inwoners van Beek en
Heerlen en een Limbur-

Na uitloven miljoen dollar voor moord op auteur Rushdie

Van den Broek niet naar Iran
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het voorgeno-
men bezoek van minister Van
den Broek (Buitenlandse Za-
ken) aan Iran is definitief van
de baan. De minister heeft
daartoe besloten nadat het
Iraanse staatshoofd, president
Khamenei, zich aansloot bij de
oproep van ayatollah Khomei-
ni de Britse schrijver Rushdie
te vermoorden. Een miljoen
dollar is uitgeloofd voor de
moordenaar van de auteur van
'Satanische verzen.

Van denBroek heeft samen met een
aantal Europese collega's gevraagd
om nader overleg in EG-verband
over het ondernemen van diploma-
tieke stappen tegen Iran. Naar ver-
luidt zouden deEG-lidstaten een af-
keurende verklaring aan het adres
van de Iraanse autoriteiten willen
sturen. De diplomatieke betrekkin-
gen zullen waarschijnlijk niet wor-
den verbroken.
Van den Broek verafschuwt de
Iraanse roep om moord op Salman
Rushdie, wiens boek door funda-
mentalistische moslims als een
rechtstreekse aanval op Allah wordt
gezien. In Pakistan, India, Groot-
Brittannie en Iran zijn de afgelopen
dagen felle demonstraties tegen de
verschijning van het boek gehou-
den. Rushdie en medewerkers van
zijn Britse uitgeverij zijn onderge-
doken.

In een schriftelijke verklaring stelt
Van den Broek „met verbijstering
kennis te hebben genomen van de
oproep aan fundamentalisten bin-
nen en buiten Iran Rushdie te ver-
moorden. De Nederlandse regering
keurt een dergelijke oproep tot da-
den van terreur ten sterkste af', zo
staat in de verklaring.

De bewindsman schrijft dat „het
duidelijk zal zijn, dat van een be-
zoek aan Iran voorshands geen
sprake kan zijn. Verbijsterd is de
minister vooral door berichten dat
het Iraanse staatshoofd Khamenei
zich bij de door Khomeini voorge-
stane terreur heeft aangesloten.
Kamerleden hadden zich de afgelo-
pen weken al kritisch uitgelaten
over de mogelijke resultaten van
het bezoek. Nadat de Iraanse minis-
ter van buitenlandse zaken, Velaya-
ti, verklaarde inmengingin de inter-
ne aangelegenheden niet te zullen
dulden, was het de vraag of Van den
Broek de mensenrechtensituatie in
het land wel ter sprake zou kunnen
brengen. De Kamer drong op dat
gespreksthema aan en de minister
zelf was ook vast van plan over de
mensenrechten te spreken.

Goudsmokkelaars
in Beek gegrepen

ger die in de Belgische
grensstreek woont. Te-
gelijk met hun aanhou-
ding is huiszoeking ver-
richt bij de in Beek
woonachtige verdachte.
De aanhoudingen en
huiszoeking werden
door de FIOD verricht
in opdracht van de offi-
cier van justitie in Rot-

terdam. Persofficier mr.
Samson in de Maasstad
is terughoudend met
het verstrekken van in-
formatie over het on-
derzoek, dat al geruime
tijd in volle gang is.
Ze zegt wel dat de drie
Limburgers vermoede-
lijk deel uitmaken van
een omvangrijke smok-

kei- en handelsorgani-
satie, die vanuit Rotter-
dam opereert en waar-
van sinds 15 november
vorig jaar al tien leden
achter slot en grendel
zijn gezet.
Zij worden ook ver-
dacht van belastingont-
duikingrond de illegale
handel in goud. De offi-
cier denkt niet dat er in
Limburg spoedig nog
meer arrestaties zullen
volgen.

O Zie verder
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" Willem II zorgt
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FC Twente.

# Oranje-handballers
starten WK-strijd
met overbodige
nederlaag.

*

Wachttijd driejaar
Steeds meer
Limburgers
wachten op
donornier

Van onze verslaggeefster

HEERLEN- Alleen al in de regio
Heerlen-Maastricht-Roermond
wachten meer dan honderdmen-
sen op een donornier. De wacht-
lijst is nog nooit zo lang geweest,
meldt Marion Vromen, trans-
plantatie-coördinator van het
Academisch Ziekenhuis Maas-
tricht. Vorig jaarzijn in het AZM
33 niertransplantaties uitge-
voerd, twaalf minder danin 1987.
De verwachtingen voor de ko-
mende jaren zijn niet hoopvol.

De wachtlijst zal alleen maar lan-
gerworden evenals de wachttijd,
die nu gemiddeld zon drie jaar
bedraagt. Dat was twee jaar. Het-
zelfde beeld is te zien in heel Ne-
derland: groeiende wachtlijsten,
dalend aantal niertransplanta-
ties. Elfhonderd Nederlanders
met ernstige nierfunctiestoornis-
sen staan nu op de wachtlijst.
In de Benelux, West-Duitsland
en Oostenrijk, het gebied dat
door het Leidse coördinatiebu-
reau Eurotransplant wordt be-
diend, staan circa 8000 mensen
op de wachtlijst voor niertrans-
plantatie.
De wachtlijst voor donornieren
groeit vanwege het toenemend
aantal patiënten dat een trans-
plantie wil en het gebrek aan do-
noren.

0 Zie verder pagina 19
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kunst

Elly Ameling, komende zaterdag in Heerlense Stadsschouwburg:

'De liedkunst vereist grote
soepelheid van geest en stem'

door jos frusch
HEERLEN - Een van de grootste liederenvertolksters van
onze tijd, de sopraan Elly Ameling, is voor de tweede keer bin-
nen korte tijd te bewonderen in Limburg. Enkele maanden ge-
leden schitterde deze ambassadrice van het lied, die al meer
dan dertig jaar de absolute top vertegenwoordigt van de zo ver-
fijnde liedkunst, bij ons provinciaal orkest.
Komende zaterdag is zij in de Heer-
lense Stadsschouwburg te bewon-
deren tijdens een concert van de
Stichting Bijzondere Culturele Ac-
tiviteiten met een gevarieerd en
feestelijk programma, dat zij eerder
presenteerde in o.a. San Francisco,
de fameuze Carnegie Hall in New
Vork en Londen. Een unieke kans
voor een hernieuwde kennismaking
met deze veelzijdige kunstenares,
die in de loop der jaren- sinds het
winnen Van het Vocalisten Con-
cours in Den Bosch in 1956 - vier
Edisons op haar naam heeft staan,

evenveel eredoctoraten aan Ameri-
kaanse universiteiten bezit en vorig
jaar werd begiftigd met de Neder-
landse Theaterprijs.

Elly Ameling is niet alleen een groot
zangers, die bekend staat om haar
intelligente en zeer expressieve ma-
nier van zingen, zij is ook een heel
beminnelijke vrouw, die zonder eni-
ge bedenkingen een half uurtje van
haar zeer kostbare vrije tijd be-
schikbaar stelt voor een interview.
Zij gunt zich alle tijd om de vragen
zo nauwgezet mogelijk te beant-
woorden, in haar antwoorden even-
veel nuances aanbrengend als zij
dat ook in haar liedinterpretaties
doet.
Hoe komt het dat er op de wereld
betrekkelijk weinig echt goede lie-
derenvertolkers rondlopen? Elly
Ameling heeft er een duidelijkever-
klaring voor: „Op deeerste plaats is
het lied minder gevraagd. Maar bo-
vendien vergt de liedkunst een in-
tensieve voorbereiding, een studie
ui literaire zin. De meeste zangers
en zangeressen willen voor de vuist
weg zingen in plaats van zich te ver-
diepen in een tekst. Daar komt nog
bij dat de techniek van de liedzang
ioepel moet zijn; je moet oneidig
▼aak en snel kunnen variëren, zowel
dynamisch als qua klankkleur. De
tangopleidingen aan de conservato-
ria zijn veelal gericht op het ont-
plooien van het grote volume, op
het operavak dus. Het lied schiet er
dan bij in. Toch sluit het een het an-
(ler niet uit, integendeel. Een opera-
zanger kan met een lied zijn stem
zalven. Grote vocalisten als Fischer-
Dieskau en Schwartzkopf hebben
dat bewezen. Maar het is niet ieder-
een gegeven."

Maar vele operazangers doen heden
ten dage afbreuk aan de edele lied-
kunst, vindt Elly Ameling. „Het is
een verbijsterend verschijnsel, dat
$teeds meer operazangers even tus-
sendoor - op de vrije maandag-

avond - een liedrecital doen. Die
zangers weten echt niet waar het om
gaat."
Elly Ameling zelf bereidt zich
steeds opnieuw heel consciëntieus
op een concert voor. Hoewel het
door haar enorm repertoire nog
maar zelden voorkomt dat zrj iets
geheel nieuws moet instuderen, be-
steedt zij veel tijd aan dievoorberei-
ding. „Alleen thuis achter de piano
een inspirerende totaalindruk krij-
gen van een lied, dat is het allerbe-
langrijkst. Die ervaring laat je nooit
meer los. Pas daarna kun je je ver-
diepen in de tekst en de achter-
grond van de schrijver. Vervolgens
leer je het lied uit het hoofd en haal
je de begeleider erbij. Met Rudolf
Jansen (haar vaste begeleider, met
wie zij ook in Heerlen optreedt, JF)
klikt het over het algemeen direkt.
Meestal komen wij tot de conclusie
dat wij eigenlijk helemaal niet meer
samen hadden hoeven te repete-
ren."

Die samenwerking met een vaste
begeleider is van eminent belang
voor Elly Ameling. Er moet sprake
zijn van een eenheid, die slechts
door veel samen musiceren bereikt
kan worden. „Je moet het zien als
een strijkkwartet. Dat moet ook in
de loop van vele jaren tot een een-
heid groeien."
Ook op het gebied van de interpre-
tatie van een lied is er bij Elly Ame-
ling sprake van een voortdurend
groeiproces. „Soms merk je dat je
kijk op een lied binnen een halfjaar
een duidelijke evolutie heeft door-
gemaakt. Dat gebeurt soms zomaar
in je onderbewuste. Je ontdekt
steeds nieuwe dingen of dringt die-
per door. Goede muziek zit zo vol
met allerlei schatten; als zanger ben
jenet een archeoloog dieze allemaal
moet ontdekken. Daarom moet je
de meeste stukken je hele leven
lang op het programma houden."

Een specifieke voorkeur voor een
componist en een genre heeft Elly
Ameling niet. Zij zingt van barok tot
laat-romantiek, van het subtiele,
tere Franse repertoire tot het 'vetti-
ge' Duitse. „Je voorkeur gaat uit
naar datgene, waarmee je toevallig
bezig bent," is haar mening. „Dat is
net als een moeder, die van al haar
kinderen houdt, maar wel steeds op
een andere manier. Een bepaalde
variatie werkt juist heel inspire-
rend."

Variatie is er genoed in het pro-
gramma, dat zij in Heerlen ten geho-
re brengt. Er worden 21 liederenvan
18 componisten gezongen, soms
overbekend, soms „echte vonsten".
„Hoewel in dit programma de uiter-
ste variatie is nagestreefd, is het
geenrommeltje omwillen van de af-
wisseling alleen," laat de zangeres
heel nadrukkelijk weten. „Het is
wel degelijk een doordacht pro-
gramma, waarin sommige liederen
elkaar qua sfeer meer aanvullen dan
dat zij in contrast met elkaar staan.
Mentaal is zon concert niet gemak-
kelijk, maar dat geldt ook voor an-
dere programma's. Soms doe ik op
een tournee van zes concerten vijf
verschillende programma's. Bij een
gemiddelde van twintig liederen
per programma betekent dat, dat je
zon honderd personages moet uit-
beelden. Maar dat is juist de groot-
ste uitdaging. De liedkunst vereist
nu eenmaal een grote soepelheid
van geest en stem."

# Elly Ameling: ,J£en liedzan-
ger is net een archeoloog".

LSO op tournee met
Rigoletto 'light'

KERKRADE - Met de opera Ri-
goletto, de eerste topper van Ver-
di's supertrio Rigoletto/Il Trova-
tore/La Traviata doorkruist het
Limburgs Symphonie Orkest
0.1.v. Ed Spanjaard onze provincie
in detweede helft van deze maand
en wipt tevens ermee even de
grens over (Hasselt). Na de pre-
mière, morgenavond in het Kerk-
raadse Wijngrachttheater, volgen
nog opvoeringen te Sittard (zater-
dag 18 februari), Roermond (dins-
dag 21 februari), Maastricht
(woensdag 22 februari), Venlo
(vrijdag 24 februari), Heerlen (za-
terdag 25 februari) en Hasselt
(dinsdag 28 februari).

De Limburgse inbreng bij deze
LSO-productie is niet zo groot;
naast de studenten van het Maas-
trichts Conservatorium, die als
koorleden het podium bevolken
wordt van detwaalf solistenpartijen
slechts een vijftal kleine rollen door
Limburgse vocalisten ingevuld:
Hans Scheijen als graaf Monterone,
Hubert Waber als graaf Ceprano,
Har Poels als hoveling Marullo,
Tonny Ramakers als hofdame Gio-
vanna en Carla Schroyen als page.
De hoofdrollen worden vertolkt
door 'vreemdelingen', resp. Franz-
Josef Kapellmann (Rigoletto), Ele-
na Vink (Gilda) en Tamas Daróczi
(hertog van Mantua). „Dat komt niet
omdat we het Limburgse aandeel
willen beknotten, integendeel", al-
dus LSO-directeur Peter van de
Braak, „maar solisten moeten voor
een dergelijke produktie zes weken
uittrekken, en zolang kunnen de
meeste Limburgse vocalisten die
veelal aan buitenlandse theaters
werken, niet losgeweekt worden.
En John Bröcheler bijvoorbeeld,
die graag de Rigoletto-rol gedaan
zou hebben, was op het moment dat

we deze opera planden al niet meer
beschikbaar."Bijkomend probleem
was dat Luis Felix, die de rol van de
hertog zou zingen, ziek werd en er
op korte termijn een goede vervan-
ger gezocht moest worden. Met de
Roemeense tenor Tamas Daróczi,
werkzaam aan de vermaarde Hon-
gaarse operavan Boedapest, schijnt
men een gouden greep gedaan te
hebben. Het valt overigens op dat
het nieuwe toverwoord 'light' ook
op het toneel zijn intrede gedaan
heeft; geen forse mannen en ruim
gevulde sopranen meer, maaralleen
slanke en lichtvoetige figuren bewe-
gen zich voort over de planken.
Wanneer na de orkestrale inleiding
het doek open gaat lijkt het voorbije
carnaval nog even doorgetrokken te
zijn: verklede, gemaskerde en dan-
sende mensen, klein en groot, be-

volken het podium. De ontvoerings-
scène aan het eind van de eerste
acte heeft daardoor ietsweg van een
carnavaleske grap en doet niet zo
geforceerd-brutaal aan als in me-
nige andere 'Rigoletto'-productie.
Ook de aankleding is opvallend
'light'. „Decors en costuums zijn
niet meer in Duitsland gehuurd, zo-
als dat vroeger gebeurde," lichtte
adjunct Jan Nijsten toe, „voor het
grootste deel hebben we die zelf
aangeschaft, o.a. van de Nederland-
se Opera, en dat met het oog op de
toekomst (Limburgs Symphonie
Orkest als opera-orkest?), om zo een
eigen collectie op te bouwen."
Al moet de reeks opvoenngen van
de opera 'Rigoletto' nog van start
gaan, bij het LSO kijkt men reeds
een neus verder. De opera- en ope-
rette-produkties voor de twee vol-
gende seizoenen liggen sinds kort
vast. In het seizoen 89/90 worden dat
'Grafin Mariza' van Kalman en Puc-
cini's 'Madame Butterfly', een sei-
zoen later gevolgd door 'Die Csar-
dasfürstin', eveneens van Kalman,
met in 1991 (Mozart-jaar!) Mozarts
'Le nozze di Figaro.

" Repetitiescène van de LSO-produktie Rigoletto, die morgen in première gaat.
Foto: WIM KÜSTERS

verder in...
MAASTRICHT - In het kader
van de Intro-concertserie treedt
zaterdagavond om 20.30 uur in
de aula van de muziekschool de
pianist Zygmunt Krauze op. Hij

uur in Kasteel Oost te Valken-
burg een bijeenkomst met als
thema: Poëzie in dialect kan
dat? wat is de zin ervan?

HOENSBROEK - Zondagmid-
dag om 15.00 uur staat in de ge-
hoorzaal van Kasteel Hoens-
broek het sprookje De poëzie
van de eenvoud op het program-
ma. Deze familievoorstelling
wordt gebracht door Toneel-
groep Spelonk.

HOUTHEM ST. GERLACH -Zaterdagavond voert toneelver-
eniging Houthem de klucht Het
vrolijke tankstation op. De voor-
stelling wordt gehouden in de
Holle Eik, Houthem St. Gerlach
en begint om 20.00 uur.

speelt werken van Stockhausen,
Messiaen, Cowell, Webern, Cage,
Lutoslawski, Ligeti en Krauze.
In de concertzaal van het conser-
vatorium staan de volgende acti-
viteiten op het programma:
Dinsdagavond om 18.30 uur een
voordracht door studenten uit de
vioolklas van Nilla Pierrou en
woensdagavond om 18.00 uur
een voordracht door studenten
uit de pianoklas van Joop Celis.

VALKENBURG - Letterkundig
centrum Limburg De Candelaer
organiseert vanavond om 20.00

kunst en cultuur
redactie: jos fruse

in de theater
HEERLEN - Vanavond staat in de
stadsschouwburg Er valt een traan
op de tompoes op het programma.
Deze tragi-komedie van Annie
M.G. Schmidt begint om 20.00 uur.
Ballet Royal de Wallonië danst
vrijdagavond Excalibur, de ge-
schiedenis van de Ridders van de
Ronde Tafel. Aanvang 20.00 uur.
In de kleine zaal brengt de Vlaam-
se cabaretier Ton Lanoye 'om 20.30
uur zijn nieuwste show In de piste.
Rond 22.30 uur, na afloop van bei-
de voorstellingen wordt er in de
foyer van de Kleine Zaal door
SLIM een jazz session gegeven.
Zondagmiddag om 12.00 uur ver-
zorgt Muziekensemble Chimaera
een koffieconcert met werken van
o.a. Gilbert & Sullivan, Dirk Witte,
Noel Coward en Lennon & Mc
Cartney. Om 14.30 brengt het Lim-
burgs Jeugdtoneel Tijl Uilenspie-
gel bij de Chinezen. Maandag-
avond om 20.00 uur speelt Art &
Pro het toneelstuk De laatsten der
onverstandigen. In het kader van
het Mime Festival voert Mime Stu-
dio Haarlem woensdag Het Uit-
zicht, in het donker zijn de din-
gen... uit. Aanvang 14.30 uur en
20.00 uur.

SITTARD - In de stadsschouw-
burg geeft het Merton Schools
Symphony Orchestra uit Enge-
land vanavond een concert. Op het
programma , staan werken van
Bruckner, Vivaldi, Elgar, Shosta-
kovitch en Haydn. Aanvang 20.00
uur. Vrijdagavond presenteert
Purper zijn nieuwste programma
Dit verhaal. Uitvoerenden zijn
Erik Breij, Frans Mulder en Ina
van Faassen. Aanvang 20.00 uur.
Woensdagavond, eveneens om
20.00 uur, concerteert de Ameri-
kaanse zanger en tekstschrijver
Randy Newman.

KERKRADE - In het Wijngracht-
theater wordt zaterdagavond om
20.00 uur The mousetrap door de
Hollandse Comedie gespeeld.
Zondagmorgen op 11.00 uur con-
certeren fanfare St. Callistus uit
Terwinselen en fanfare St. Barba-
ra uit Heilust. Woensdagavond
danst het Ballet Royal de Wallo-
nië het Requiem van Verdi. Aan-
vang 20.00 uur.

ROERMOND - In de Oranjerie
wordt zondagmorgen om 11.30 uur
een koffieconcert gegeven door
fanfare O.L. Vrouw in 't Zand

Koermond en harmonie '""ju
der Peel Ospel. Beide mv»,
zelschappen staan 0.1.v. Guus
men. Zondagavond om 2(W j
concerteren 0.1.v. Heinz "I
Harmonic St. Michael W_.
de Koninklijke Harmonic \
ning en Uitspanning B^ j
Donk. i
MAASTRICHT - In de j
schouwburg wordt vanavond
20.00 uur Medea uitgevoerd
Toneelgroep Amsterdam.
genavond brengt de Holland*
medie The Mousetrap van "Christie. Aanvang 20.00 uur
22.30 uur brengen Gisela D°;
en Egidius Pluymen in het'
tercafe Ünd trotzdem gab's lf
noch Cabaret( herh. zondag*}
Zaterdagavond speelt *y.
Maandag Compagnie in de 'schouwburg Nachtwake. De
stelling begint om 19.00 uur. Jj
Staargebouw concerteert onl,.
uur het Noordhollands P^monisch Orkest 0.1.v. Klaus
ra, m.m.v. de violiste Emmy
hey. Op het programma staa 11

ken van Bach, Haydn, Sibe^Bartok. Zondagmiddag om
uur brengt het Amstel Tofl*
het Generaalshuis de jeul'1!
stelling Barsten in de spiegel-
stadsschouwburg staat ma3*avond om 20.00 uur de voorst*
De verbroken code op het
gramma. Hieraan wordt rjl,
werkt door o.a. Willem Nt
Dinsdagavond eveneens om.
uur presenteert Dansgroep
zex hier Djazz Impuls. Woei>'
middag om 12.30 uur verkorf
pianiste Arielle Vernede
lunchconcert. Zij speelt J*Hvan Brahms, Ravel en Chopill
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Klapstuk met uien
Klapstuk met uien is het laatste ty-
pische wintergerecht van het sei-
zoen. Geef er gekookte aardappelen
bij, maar het gerecht is beter te com-
bineren met capucijners of bruine
bonen.

Benodigdheden voor 4 personen:
500 tot 600 g klapstuk, 750 g grote

uien, 1 zachtzure appel en watkrui-
denazijn, 50 g boter, laurierblad,
zout en peper uit de molen.

Maak uien schoon en snijd in pink-
brede ringen. Verhit boter, wacht
tot schuim is weggetrokken en fruit
daarin de uien tot ze kleur hebben
gekregen. Leg het vlees op de uien
en schenk er 3V2 dl bouillon bij en
voeg 1 eetlepel azijn, het laurier-
blad, zout en peper uit de molen toe.

Laat het geheel met deksel op pan 2
tot 3 uur boven matig vuur stoven.
Schil appel-en rasp op een grove
rasp. Keer vlees tijdens stoven en
roer uimassa ook even om. Voeg een
kwartier voor het einde stooftijd de
geraspte appel dooruimassa en ver-
wijder laurierblad. Snijd vlees in ge-
wenste plakken, leg op een schaal
en schep de resterende inhoud over
het vlees.
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TAO wegvervoer
op springen

!t J^AAG- De kersverse CAO in
!ti jljgvervoer staat weer op sprin-
L rie van de vier werkgeversor-
VQ^'es, de PCB, de NOB en de
JURebben de bonden gisteren in

let" laten weten het akkoord
zolang er geen

( Hlkheid is over de wijze waar-
af 6 onregelmatigheidstoeslag
i borden uitgelegd.

fetj erkgeversorganisaties voelen
stpi?0r e u^^eS van de bonden

lif "en dat mensen dieeen enkel
VRegelmatig hebben gewerkt,
[«H Qe toeslag in aanmerking ko-

\roet de toeslag niet gelden
ItW drijfstakken waar 's nachts
%h 0nvermijdelijk is, zoals de
W utiebedrrjven en het melk- en

De leden van de kleine
jleke werkgeversorganisatie

:*isrt Dben hun onderhandelaars
_k[ aBavond laten weten helemaal
«of?\et het bereikte principe-ak-
*! v 'n te stemmen.
!Mef0ornamelijk kleine transport-
ÏVq Nemingen die lid zijn van de
jjitl'accepteren het resultaat niet

fy J' dat tot stand is gekomen on-
?ty<) k van de acties in het weg-
\ ver en van het autonome optre-
Ni^n de grootste transportonder-
HiJ, 6 Nedlloyd. Dat bedrijfis een
£Cgriik lid van het KNVTO, de
%j, Werkgeversorganisatie diehet
v *te akkoord wel aanvaardt.

Premiestijging
Als laatste optie blijft daardoor vol-
gens De Vlam en De Kort een forse
verhoging van AOW-premie over
om het dreigende onheil te keren.
„Ons advies aan u is: het valt niet
mee zoals de commissie-Drees het
doet voorkomen. Wees voorzichtig
en neem nu al maatregelen." Beide
sprekers wezen er verder. op dat
plannen van minister Ruding (Fi-
nanciën) om de reserves van pen-
sioenfondsen te belasten, het pro-
bleem alleen maar groter zullen ma-
ken.

Namens de gezamenlijke verzeke-
raars verklaarde de heer Idenburg
dat er daar bij de bepaling van aan-
vullende pensioenen van wordt uit-
gegaan dat de AOW onaangetast
blijft. Zou de AOW worden ver-
laagd, dan betekent dit hogere aan-
vullende pensioenen, dus extra las-
ten voor het bedrijfsleven. Omdat
dit niet te betalen zal zijn is dan een
breuk in de koppeling tussen AOW
(als basisvoorziening) en aanvul-
lend pensioen, zodat eenieder als
pensioen 70 procent van het laatste
loon ontvangt, onvermijdelijk.
„Daarmee komt het inkomensge-
bouw voor bejaarden in gevaar. Het
betekent een aantasting van de wel-
vaart," aldus Idenburg.

Letterenprijs
voor Kouwenaar

DEN HAAG - De dichter Gerrit
Kouwenaar (65) is de Prijs der Ne-
derlandse Letteren van 30.000 gul-
den toegekend. De jury heeft hem
unaniem voor deze onderscheiding
voorgedragen. De prijs wordt eind
1989 in Brussel uitgereikt.

Onderzoek reorganisatieplannen:
'Ambtelijk apparaat Tweede
Kamer functioneert slecht'

'Su^AAG - Het ambtelijk appa-; n an de Tweede Kamer functio-
l>%d| nt-De organisatie is onvol-

S jd? slagvaardig, doordat het
&j fT1Urn van de Kamer zich te
A s ** het management bemoeit.
£$<}e c.nrijft het organisatiebureau
.S(ie ln.een rapport over een op
iSter-Z^nde reorganisatie van het
%e,■ aPParaat van de Tweede

<V
van het

Af^"Presidium (bestaande uit
Jt^f^r Dolman en de vice-voor-
%lh. 2'Jn onvoldoende om alle

PUnten weg te nemen, aldus de.

onderzoekers van Mede. Zij schre-
ven hun rapport op verzoek van de
Bijzondere Commissie van Overleg,
waarin ambtenaren en Presidium
vrijdag met elkaar praten over de
problemen. Bij de Tweede Kamer
werken ongeveer 350 ambtenaren.

De problemen binnen het ambtelijk
apparaat zijn ontstaan door de snel-
le groeivan de hoeveelheidwerk ge-
durende de laatste 20 jaar. Maar het
Presidium heeft daarnaast de mana-
gementstaken te weinig gedele-
geerd.

Volgens het rapport komt het amb-
telijk apparaat nauwelijks toe aan
een samenhangend beleid op lange-
re termijn. Er bestaat te veel 'ver-
snippering, afscherming en een ge-
brek aan coördinatie tussen de ver-
schillende onderdelen.

Het overleg
tussen het management 'functio-
neert slecht', aldus Mede. De com-
municatie tussen de ambtelijke af-
delingen is 'zeer gebrekkig' en de
besluitvorming verloopt traag. Het
ambtelijk apparaat van de Kamer
ontbeert een werkoverleg, terwijl
het diensthoofdenoverleg 'onvol-
doende' functioneert.

'Rapport commissie-Drees veel te optimistisch'

Pensioenfondsen: AOW
wordt wel onbetaalbaar
HAAG - De AOW zal in de huidige vorm door de toene-

ae vergrijzing van de samenleving wel degelijk onbetaal-. worden. Een rapport van de commissie-Drees, waaruit
* dat dit niet het geval is, is veel te optimistisch. Boven-

(»Saat de commissie er impliciet van uit dat het niveau van
met 30 procent daalt.___

iW^ft.woordigers van de Advies-
Cp, Ssie voor de pensioenen
Üfs en de Vereniging van be-
ft üPensioenfondsen (VB), de he-
ter! ort en De Vlam, hebben dit
V h

ln de Kamer betoogd. Zij
1 t-n * °P een hoorzitting over
\jPPort-Drees en de positieve
\ aeling daarvan door het kabi-

L.. "^t en De Vlam betoogden dat
In °'nmissie-Drees is uitgegaan
ken aantal veronderstellingen
i r̂ standpunt dat de AOW ook
o ö l°ekomst financierbaar blijft.
'"luf* de commissie een stabiele
(tj 'nische groei van 2,5 procent
tjj,ar. eenverdere beheersing van
irs en een soepele
H(jBpUiving binnen het overheids-
i|.set om de kosten van vergrij-

°P te vangen.
L. "aast aanvaardt de commissie-

Drees dat de AOW-uitkering in de
toekomst niet meer gelijk stijgt met
de welvaart, door de volledige stij-
ging van de bruto lonen als maatstaf
te laten vallen. De commissie wil
namelijk incidentele loonstijgingen
(die eenmaligzijn) niet meer meere-
kenen. Dit betekent in feite dat de
AOW jaarlijks een procent inlevert.
Bovendien is er sprake van een
enorme breuk met de praktijk zoals
die nu is.

Wil de AOW ondanks de veronder-
stellingen van de commissie-Drees
toch betaalbaar blijven dan zien de
pensioenfondsen drie mogelijkhe-
den: een verdubbeling van AOW-
premies, het opvangen van het drei-
gende nadeel voor AOW-trekkers
door hogere aanvullende (lees be-
drijfs-) pensioenen of hogere over-
heidslasten.
Aangezien hogere overheidslasten
niet in het beleid van het kabinet
passen, blijven beide andere moge-
lijkheden over. De Vlam daarover:
„De pensioenfondsen kunnen het
nadeel dat in de AOW ontstaat niet
opvangen. Dat betekent kosten van
een 8000 gulden per persoon per
jaar.Een miljardenoperatie dus. Dat
lukt ons niet."

Vrees voor bloedbad in
affaire Winnie Mandela

JOHANNESBURG - Zowel kerk-
leiders als de Zuidafrikaanse politie
hebben de vrees uitgesproken, dat
de controverse rond Winnie Mande-
la en haar persoonlijke lijfwacht, be-
ter bekend als het 'voetbalteam'
Mandela United, tot een bloedbad
zal leiden. Volgens de secretaris-ge-
neraal van de Zuidafrikaanse Raad
van Kerken (SACC), dominee Frank
Chikane is er sprakevan een 'explo-
sieve situatie, die het verlies van
nog meer levens kan veroorzaken.

In een verklaring, die door Chikane
op een persconferentie in Johannes-
burg werd voorgelezen, wordt de
zwarte gemeenschap van Soweto
opgeroepen 'de nodige terughou-

ding en menselijkheid te betrachten
om verder verlies van levens te
voorkomen. De verklaring van de
SACC kwam enige uren, nadat de
Zuidafrikaanse politie had beves-
tigd, dat het lijkvan een zwarte jon-
gen, dat op 6 januari van dit jaar in
Soweto was gevonden, dat van de
14-jarige Stompie Mokhetsi was.
Volgens de politie is Stompie Mok-
hetsi eerst ernstig mishandeld en
vervolgens vermoord. In Soweto
wordt er van uitgegaan, dat hij door
de lijfwacht van Winnie Mandela is
vermoord. Later op de dag identifi-
ceerde de Zuidafrikaanse politie
ook het lijk van een andere zwarte
jongen, de 19-jarige Maxwell Ma-
dondo, positief als een lid van Win-
nie Mandela's lijfwacht.

Winnie Mandela zelf bracht woens-
dagochtend een bezoek aan haar
man Nelson Mandela in de Victor
Verster-gevangenis brj Kaapstad,
maar weigerde na afloop journalis-
ten te woord te staan.

Geen aanwijzingen omtrent identiteit

Justitie: VDB ontvoerd
door Franse criminelen

BRUSSEL - De Belgische justitie
gaat er steeds meer vanuit dat
maandag vrijgelaten oud-premier
Paul Vanden Boeynants is ontvoerd
door Franse criminelen. Dat wordt
afgeleid uit allerlei details die sinds
de vrijlating bekend zijn geworden.
Vanden Boeynants verklaarde gis-
teren op een persconferentie zelf er-
van overtuigd te zijn dat hij in
Noord-Frankryk heeft vastgezeten.
„Maar dan wel ver in Noord-Frank-
rijk."

Ook kreeg VDB gedurende de 30
dagen van zijn ontvoering de ty-
pisch-Franse halve stokbroodjes
('demi-baguettes') te eten, zo zei hy.
Gisteren werd ook bekend dat de
politie in de omgevingvan Doornik,
waar VDB werd vrijgelaten, een
auto met Frans nummerbord heeft
aangetroffen, die mogelijk door de
ontvoerders is gebruikt. Het ging
om een auto die was gehuurd in
Draguignan, dat ten oosten van
Marseille ligt.

Bijna 15.000 Russen gedood in negenjarige strijd

Sovjet-commandant als
laatste uit Afghanistan

TERMEZ - Precies op de afgespro-
ken datumheeft gisteren de laatste
Sovjet-militair Afghanistan verla-
ten. Zonder nog eenmaal om te kij-
ken passeerde even voor 12 uur 's
ochtends opperbevelhebber luite-

nant-generaal Boris Gromov te
voet de stalen brug over de grens-
rivier Amoe Darja. Het communis-
tische bewind in Kaboel zal nu al-
leen het hoofd moeten bieden aan
de door het Westen gesteunde op-
standelingen.

„Wij hebben onze internationalisti-
sche plicht tot het einde toe vol-
bracht. Maar ons verdriet over die-
genen niet zullen terugkeren zal
nooit worden weggenomen," zei de
45-jarige Gromov die de 'Brug van
de Vriendschap' overstak in het
kielzog van de laatste Sovjet-kolon-
ne bestaande uit 50 tanks en 400
manschappen. 'Onze kameraden
die in de strijd zijn gevallen, zullen
altijd in ons hart blijven', stond er
op spandoeken te lezen die de mili-
tairen met zich meevoerden bij bin-
nenkomst van de stad Termez, waar
negen jaar en bijna twee maanden
geleden de Sovjet-invasie in Afgha-
nistan begon.

In die periode hebben bijna 15.000
Sovjet-militairen het levenverloren.
Ongeveer 37.000 manschappen wer-
den invalide, volgens cijfers die
woensdag werden gepubliceerd in
het Sovjet-tijdschrift Literatoernaja
Gazeta. De terugtrekking van de
Sovjet-strijdmacht vond plaats on-
der het zogeheten Akkoord van Ge-
nève, datvorig jaarapril onder aus-
piciën van de Verenigde Naties
werd gesloten.

" De opperbevelhebber der Sovjetstrijdkrachten in Afghanistan, luitenant-generaalBoris Gro-
mov, steekt samen met zijn 14-jarige zoon via de 'Brug van de Vriendschap' deAfghaans-Sovjet-
russische grens over.

Ongeluk
De zwarte auto kreeg maandag-
avond laat, na de vrijlating van
VDB, een ongeluk op de ring rond
Doornik. Toen depolitie ter plaatste
kwam zagen zij twee mannen op de
vlucht slaan. Of er verband bestaat
tussen de auto en de ontvoering is
niet bewezen, aldus de politie in
Doornik. In Frankrijk wordt er op
gewezen dat het noorden van het
land de laatste tijd een geliefd toe-
vluchtsoord schijnt tezijn voor figu-
ren uit de Marseillaanse of Corsi-
caanse onderwereld, die in hun
eigen streek de grond te heet onder
de voeten wordt.

Enige aanwijzingomtrent de identi-
teit van de ontvoerders ontbreekt
echter. Vanden Boeynants zei giste-
ren nooit met zijn ontvoerders ge-
praat te hebben. Elke communica-
tie verliep schriftelijk. Hij zei dat het
'zeker om drie, waarschijnlijk om
vier en mogelijk om vijf mannen
ging.

binnen/buitenland

Evenhuis in antwoord op Kamervragen:

Mogelijk nog meer
apothekers op de

bon wegens fraude

Bb* HAAG - Het is niet uitge-
Dl *n dat er binnenkort nog
W

r apothekers een bekeuring

_
_ïï gJ_.n wegens overtreding van

Het gaat

' vooral om het niet doorge-
_iti r.Van Donussen en kortingen__. e .Medicijnprijzen. Staatsse-
i _aiTns Evenhuis (Economische
RJKen) heeft dit deKamerledenleenman en Nypels (D66) laten

**n in antwoorden op vragen.
bJSui januari maakte de be-kman al bekend dat 41 apo-
ovP«ers waren bekeurd wegensjertreding van tariefbeschik-
b gen. Dat gebeurde, nadat de
(ÊCr°mische Controledienst
L een onderzoek was gestart
houH aP°lhekers en apotheek-
bU e huisartsen. Van hen
&r

,ln er 120 in overtreding tem ('s procent).

Evenhuis zegt nu dat de ECD het
totale onderzoek in maart hoopt
af te ronden. De dienst is nu be-
zig met hercontroles. Bovendien
is een intensieve controele-actie
bij frabrikanten en importeurs
van geneesmiddelen alsmede de,
groothandel gestart. In hoeverre

de consument door het werk van
de apothekers is benadeeld staat
nog steeds niet vast. Eventuele
schadevergoedingen noemt
Evenhuis een zaak van apothe-
kers, de consument en de ziekte-
kosten-verzekeraars.
De bewindsman heeft deKamer

ook het ECD-rapport zoals dat in
januarivan dit jaaraan hem werd
voorgelegd, toegezonden. Van de
161 onderzochte apothekers
heeft 11 procent zich schuldig
gemaakt aan wat 'harde' fraude
wordt genoemd: het verstrekken
en in rekening brengen van dure
medicijnen, terwijl goedkope
substitutenwerden gegeven.

Van de apothekers maakte 22
procent zich schuldig aan prijs-
overtredingen, 55 procent bere-
kende ten onrechte administra-
tiekosten, terwijl nog eens zes
procent per receptregel emballa-
gekosten berekende. In het rap-
port van januarizegt deECD zelf
al te geloven dat door hercontro-
les meer 'harde' fraude is te ont-
dekken.

Oproep Chikane
tot opschorting
hongerstaking

JOHANNESBURG - Dominee
Frank Chikane, de secretaris-gene-
raal van de Zuidafrikaanse Raad
van Kerken (SACC), heeft gisteren
opgeroepen tot een gedeeltelijke
opschorting van de hongerstaking
van noodtoestandsgevangenen.
Deze oproep raakt een onbekend
aantal jeugdige gevangenen, die al
meer dan drie weken aan de honger-
staking deelnemen en wier leven als
gevolg daarvan ernstig bedreigd
wordt.

Chikane zei datzijn oproep desteun
heeft van de Anglicaanse aartsbis-
schop van Kaapstad, Desmond
Tutu en de moderator van de NG
Sendinkerk, dominee Allan Boesak.
Volgens Chikane betekent de op-
roep tot opschorting niet het einde
van de hongerstaking: „Het betreft
hier alleen hen, wier leven daadwer-
kelijk in gevaar is." De opschorting
van de hongerstaking zal van kracht
blijven zolang kerkleiders, advoca-
ten en burgerleiders met de minis-
ter van wet en orde, Adriaan Vlok,
onderhandelen over de eisenvan de
hongerstakers. Zoals bekend zijn de
noodtoestandsgevangenen in hon-
gerstaking gegaan, omdat zij zonder
aanklacht of vorm van proces wor-
den vastgehouden.

Vrouw doodt
dochtertje

met heroïne
BEVERWIJK - Een 32-jarige vrouw
uit Beverwijk heeft vrijdagavond
haar 4-jarige dochtertje om het le-
ven gebracht door het kind in te
spuiten met heroïne. Dit heeft een
woordvoerder van de Beverwijkse
politie gisteren bevestigd.

De vrouw meldde zich maandag-
morgen zelf bij de politie in haar
woonplaats. Zij verklaarde haar
kind drie vierde gram heroïne te
hebben toegediend, omdat zij geen
uitzicht meer zag in haar situatie. De
vrouw, zelf drugsverslaafde, was
van plan ook zichzelf door een over-
dosis van het leven te beroven. Dit
gelukte echter niet. De ouders van
het slachtoffer wonen niet meer bij
elkaar. Het kind bracht de weekein-
den door bij haar moeder en woon-
de door de week bij haar vader in
Haarlem.

punt uit
Waterfietsen

Vanaf eind april kunnen toeris-
ten per waterfiets de oude bin-
nenstad van Utrecht bezichti-
gen. Het Amsterdamse bedrijf
Canal Bike heeft toestemming
gekregen een afvaartpunt voor
waterfietsen in te richten aan
de Oude Gracht, in het hartje
van de stad.

Nekkramp
Een 14-jarige middelbare scho-
liere uit Teteringen is het afge-
lopenweekeinde overleden aan
nekkramp. Sinds de hoofdin-
spectie voor de volksgezond-
heid begin januari heeft ge-
waarschuwd voor een epide-
mievan nekkramp zijn er in het
gebied van de GGD in Breda
acht meldingen geweest. In de
rest van West-Brabant waren
dat er twee. Volgens de woord-
voerder in Breda betreft het
geïsoleerde gevallen.

Vuur
Een felle uitslaande brand
heeft gistermorgen in Valkens-
waard een woonhuis volledig in
de as gelegd. Een voor de wo-
ning staande auto brandde
eveneens uit. De brandweer
kon voorkomen dat ook een
aanpalend café en zalencom-
plex in de as werd gelegd. De
brand is vermoedelijk veroor-
zaakt doordat een 3-jarig jon-
getje met vuur heeft gespeeld.

Ingetrokken
Burgerrechtenactivist Andrej
Sacharov heeft zijn kandida-
tuur voor de verkiezingen voor
het congres van volksafgevaar-
digden ingetrokken. Hij riep
zijn sympathisanten op hun
stem nu te geven aan 'oprechte'
aanhangers van de perestrojka.
„Ik kan alleen kandidaat zijn
namens de Akademie van We-
tenschappen, of helemaal niet,"
zegt de Nobelprijswinnaar in
een gesprek met het weekblad
Moskovskije Novosti.

Vrijgelaten
De 45-jarige actievoerster die
dinsdagavond werd aangehou-
den toen zij leuzen schilderde
op het ministerie van Defensie
in Den Haag, is gistermorgen
vrijgelaten. Tegen haar is pro-
ces-verbaal opgemaakt wegens
vernieling.

Schade
De schade die de storm van
dinsdag aan de Nederlandse
kust heeft toegebracht, lijkt na
een eerste inventarisatie toch
mee te vallen. Alleen bij De
Koog op Texel is een aanzien-
lijk stuk duingebied weggesla-
gen.

Opgepakt
Nunzio Barbarossa, één van de
vermoedelijke leiders van de
Napolitaanse mafia-afdeling
'Camorra', is in Nice gearres-
teerd. Tegen Barbarossa loopt
sinds 1983 een internationaal
arrestatiebevel van de politie
van Rome die hem zoekt we-
gens 'lidmaatschap van eenmisdaadorganisatie.

Staking Polen
In een textiel-fabriek vlakbij
Lodz, in Midden-Polen, is dins-
dagmiddag een staking uitge-
broken. Dit is in welingelichte
kringen ter plaatse vernomen.
De 2.700 werknemers van het
bedrijf Morfeo legden het werk
neer om loonsverhoging af te
dwingen. Ook wordt geëist dat
het verboden vakverbond Soli-
dariteit gelegaliseerd wordt. Er
is een stakingscomité in het le-
ven geroepen. De eerste onder-
handelingen hebben nog geen
resultaat opgeleverd.

Vrouw
Transavia Airlines heeft als eer-
ste luchtvaartmaatschappij in
ons land een vrouw aangesteld
als gezagvoerder. Het is de 38-
-jarige Cockie van Giessel, die
vanaf 1981 als eerste officier bij
Transavia deel uitmaakt van
cockpitbemanningen op de
Boeing 737-vliegtuigen van
deze maatschappij. Haar carriè-
re bij deze luchtvaartmaat-
schappij begon Cockie van
Giessel in 1972 als stewardess.
Bij deKLM zijn op dit moment
tien vrouwelijke vliegers in
dienst

Salmonella
De Nederlandse bevolking kan
onbezorgd doorgaan met het
tot zich nemen van eieren en
kippevlees. De kans om Voed-
selvergiftiging op te lopen als
gevolg van de beruchte salmo-
nella-bacterie is vrijwijl nihil.
Dat zegt secretaris G. Arissen
van het Produktschap voor
Pluimvee en Eieren als reactie
op het signaal van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid
en Milieuhygiëne (RIVM) dat
de salmonella-bacterie, die in
Engeland mogelijk al twee mil-
joen mensen heeft besmet, ook
de Nederlandse pluimveesec-
tor is binnengedrongen. Dat
laatste wordt door Arissen niet
categorisch ontkend. „Directe
aanwijzingen in ons land zijn
echter niet geconstateerd." zegt
hij.
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Video 8 i^^^^t I 1 " /^?^^öl^^_Sl^ii___^

' s^^' * \ x ï&SJP II it fff ff I*&#^#4| fÊLa^LW^^\W-y^-'-&M'-: 'mmMn

'-^^y^r "% tl L>J ïY^jMÊ'- m^<zZ^^M^o^^ W^ , SONY CFS 930 VRADIO —-==Jl^r^gaaa^ g
v _____*_« >"^_ ->J _X"V ________ >A_ _**± ++A-__ _*^ ________ _J_*. _*__ CASSETTERECORDER ■ microfoon ~==»^

TTL-autofocus auto- m it A Wllll lfll lil # A FW» Super sportieve radio-en cassette- OUDE VOGELZANGPRIJS 399,- ,
SONY F 330 VIDEO 8 mJsch^ l/l 1 f I-J| I—* I—■ I 1 recorder in een opvallende kleur, VOGELZANGPRIJS
CAMCORDER Sffiï^SSSi^ Vil I 1 II I II spatwater dicht en kan tegen een *>fttirmiskompakttraaivan E^en*dffln* V V/l IVViVILVIL V/H L ffiS^Mïde 29"vorm en vooral zeer gemakkelijk te sief accu, acculader en adapter. tiscne Dana omKeer en in9ed°uwde fe-W w
bedienen. De camera heeft een digi- Gewicht 1200 gr. Afm.(bxhxd): SONY=________________—____ AlWA" / ctaal geheugen waarmee u zelfge- 11x31x31 cm. Jl . _ ,~y^__ ~JL gl
maakte teksten en tekeningen in de OUDE VOGELZANGPRIJS 2999,- . . _^_ _^__ _^_ §___%.\ ________M ■ ■ |l||y|Ü|i /// |
camera opslaat en oproept op het VOGELZANGPRIJS i^\ i^\ _#A _#m IUI /7 /fmoment dat dit uitkomt. Ideaal voor ab.aa II lil ff^ _£ 1ff. 1 ■ ■ ■ | Iml //ir <het kompleteren van uw film met *\M /UU F^B^ -^^^^^^^"«—' Uj Lr/grappen en grollen, aan en aftiteling itmm. i %J%J __. J_\ II >| ft. yl V %. SONY CFD-64 CD PORTABLE BtfcW^7etc. etc. De camera is voorzien van "OF F 90-PER MAAND "" ~ %rli -JL ___L%rk%rL___________ JL !___. Stereo radio/cassetterecorder met LjflMJ JKSCD speler voorzien van diverse zoek- 181 BAIW

j
Aa*^^^^H^^^^^Bi)iiiiiniii niliiiii^^^^^ -\ mM en herhaalfunkties. Het cassettedeck *^B^^"^*^

HImSEIIt55 * kan synchroon dupliceren vanaf de AIWA HS-P 202 WALKMAN
R^ICT i^m * =m CD speler. Radio met FM stereo en HiFi stereo walkman met automatic

|Ëfl I miii^lkiM I |"*nWH M" *W ATT ■ _^^ _^^m 7_#^W AM'speelt zowel op batter'ien als reverse, Dolby B ruisonderdrukking'
U |>^2 J- —BH *#m # 1^ ff J I m/ ff ■ op lichtnet'2 grote luidsPrekers voor Dynamic super loudness voor een
KIL ■JMBMmIMa m / m / IV m / ■ een pertekt 9eluid-Kleur zwart- n°9 strakkere bas en hoge tonen

■- = ' V V VV I V % # OUDE VOGELZANGPRIJS 599,- weergave, kompleet met hoofdtele-_riOU.__M___n__ffi_«_______m______d J J ■ » l«X >^/X W J^ VOGELZANGPRIJS foon. Leverbaar in zwart en wit.
AIWA AD-F370 CASSETTEDECK met dit nieuwe cassettedeck is de mf\f\ «flOpvolger van de zeer goed geteste beste geluidskwaliteit mogelijk in A _____ fcfc^*w^j| VOGELZANG- I WIV^ADF 360 met als extra Dolby HX deze prijsklasse. Is aan te sluiten op " " ■%**%** PRIJS JL
Professional voor een nog betere elke versterker en tuner/versterker. I^^^ -^ -^ KENWOOD
optekening van de hoge tonen. Uitvoering zwart. Afmetingen(bxhxd): f^k ■r^^^ ■ #m .^^m m Ê^wTm^iK '' " ■^""■^^■■■^^^■■■■^^■■■«■■■^^^"i""""^»ï=„Taa ĉ„ïïc sissus HHlirilHl lil lvHl 1 naM—^gj^gß
£S:SS"Keien dJ.Q WLWJ. LIL/lvvLLi LLvl L lÜËl^s^l^B^len weergeven. LED piekmeters. Dus %J m __mm _____\ l_M momam I

~f w i Jl—'l
KEN.}VO(?D" !^ | KENWOOD KRC 363 L AUTO- vermogen van 4x6Watt, met faderH S^jfl XV X X^ *#/V>V XV *^>^

RADI° CASSETTESPELER en loudness. Kompleet met anti-___^__H IfflKvl ■ I __r m ■ B^»Tb _■ ■ l^» Geavanceerde autoradio cassettespe- diefstalslede.
Efa»fal mmWfStT. §—■ K ft 1 I § * ler, kwarts PPL synthesizer FM ste- OUDE VOGELZANGPRIJS 599,-

-|jj |}{| 1 |\1 1 I 11 reo, MG en LG tuner, 24 voorkeur- VOGELZANGPRIJSi^T^^^^^^^^^^^^^^aL^ W^^ JL JLJL LV^ A ft* # zenders'automatisch Pragrammage- mm m Q" wÜdcWtc^cKoA'55° ° lho°9.dynamisch verm°9en 00k Sse"' vTstSmet Si Sïgangs- O^TWVERSTERKER bij lage impedanties. M M

Nieuwe klasse versterker van Ken- oude vogelzangprijs 549,- Inderdaad, reken zelf uit dat het nu extra voordelig is om U zult ontdekken dat u nergens anders zoveel kwaliteit philips . phimp*

wTrms t^TS^mSm^ VOGELZANGPRIJS een bezoek aan Vogelzang te brengen. Maak in onze onder één dak vindt. En altijd voor gegarandeerd de aller- gMjgplll|É
Hz

3
minder dan 0,08% THD)i Uitste- _m f\C\ W'nke' °P UW gemak eefl keUZe Uit het on9elo,feliJk 9rote laa9ste PriJzen- Deze Pa9ina 9eeft u alvast een indrul<'; kende weergave ook van digitale sig- fcL^l^f assortiment. Onze apparatuur staat demonstratie-klaar op u maar wie onder de indruk wil raken moet beslist langs- Wa\\\\^^a^_____mèmÈm \wmmm.— -^

naien door een ultrakorte signaaiweg te wachten, dus u kunt zelf luisteren kijken en vergelijken. komen. Zoveel voordeelkansen mag u niet missen. JH'UP
H
S DG 55

h° f.. .. ES'iSSÜSI80 AUTORADI°
SONY Autoradio kombmatie van top kwali- KOMBINATIE

aristoima. teit VQOr een Sy mpathjeke prijs. FM Autoradio cassettespeler met
HS T*i "I ** "I 1 stereo, M^'PLL kwarts-Elektronisch PLL/kwarts afstemming, FM stereo,

m\ ,_____l^ ■■% 111CrAf Wyft Waf CW^ IPdS \S i~\?Y^ TV^ geheugen voor 8 voorkeurzenders. MG en LG, 16 voorkeurzenders,
\~: -. -. :- :zi^ I I Ir— I t\^ wL r~ I r—■ t\^ r—* I I *~\ g~\ f Elektronische zoekafstemming. autostore voor 8 zenders, auto-

aristona cd 1482compact
"

SONY CD-PM7S COMPACT DISC
Wi-A*_^ \,\_,J_./ J.>_-_L|A^V V^ A ■_. XVl\Vl L 1± LdU_L, Stereo cassettespeler met permalloy reverse cassettegedeelte, 4x6 Watt

nicrcDcicD
sony CD-PM7S COMPACT DISC r J weergavekop. met fader, voor-en achterluidspre-

uibtbPtLEß bKtLtH OUDE VOGELZANGPRIJS 469,- kers, security code. nachtveilige ver
Programmeren mogelijk van 20 Compact disc speler met een digi- VOGELZANGPRIJS lichting. OUDE VOGELZANGPRIJSnummers. Shuffle play voor het in taal filter, 4x oversamplmg en ge- TELEFUNKEN^...............^............^....^ ■■ut j , Mp^ _■_■_■->_ 699 " __■ _n_ _#%
willekeurige volgorde afspelen van scheiden D/A converters. Natuurlijk |i .__.,. —^| ril '_S,iM^ _____\__^f^ WJ^7\J_\ VOGELZANG- _f_\ Cldde nummers of de geprogrammeer- ontbreekt Shuffle Play niet. Program- f| /\~~| lIBWHIB J^ISJSBI^i^^. étmm m %^ PRIJS m-w-LrË^M
de nummers. Geschikt voor Bcm meren gaat eenvoudig met behulp A<\ !;,! l=r7T—'rrr. ■:'.:■' :- 77üyT":_:*!illl!l',!l'?:. IT'r !/r^* ;il^^

LED display voor tijd-, nummer-of standsbediening kunt ude belang- 7 X' I AKAIVS-22 EO VIDEORECORDER de recorder mogelijk via uitgebreid fllSi^^^noHk WtifH '4'Mi]'M
mdexindikatie. Digitaal filter met rijkste funkties in werking zetten. Ook RU^ MET "QUICK RESPONSE" FL display, of via Interactive Monitor WIVTjM
4-voudige oversamplmg voor een het openen en sluiten van de lade. tWéSk VHS videorecorder met HQ opname System. Bandteller in uren, minuten niKÜ^^^ mMèiéMperfekte geluidskwaliteit. Inklusief Het display is voorzien van een mv- \\MÊÊk voor Prachtl9 gedetailleerd beeld, en en in seconden, evt ook op TV- I*~^"^ Wil-Tl H4.7l ISll-W'lßtdraadloze afstandsbediening. ziekkalender met aanduiding voor 20 leieieksi 3 \B^\ "Quick Res P°nse"voor supersnel scherm. Ingebouwd kinderslot. Inkl. phoniC MRT-70 MENGPANEEL B*ÉÉÉÉ_iÉÉÉÉ_I_É_i_iÉÉÉ*»

OUDE VOGELZANGPRIJS 625,- nummers. IJ _ ______ 'JBllr^ \ starten (1,5 seconde). VHS index- draadloze IR afstandsbediening. 10 kanaals mengpaneel, 19 inch for- FLEETWOOD MAC "Greatest Hits*VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS JBii Mi \^ zoeksysteem voor het direkt opzoe- OUDE VOGELZANGPRIJS 1098,- C D o_^9s
AACI CtACk TELEFUNKENS-250TXT SUPER stereo geluidsbeeld. Teletekst inge- Jen van het begin van een opname. VOGELZANGPRIJS SOjVY: DEZEWEEK OO-H^T^ 04^ PLANAR STEREO KLEUREN- bouwd met 8 pagina's geheugen, 2x KZS SSdS^L QQQ jlffiH 'Do you remembe^ D, CDs möB *** 0F F4O PER „aand TELEVISIE Euro/Scart-aansluiting voor video, wrSrtffi^Surzen W#i7o WMJ&M\VQ> * u,t de pen '50 en '60. Q9ÖOF F 40,-PER MAAND Zeer moderne kleurentelevisie met aansluiting naar de HiFi installatie, " °LÏÏc»lLr la ,11 %^%^%^ \m___W^W^B^ PER STUK \j.

1332533 een 63 cm super planar rechthoekl9e hoofdtelefoon en externe luidspre- gZ^nT^XSZ OF F4O PER MAAND H»KM CD. DOOSJES KOMPLEET METblack matrix beeldbuis (59 cm effek- kers mogelijk. Inklusief infrarode ma s Dinnen 1 maana lnstellen van 0F F 40'-PER MAAND H^p|PpßjJfej|^| TRAY q95
(^!________________ ■__________________—) ~t^ IS______f^____H__k qc I . .r, i r ' ji . F^n 9"^n r^n 10 STUKS _LO<

IaSS iUL 2x25 Watt muziekvermogen stereo OUDE VOGELZANGPRIJS 1898,- fl Rfj| ll SONY UK 90 CHROOM CASSETTE HITSINGLE V/D WEEK:

**Ts*iy*ll>>i*^i^*^>**fc^^q systeem voor een zeer goede ge- g| H9_T\__r% %__k_^s ______■ sSIEP^^A VOGELZANG- 1 Ci"^ "She drives me crazy"
luidsweergave. Pseudo-stereo scha- #^i^i cuadd ur t,n vn wue umc^^^^^^^^SÏ^ lü PRIJS i DEZEWEEK *T»

DENON DCD 810 COMPACT DISC willekeurige volgorde. Kompleet met keling, voor een verbreding van het JL f mmW S^Snnr.V.lH^JÏÏ"^ 0'
SPELER MET AFSTANDS- infrarood afstandsbediening waarmee „m„-^

KENDE de afstandsbed.enmg u s ap voor
BEDIENING ook het volume elektronisch gere- ——^k «HUIDIG —^ AFSTANDSBEDIENING stap begeleiden en instrukttes geven M^X£._____■_ ____.£. k__£__. ____« fGloednieuwe Compact Disc speler geld kan worden. Regelbare hoofdte- 7^_____\WWlkmÊmkW^ 17- ==^1 °eze ultra-slim design videorecorder welke knoppen u moet indrukken. #_wfs)«fC flf"ffïF_o_T F
met hoogwaardige Denon-technolo- lefoonuitgang. In zwart en goud uit- |^Ba^W__B_B_^r, I ? u le^rll)k ,e" figuurJ jkaansfre' VOGELZANGPRIJS f£fCfO l/ffff 1(Jf #
gie voor een aantrekkelijke prijs. gevoerd. Afmetmgen(bxhxd): H ~~)Ë | ken, want met de sprekende af- g| f^

' Superlmeaire D/A-omzetter met 43,4x9,9x31,6 cm. standsbediening wordt het program-
" BIJ AANKOOP VAN PHILIPS NMS

4-voudige oversampling en zowel VOGELZANGPRIJS meren wel neel gemakkelijk ge- ___ *—"%*%* fïnU—-^^ 9111 OF NMS 9116 GRATIS
digitale als analoge filtering voor de _^\ tm_f_T\ \\/__* maakt Voor het instellen van zowel »■- — V MATRIXPRINTER NMS 1432
best mogeliik weergavekwaliteit Q7U l|l R?^ II -■■"■■■ -■ ■ "■" "—'^ OF F 40,-PER MAAND' IV "of f 349,50 contant, zolang de

W* Mf\ voor nog betere kleurscheiding. Tele- JVC HR-S 5000 S-VHS HIFI ÊÊÊ 5000 uitermate geschikt als monta- fM/LU tekst met 80 pagina nummergeheu- STEREO VIDEORECORDER *^ gerecorder met insert, zero-frame ■■■_■_____________■_£____! IT^ | nIFHE gen. Daglichtscherm en uitklapbare Nieuwe techniek "Super VHS", waar- editmg, audio-dubbing en audio mix. O- °' '°Mpatjj speaker' voorkeurzenders, 2 AV- mee een beeldweergave geëvenaard Een hyperband tuner met 48x voor- =========== f—'t 1 *T^^B SHARP CV 3710 KLEUREN- kanalen, IR afstandsbedieing. Scart- wordt op "NOS-kwaüteit" (400 hori- keuze, de timer 8 programma's in ===== I 1 II
■Ujp^Ü'^MIMMPWW WwilM^-Mig r a^*'. TELEVISIE MET DRAADLOZE aansluiting. Programmakodering in zontale beeldlijnen). Natuurlijk zijn de 365 dagen. Speelduur 4 tot 8 uur. I§l^^^!!llll§§^!^i^l§!^^^

AFSTANDSBEDIENING kombinatie met teletekstmodule. oude VHS banden ook nog af te draadloze afstandsbediening met i *I^S P^g 37 cm beeldbuis (34 cm effektief) OUDE VOGELZANGPRIJS 1999,- spelen. Daarnaast is deze videore- LCD display. ’ n ry.-,—. . ~-~—-—mi ii m \BE VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS corder voorzien van HiFi stereo ge- VOGELZANGPRIJS / fcg MS Sa S t « |-|YTJgi \
_f%. /__**_ __\ ___^%_#^_#% luidskwaliteit op CD-niveau, en een _#%HV_#%_#^ / f A»«J^>^^>^ J*^ *- _z^__T"H^H__\ \■^«aiHllH__a_sa^Mlj B C^Q 1 CQQ "Flymg Erase Head". Door deze *3 /QQ / l^ITf ff Tl IrFIl I■ 1,1 I 1,,,-ig ■■■!■■[ iiH- y IVVV nieuwe technieken wordt de HR-S ff S "^^"^" """"" —~z; 3— PHILIPS NMS 9111 tegreerd bureau programma. Duide-

AKAI CLARITY M6O MIDISET aan 8 Ohm, een infrarood afstands- <^^\ ~,__,_ rmT «„„,„„„«., „„„TI^T«, __==^ Personal computer, geschikt voor lijke nederlandstalige handleiding-
Bestaande uit: bediening, ook voor de bediening \ jL na wettelijke aanbetaling, rente 20^5% effektief tot jr^^T% software, geschreven voor KT- VOGELZANGPRIJS
AKAI AP-M 659 PLATENSPELER van een CD speler. g| \ F 2.500,-EN BOVEN F 2.500,-17,34% EFFEKTIEF MAK. KREDIET f 5.000,-.

»*» §I^ol compatible computers, voorzien van
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Vendex-topman niet terug naar universiteit

Me van der Zwan heeft zich
kennelijk op klus verkeken

van onze correspondent
'Efo i_tii/HAAG - Heeft prof. dr Arie
_4S

, er Zwan 'zich verkeken op de
Oq °f heeft hij 'het gevecht ge-
tyj^erloren'. Zolang de direct be-
id kei?en van het conflict in de top
ijf et Vendex-concern de kiezen

P elkaar houden, zal het bh'
\\if_:'aties blijven. Het vertrek per
k_ ?anstaande van de aanvanke-kroonprins' van dr Anton

ann > vervolgens de 'kille sa-
Iw , Van de V&D-warenhuizen
\r\S te de 'professor' die in het
itigQrnenblad ESB de vakbewe-
Vi°Proept tot net stellen van
W ,Sen, zal de gemoederen nogbe*iq houden.
frtnj»H pa de mededeling van de Raad

het mmissarissen van Vendex,
ei gevraagde ontslag van Van

der Zwan op „de meest eervolle wij-
ze verleend zal worden", neemt de
professor-ondernemer „alleen uit
beleefdheid de telefoon op". Op de
reden voor zijn ontslag wil hij echter
absoluut niet ingaan. Terug naar de
universiteit misschien ? - „Ik geef
nog steeds les aan een universiteit
(de Erasmus Universiteit Rotter-
dam), maar dat is niet de weg die ik
ga".Waarna hijeven beleefd de tele-
foon weer ophangt.

Wat er precies gebeurd is na de
openlijke machtsstrijd van afgelo-
pen zomer tussen de man die Van
der Zwan begin '88 binnenhaalde
als zijn opvolger, dr Anton Drees-
mann, en de voormalige oprichter
van Nieuw Links in de PvdA, de
professor economie, de bankier bij
de Nationale Investerings Bank
(NIB) en de 'kille saneerder van de
warenhuizen', blijft zodoende een

kwestie van gissen. De Centrale On-
dernemingsraad(COR) van het con-
cern is dinsdag wel ingelicht door
president-commissaris Van Driel,
de tijdelijk voorzitter van de direc-
tie Verhoef en ook door Van der
Zwan. Maar COR-voorzitter Na-
thans heeft geheimhouding be-
loofd.

Recordopbrengst
Wegenbelasting

Van onze Haagse redactie

"^HAA^^^.t^nSffluSai^öffl?!hj^uigenbelasting (CBM) in Apeldoorrl
cas« Vorig jaar meer wegenbelasting geïn-
corderd dan ooit tevoren- °ok werd een re-aaantal zwartrijders gepakt.

toL^fM ontving in
«le*" 3.3 miljard gul-
lar,ri Van de Neder-
ige automobilist.
Sineen.Voor de sti>
Vd* 1S het " n°g

nt^ groeiende
naar iauto's (van 4,9
de 5.1 miljoen) op
gen Vaderlandse we-
h e. - bovendien is
loDp;BM er het afge-
slaan jaar in ge-
"W alle foto's van" te

verwerken. Volgens
directeur W. J. De
Jong heeft de fiscus
dat te danken aan
een grotere inzet van
de buitendienst; de
auto's met foto-ap-
paratuur. Daarnaast
had het bureau zelf
ook de beschikking
over meer personeel.

Er liepen 479.000
zwartrijders tegen de
lamp, 40.000 meer

dan vorig jaar. Re-
den voor die stijging
is de nieuwe manier
waarop het CBM de
eerste aangifte con-
troleert. De gege-
vens van auto en
kentekenhouder
worden sinds vorig
jaar direct bekeken
door de Rijksdienst
voor het Wegverkeer
in Veendam.

Probleem bij dit gro-
tere aantal aanslagen
is dat er ook meer
automobilisten naar
de rechter zullen
stappen om bezwaar
aan te tekenen. Vo-
rig jaar kwamen er
3200 bezwaarschrif-
ten binnen bij het
hof in Arnhem. Die
kunnen niet op tijd
verwerkt worden
door gebrek aan per-
soneel.

Commissarissen
Na het conflict tussen Dreesmann
en Van der Zwan over de reorgani-
satie bij de V&D-warenhuizen van
afgelopen zomer, leek Van der
Zwan het pleit in eerste instantie ge-
wonnen te hebben. De Raad van
Commissarissen, die in een struc-
tuur-vennootschap als Vendex in
feite de hoogste macht heeft, slaag-
de er in alleenheerser en grootaan-
deelhouderAnton Dreesmann in de
positie van vice-president van hun
toezichthoudende Raad te manoeu-
vreren. Van der Zwan bleef vice-
president van de uitvoerende Raad
van Bestuur en kreeg tijdelijk com-
missaris en oud-directeur Verhoef
boven zich, tot medio 1990.

Inzet van het conflict vormden de
1400 gedwongen ontslagen die no-
dig zouden zijnvoor het gezond ma-
ken van de warenhuisketen V&D,
de bakermatvan het concern dat in-
middels vele landsgrenzen en ook
grenzen van de detailhandel had
overschreden. Vanaf zijn ziekbed
liet Anton Dreesmann afgelopen zo-
mer weten „zich aan zijn grafzerk
omhoog getrokken te hebben" en
de gedwongen ontslagen onverant-
woord te vinden. Na veel vijven en
zessen, dreigementen van de bon-
den en oproepen van de aandeel-
houders (de families Vroom en
Dreesmann) zijn de gedwongen ont-
slagen uiteindelijk van tafel gegaan
en werd met hangenen wurgen een
sociaal plan met de bonden afge-
sproken.

Een sociaal plan waar eigenlijk ook
weer niemand tevreden over is.
COR-voorzitter Nathans stelt nu dat
de gedwongen ontslagen weliswaar
van tafel zijn, „maar niet het aantal
arbeidsplaatsen dat komt te verval-
len".

Cijfers
Voor de Dienstenbonden is het in-
middels duidelijk dat de cijfers van
de warenhuizen over 1988 „zeker
niet gunstiger zullen zijn dan die
over 1987", toen een verlies van 36
miljoen werd geboekt. Eind volgen-
de week is hierover overleg met de
nieuwe manager van de warenhui-
zen, oud Bijenkorf-directeur Kes-
sels.

Een familielid van het Vroom en
Dreesmann-imperium houdt het er
dan ook op dat Van der Zwan in-
middels is gaan twijfelen aan de be-
stuurlijke kwaliteiten binnen het
concern en de mogelijkheden daar
iets aan te veranderen. „Van der
Zwan is zeker een man die een uit-
daging aanneemt, maar heeft zich
daar kennelijk op verkeken. Dan
kun je er maar beter mee ophou-
den", aldus het familielid dat ano-
niem wil blijven.

marien van den bos

Ruil
In ruil voor het opheffen van de ba-
ses van de Contra's in Honduras
heeft Nicaragua ingestemd met het
houden van presidentsverkiezingen
alsmede parlements-en gemeente-
raadsverkiezingen niet later dan 25
februari 1990. De verkiezingen wa-
ren oorspronkelijk gepland voor de-
cember 1990.

Om vrije verkiezingen mogelijk te
maken heeft de Sandinistische re-
gering aangekondigd democrati-
sche hervormingen door te voeren.
Managua garandeert het recht van
vrijheid van meningsuiting, een
vrije pers, de vorming van opposi-
tiepartijen en vrije toegang van alle
partijen tot televisie- en radiosta-
tions. De Sandinisten hebben be-
loofd dat alle politieke gevangenen
worden vrijgelaten. Naar schatting
zitten momenteel circa 1600 voor-
malige leden van de Nationale Gar-
de van wijlen dictatorSomoza in Ni-
caragua gevangen.
Over de kwestie van de verificatie-
commissie, die toezicht moet hou-
den op de voortgang van de men-
senrechten en de democratie in de
vijf Middenamerikaanse landen,
werd een compromis bereikt. De af-
zonderlijke nationale verzoenings-
commissies, die na het vredesver-
drag van augustus 1987 (Esquipulas
II) werden opgericht, krijgen tot
taak toezicht te houden op devoort-
gang van de mensenrechten. Nica-
ragua had aanvankelijk gepleitvoor
een internationale verificatie-com-
missie. De vier andere deelnemers
wezen dat voorstel echter af. Zij wa-
ren voorstander van een commissie,
die zou worden samengesteld uit le-
den uit de vijf landen.

Oproep
De vijf presidenten riepen de ver-
zetsbewegingen in de regio op hun
strijd te staken. De Salvadoraanse
bevolking werd opgeroepen deel te
nemen aan de presidentsverkiezin-
gen, die op 19 maart plaatshebben.
Overeenstemming werd ook bereikt
over een plan om de Verenigde Na-
ties te vragen om eenheden van mi-
litaire waarnemers op te richten.
Deze eenheden moeten grensover-
schrijdende guerilla-activiteiten in
de regio melden.
De president van Costa Rica en de
architect van het vredesverdrag van
augustus 1987, Oscar Arias, ver-
klaarde dat hij „tevreden" was met
het akkoord. De vijf' presidenten
„hebben aangetoond dat er een be-
reidheid bestaat om Midden-Ameri-
ka te democratiseren", zei Arias.
„De vlam van Esquipulas II is nog
niet uitgedoofd".

Repatriëring
Arias riep de Verenigde Staten op
mee te helpen bij de repatriëring
van de meer dan 12.000 Contra's uit
Honduras. „Zij, die de gewapende
strijd van de Contra's hebben on-
dersteund, kunnen nu niet weige-
ren om mee te helpen bij de repa-
triëring van de Contra's", aldus

De leiders van de Contra's, die in
Costa del Sol aanwezig waren, ver-
lieten de badplaats zonder commen-
taar te geven. Een van de Contra-lei-
ders, Azucena Ferrey, was woedend
en huilde toen het akkoord bekend
werd, aldus de locale pers. Contra-
leider Adolfo Calero merkte enkel
op „dat geloof hechten aan de belof-
ten van Daniel Ortega hetzelfde is
als een hond willen lokken door
hem worstjes toe te werpen".
De Nicaraguaanse president ver-
klaarde na zijn terugkeer in Mana-
gua dat het akkoord „de genade-
slag" betekent voor de oorlogen in
de regio. Ortega noemde het ak-
koord „een overwinning voor het
Nicaraguaanse volk".

Vervroegde algemene verkiezingen in Nicaragua

Top Midden-Amerika:
Contra's uit Honduras

Van onze verslaggever

COSTA DEL SOL/MANAGUA - De Contra's, de anti-Sandinisti-
sche rebellen, moeten hun bases in Honduras opdoeken. In ruil
daarvoor heeft Nicaragua zich bereid verklaard niet later dan 25 fe-

Staten gesteunde Contra's

bruari 1990 vrije en algemeneverkiezingen te organiseren. Dat zijn
de belangrijkste resultaten van de tweedaagse topbijeenkomst van
de leiders van de vijf Middenamerikaanse landen, die in de Salva-
doraanse badplaats Costa del Sol werd afgesloten.

De Salvadoraanse president, Napo-
leon Duarte maakte de details van
het akkoord bekend. Het akkoord
van Costa del Sol kan het einde be-
tekenen van de door de Verenigde

De vijf landen - Honduras, Costa
Rica, Nicaragua, Guatemala en El
Salvador - zullen binnen 90 dagen
een plan opstellen dat voorziet in
het opheffen van de bases van de
Contra's in Honduras en de repa-
triëring van de anti-Sandinistische
rebellen naar Nicaragua of naar lan-
den, die bereid zijn hen op te ne-
men.

binnen/buitenland

'Groningen' wenst rust
aan studiebeurzenfront

"an onze Haagse redactie
EN HAAG - De Informatise-
gsbank in Groningen wijst in-

nende wijzigingen in het stel-
j0 Van studiefinanciering voot-
„R'S af- Omdat er zich nog 'vrij-
-3j

dagelijks onvolkomenheden
r echten die moeten worden
dire t

gezet
' zou de voormauge

het ■ studiefinanciering van
SenHmmiSterie het liefst tot vol~
or> aar de tijd krijgen om orde» zaken te stellen.

Hi' bl'jkt uit informatie die mi-
ik 6rE deetman (Onderwijs) aan
st tweede Kamer heeft ge-
'otiH^' "^an een stabiele situatie
ij0 Wet studiefinanciering is

s steeds geen sprake. Met aan-

passingen moet uiterst voorzich-
tig worden omgegaan", aldus d6
Informatiseringsbank.

Volgens het accountantskantoor
Moret enLimperg, dat de contro-
le bij de Informatiseringsbank
uitvoert, is een deel van de door
Deetman voorgestelde bezuini-
gingen op studiefinanciering dit
jaar nog niet haalbaar.

Volgens de accountants zullen
de beoogde bezuinigingen weg-
vallen „door onjuist verstrekte
studietoelagen van vele tiental-
len miljoenen guldens als gevolg
van onjuistheden bij de uitvoe-
ring van de wet studiefinancie-
ring. Wij wijzen erop dat als ge-
volg van de vastgestelde onjuis-
theden ernstig rekening moet
worden gehouden met een af-

keurende accountantsverklaring
van de financiële verantwoor-
ding 1988 van Studiefinancie-
ring", aldus Moret en Limperg.
Eerder werd al bekend dat de
overheveling van de studielenin-
gen naar de banken voor dit jaar
onhaalbaar is geworden. Dat
kost Deetman dit jaar alleen al
twee- tot driehonderd miljoen
gulden. Overigens hebben amb-

tenaren van Deetman de afgelo-
pen weken koortsachtig over-
legd met vertegenwoordigers
van de studentenorganisaties
over alternatieven. De studenten
willen onder meer dat de Staat
de leningen blijft verstrekken, in
plaats van de banken.
Vandaag vindt er formeel over-
leg plaats tussen Deetman en de
studenten. Dan zullen ze probe-
ren een gezamenlijk alternatief
te formuleren voor de bezuini-
gingsvoorstellen van de minis-
ter. Het is overigens twijfelachtig
of dat zal lukken. Naar verluidt
zijn de informele besprekingen
uitermate moeizaam verlopen en
hebben beide partyen verklaard
zich niet gebonden te achten aan
die gesprekken.

" President Daniel Ortega
van Nicaragua tijdens de
persconferentie na afloop van
de Middenamerikaanse top.
Volgens hem is het akkoord een
overwinning voor het Nicara-
guaanse volk.

Conclusie CBR:
verkeerskennis
is bedroevend

DEN HAAG - De theoretische
verkeerskennis van bezoekers
van de onlangs gehouden Auto
RAI is bedroevend. Tot die con-
clusie komt het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
na het afnemen van een theorie-
test bij 3.460 bezoekers van de
RAI.

De test bestond uit dezelfde vra-
gen die ook in het normale theo-
rie-rijexamen voorkomen.
Slechts 11,68 procent van de
deelnemers scoorde een vol-
doende.
Hoewel de meeste 'kandidaten'
jonger waren dan achttien jaar
en nog niet over eenrijbewijs be-
schikken, geeft dit resultaat op-
nieuw aan dat het met de ver-
keerseducatie slecht is gesteld,
aldus het CBR. Overigens scoor-
den ook oudere rijbewijsbezit-
ters in meerderheid een dikke
onvoldoende.
Opvallend noemt het CBR het
aantal malen dat voorrangssitua-
ties fout werden beoordeeld.
Voor zeer veel kandidaten bleek
ook de relatie auto-voetganger
tot problemen te leiden. Zo dach-
ten 2.214 van de 3.460 deelne-
mers ten onrechte in bepaalde si-
tuaties als voetganger voorrang
te hebben op een auto. In de
praktijk betekent dit even zo
vaak kans op een ongeval.
Volgens het CBR ondersteunen
de testresultaten de wens van de
minister van verkeer en water-
staat om op middelbare scholen
verkeerseducatie te bevorderen.

PvdA wil
Europees

'Roodboek'
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De vakbeweging en
de sociaal-democratische partijen
binnen de EG moeten samen strij-
den voor een sociaal rechtvaardiger
Europa. Daartoe dient een 'Rood-
boek' te worden gemaakt dat de
wettelijke grondslag legt voor Euro-
pese sociale maatregelen.

PvdA-voorzitter Sint zei dit gister-
morgen bij de opening van het con-
gres van de Internationale federatie
van metaalarbeiders te Amsterdam.
Volgens de sociaal-democrate is het
nodig dat de vakbewegingen de so-
ciaal-democratische partijen in de
EG een 'tegenmacht' vormen tegen,
degenen die de toekomst van de EG
alleen zien in termen van economi-
sche groei.

Sint betoogde dat een toename van
economische groei in de EG niet al-
leen mag leiden tot meer bedrijfs-
winsten maar ook moet resulteren
in minder grote sociaal-economi-
sche verschillen binnen de gemeen-
schap,versterking van de werkgele-
genheid, een betere sociale zeker-
heid voor de burgers binnen de EG
en een verbetering van het miüeu.

Nieuwe Revu:
Jan Olij is
weer thuis

AMSTERDAM - De Argentijn ge-
worden oorlogsmisdadiger Jan Olij,
die 7 december vorig jaar in zijn
woonplaats Isidro Casanova bij
Buenos Aires werd gearresteerd
omdat Nederland om zijn uitleve-
ring had gevraagd, is sinds kort
weer thuis. Dat blijkt uit een artikel
in de Nieuwe Revu van deze week.

Verslaggevers van dit blad bezoch-
ten Olij in zijn woning. De met de
vervolging van oorlogsmisdadigers
belaste mr P. Brilman, noch de Ne-
derlandse ambassade in Buenos
Aires konden gisteren officieel be-
vestigen dat Olij weer thuis zit.
Niet dat Olij op vrije voeten is ge-
steld. Uit het weekblad blijkt dat hij
ook thuis door de politie wordt be-
waakt. Nadat hij vorig jaarwerd ge-
arresteerd verbleef Olij enige tijd in
een gewone cel en daarna een poos
in een psychiatrische inrichting.

Olij werd in 1949 tot 20 jaar cel ver-
oordeeld omdat hij als lid van de
Waffen SS betrokken zou zijn ge-
weest bij moordpartijen op Russi-
sche jodenen verder wegens het ar-
resteren van verzetsmensen uit Rot-
terdam. In het vraaggesprek zegt
Olij onder meer dat hij „ontzettend
veel leed" teweeg heeft gebracht.

De uitlevering van Olij kan jaren op
zich laten wachten. Argentinië zou
hem eerst zijn staatsburgerschap
moeten ontnemen. Daartegen staan
Olij beroepsmogelijkheden open.
Dan moet worden bekeken of hij
kan worden uitgeleverd, wat moei-
lijk ligt omdat oorlogsmisdaden
niet in het uitleveringsverdrag tus-
sen Argentinië en Nederland voor-
komen. Tegen een eventuele uitle
vering kan Oüj ook weer in beroep.

(ADVERTENTIE)

V&D en Sony houden
jecomputer gezond.

Bij aankoop van 2 doosjes Sony diskettes
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Op SriLanka is voor vandaag een uitgaansverbod afgekondigd.De
regering in Colombo kwam tot deze maatregel, nadat gisteren tijdens
de parlementsverkiezingen minstens 35 mensen de dood hadden ge-
vonden. De uitslag van de verkiezingen zalpas vandaag bekend wor-
den. De Srilankaanse politie stelt de marxistische Singalese partij
JVP (Volksbevrijdingsfront) en haar militaire arm DJV verantwoor-
delijk voor de gewelddadigheden. Uit andere bron is vernomen dat
niet 35 mensen, zoals de politie stelt, maar 46 personen om het leven
zijn gekomen. Het ministerievan Defensie houdt er rekening mee dat
na het bekendraken van de stembusuitslag zich opnieuw rellen zullen
voordoen. FOTO: president Ranasignha Premadasa van Sri Lanka
brengt zijn stem uit in een stemlokaal in de hoofdstad Colombo.

Donderdag 16 februari 1989 "5; limburgs dagblad _M
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een voor Nederland unieke snit. Wat er overblijft is echt van hele groteklasse. inblik-W33 Nu voor I. grT^ de halve prijs= I. ~._-_... OfiQ^BP^AidENeem bijvoorbeeld onze magere varkensrollade. Daar vindt u hooguit "^$m"J aktieprijs. yoa
15 gram vet aan. Dat bedoelt m'n baas nou met het allerbeste. Unox familieblikken Grof vo||<orenbrood

per s B "w*®*^^
Ik ook, trouwens" erwten-, bruine bonen-of van Jan Linders. 199 Ook als'n halve-of'n kwart verkrijgbaar.

tomatensoepa 1350 mi *Jby ' .. .. . .. jt£
_^^ Magere varkensrollade Fijne varkens-schnitzels Z. Gesneden Nuvoor ,B Versgesneden ban^-paktet

[(n777?*~ BOOgramnu perlOOgram Nu ■- Fa Douche-Schuim 250m1. 098 Grote abrikozenvlaai met Q45 c,rca6o°gram AKT.I__PR.Jb.

W_\_W_\''f Onze slagers-hamburgers C5O Nu met 20% GRATIS méér inhoud! étm.. verse slagroom JOr9snu m_J. Grote grape-fruit V*
Q25 „,.„ ±500 gram O. Radion waspoeder Lekkere mueslibolletjes 149 IT** '"f è ? AK",JS:t^V *~ **-*~.J IM , .. o ..r m 1^99 «-eKKere muesilDOlieijes -I*RJ Ook per stuk verkrijgbaar voor 45 cent.

\, ■-V Mhc'OMm Croma om te braden. |fl fosfaatvrij, kilo im Qf verpakt per 4 stuks W& nu L -/

Malse varkens-fricandeau nPSggtf pakje a 20° gram rt 1 *èm*smé Mona Biogarde *I9Q Golden Delicious met rode bios 1
Ook gesneden in lapjes verkrijgbaar C95 7 , o .'S4'K 1'; Superschoon, liH morcnn

,
1C& I" nu per kilo AKTIEPRIJS: ■'

cr_r_ „in* Cl- Met GRATIS keukenmesje bij 2 pakjes. V^ wlnoihaar roer 500 ml. XS& nu I ■500 gram J-&J i*~TSi vioeiüddr SisSß <_/

VlPP^x/ooruweiaenaemaakte^ir^ Seegold vissticks wasmiddel
__ Pf Reforma -rtrt HEBT U'M AL BINNEN? De nieU^Vlees v^oor uw eigengemaakte^.so pakó 10stuks=250gram 1.48 ~Ë A C6O }^lk>\ zilvervlies-rijst 189 Jan Linders Nieuwskrant!

bami Of nasi 500 gram s^e *T. De Tweede voor de HALVE PRIJS= # *T" _^_ IV2 literS^s-O- jjfew jffif 1 kilopakJ^4gNu voor I- Kijk gauw: GRATIS goudappeltj6'

U keurt toch even bij onze vleeswarenafdeling?! ■ ■ VUB HH GRATIS doperwtjes en kijk W 3
4QQ . ,^^^_

M ____________________________________________________________________________ Cora van Mora doet!
Slagers Casslerrib 100 gram nu . aktes geldig van donderdag wfebruaA

*|98 mÊÊÊ m toten met woensdag 22februari'_9§^<
Gegrilde achterham 100 gram nu . I U m M ËêM wLM m mCvMm wS W vers-akties geldig t/mzaterdag 18FEBRU0-
Mager bacon 100 gram nu J B 'T ALLERBESTE VOOR N VRIENDELIJKE PRIJS e""

Prßogdu^



Kampioen
afdingen

it £> CHT - Een 25-jarige man
e a.^n Haag wist woensdag op
jjzn Smarkt in Utrecht met een
Ulde vlotte babbel 22000
ij3h

n af te dingen op een auto
<,n7°or de eigenaar 22.500 gul-

Wllde hebben.

>ge
e verkoop zei de Hagenaar

il . de argeloze verkoper: „Ik
*n' uVeel afdingen: 22.000 gul-
ti j' Handen werden geschud
g * beide mannen togen naar
«rk antoor- Daar bleek de
o^°Per het allemaal niet zo
e^T begrepen te hebben. Vol-
elijk ePolitiewerd hem dat dui-
-5 i *°?n de Hagenaar - nadat
'ta inmiddels op zijn naam

|ie-.°vergeschreven - hem vijf
les van honderd guldenerhandigde.

■^handige Hagenaar meldde
|haü ater echter op het politiebu-
Kto otn diefstal van zijn nieuwe
«iv aan te geven. De verkoper
fc 4"j namelijk de sleuteltjes van

öt Q ,° "iet overhandigen.
**?nk° wees op de koopover-
itief^st en stelde dat er van
Ndat een sprake kon zijn,
üjü ! Hagenaar inmiddels
t^ 'Jfh°nderd gulden weer had
Hro^gekregen. Een uur later
*en erde de Hagenaar het brj
Vjfj ndere politieman opnieuw.
c*s.v e aBentkreeg hij een pro-
Vy,,.erbaal aan de broek wegensS^mgifte.

overzicht
Bedrukt
ï^tev - De vrees voor
hie j,verhoging in West Europa

" Beursplein ook giste-
?e ohi^ in de greep. De dalingop
Scht markt zette door en
"Wi **et rendement op de

JichtL^Pende staatsleningen
h^t OIJ de zeven procent, of wel
t,6 starcentage van de lenin£ die
en f woensdag aankondigde.

<W.lOrse daling van de dollar
vïti ie . bovendien de koersen

Qe internationals.
rsen van de belangrijkste

var»J[ jn brokelden in de loop
t"as -8 danook gestaagafom
NrWt^ net scheiden van de

toen Wall street biJ het
Van de handel daar hogere

tfekkn z'en 6a^ wat aan te
1' met al B'n*S de stem-i?2,| ndex M punt terug op

ovvél°Pti ek °-e effectenbeurs als de

** inn eurs maakten een nerveu-
st fr^ en de omzetten warenKr ri

ho°8-W dan gemiddelde koersda-
Kek waren er by de hoofd-
Vin. Voor Stad Rotterdam,
Ski y ' Centrale Suiker, Ko-

e PaPier en Stork. Ook
!*vPioyd e« Océ-van der Grintenöij *n Prijs.
Hj> d*kleinere fondsen werd Tv-
S rfl s Voor de bekendmaking
lit or;yters druk verhandeld en
ft» f g^Puterfonds verloor f 0,70
k °lrna ook Nutricia, Norit en
°Usb u moesten terug. Multi-

Kwam f 0,70 in reactie op
S^igino8 van f 11.10 van de koers-■ Van de voorgaande dag.
*igetl \ln het nieuws wegens wij-
-8e 1 u* aandeelhoudersbelan-

en het niet op-
l 18? VA3in detoPman-wonf5°P

°nd Alanheri werd snel be-
%_j~_ v°or jaarcijfers met een. s'n8 van f 0,70 op f 18,40.

Wet misbruik
voorwetenschap
nu van kracht

DEN HAAG - Vanaf vandaag is de wet tot
strafbaarstelling van misbruik van voorwe-
tenschap brj effectentransacties effectief.
Elke effectentransactie die met voorkennis
wordt verricht is strafbaar als daaruit enig
voordeel kan ontstaan. Het doet niet ter zake
of het voordeel toekomt aan diegene die met
voorwetenschap handelde of aan een ander.

Ook hoeft niet vast te staan dater inderdaad
voordeel is ontstaan, maar slechts dat de
transactie tot voordeel kon leiden.

De maximumstraf is twee jaar gevangenis-
straf en/of ’ 100.000 boete voor particulieren
en ’ 1 miljoen voor rechtspersonen. De geld-
boeten behoren tot de hoogste in het Wet-

boek van Strafrecht, aldus het ministerie van
Justitie. De rechter kan ook gelasten dat
naast de gevangenisstraf en de boete het
voordeel dat is behaald aan de staat vervalt.
Dit betreft in principe het hele voordeel, zon-
der maximum.
Het gaat in beginsel om effecten die op de
drie erkende Nederlandse beurzen, de Am-

sterdamse effectenbeurs, de Optiebeurs en
de Financiële Termrjnmarkt Amsterdam,
worden genoteerd. Nederland heeft met veel
landen verdragen gesloten voor wederzrjdse
rechtshulp in strafzaken over de materie.
Voorts is ook het bewerkstelligen vanuit Ne-
derland van effectentransacties met voorwe-
tenschap aan buitenlandsebeurzen strafbaar
gesteld.
De opsporing zal plaatsvinden door de Eco-
nomische Controledienst, eventueel in sa-
menwerking met recherchediensten. De lei-
ding van de opsporing en de vervolging van
verboden transacties aan Nederlandse beur-
zen zal berusten bij het Openbaar Ministerie
in Amsterdam. De Amsterdamse rechtbank
zal deze zaken als enige rechtbank in eerste
aanleg berechten.

Balans
De werkgevers zullen in het voor-
jaar, als alle aflopende contracten
zijn vernieuwd de balans opmaken
en narekenen wat de gevolgen voor
de werkgelegenheid zijn. Van Lede
wees daarbij ook op het voorjaar
van 1990, wanneer alle CAO's (ook
de nu doorlopende tweejarige con-
tracten) aan vernieuwing toe zijn.

Ook met het oog op het wegvallen
van de Europese binnengrenzen in
1992 is loonkostenmatiging volgens
de werkgevers van groot belang.
Bedrijven (ook niet-Europese) zoe-
ken nu al waar ze hun activiteiten
zullen vestigen in een ongedeelde
markt. „Die concurrentieslag is al in
volle gang en begint echt niet in
1992", aldus Van Lede.
Ondanks de sterke matiging van de
afgelopen jaren loopt Nederland sa-
men met de Bondsrepubliek Duits-
land nog altijd voorop met de hoog-
te van zijn loonkosten. Van Lede
wees verdere arbeidsduurverkor-
ting als alternatief voor loonstijgin-
genvan de hand. „Ook dat verhoogt
immers de loonkosten." Het argu-
ment van de vakbeweging om dan
van grote loonsstijgingen af te zien
noemde hij 'zwak.

De Europese ruimtevaartonder-
neming Arianespace heeft contrac-
ten ter waarde van achttien miljard
Franse frank (bijna zes miljard gul-
den) toegekend voor de bouw van
vijftig draagraketten van het type
Ariane-4.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. u.
AEGON 92,40 92,20
Ahold 91,70 91,40
Akzo 150,70 148,80
AB.N. 42,60 42,30
Alrenta 161,30 161,10
Amev 54,70 54,30
Amro-Bank 81,50 81,00
Ass. R'dam 149,00 146,50
Bols 138,00 137,80
Borsumü W. 129,00 127,00
Bührm.Tet. 63,70 63,50
C.S.M.eert 64,00 63,40
Dordtsche P. 225,60 224,50
DSM 119,80 118,50
Elsevier 63,60 62,80
Fokker eert. 30,00 30,00
Gist-Broc. c. 36,80 36,60
Heineken 148,80 147,20
Hoogovens 81,40 80,40
Hunter Dougl. 93,30 91,80
Int.Müller 80,00 79,30
KLM 44,40 43,80
Kon.Ned.Pap. 50,30 49,60
idem div 89 48,50 48,00
Kon. Oüe 123,30 121,70
Nat. Nederl. 65,20 64,80
N.M.B. 208,00 208,50
Nedlloyd Gr. 296,00 292,00
Nijv. Cate 87,70 86,70
Océ-v.d.Gr. 300,00 295,00
Pakhoed Hold. 120,00 121,20
Philips 36.00 35,60
Philips divB9 34,40 34,10
Robeco 105,70 105,00
Rodamco 160,70 160,70
Rolinco 101,40 100,30
Rorento 61,90 61,80
Stork VMF 29,10 28,60
Urulever 131,30 129,60
Ver.Bezit VNU 89,00 88,20
VOC 37,70 37,30
Wessanen 78,70 78,20
Wolt Kluwer 153,80 152,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 35,80 35,90
ACF-Holding 62,50 61,80
Ahrend Gr. c 174,80 174,40
Alg.Bank.Ned 43.40 43,00
ABN div'B9 41,60 41,30
Asd Opt. Tr. 23,80 23,50
Asd Rubber 8,40 8,00
Ant. Verff. 340,00
Atag Holde 81.00 81,70
Aut.lnd.R'dam 70,00 70,00
BAM-Holding 287,00 283,00
Batenburg 76,20 77,00
Beers 125,00 124,50
Begemann 72,50 e 72,50 e
Belindo 426,00 425,00
Berkei's P. 7,50 7,45

Blyd.-WUI. 24,80 24,80
Boer De, Kon. 340,50 358,00
de Boer Winkelbedr. 58,00 57,80
Boskalis W. 13,40 13,10
BbskaLspr 11,25 11,00
Braat Bouw 840,00 835,00 a
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 855,00 855,00
Calvéprefc 4750,00 4650,00
Center Parcs 66,10 65,70
Centr.Suiker 64,00 64,00
Chamotte Unie 13,50 13,60
Cindu-Key 98,50 97,50
Claimindo 373,00 d 373,00
Cred.LßN 77,80 77,30
Crown v.G.c 80,50 80,00
Desseaux 192,80 192,80
Dordtsche pr^. 225,00 224,30
Dorp-Groep 43,00 43,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 206,00 203,00
EMBA 113,00 112,00
Enraf-N.c. 49,20 49,30
Eriks hold. 322,00 323,00
Frans Maas c. 63,00 62,00
Furness 99,50 99,10
Gamma Holding 71,50 71,00
Gamma pref 5,80 5,50
Getronics 26,80 27,20
Geveke 39,70 39,50
Giessen-de N. 129,00 128,50
Goudsmit Ed. 199,00 200,00
Grasso's Kon. 92,50 92,80
Grolsch 104,50 104,00
GTI-Holding 160,50 159,00
Hagemeyer 82,00 82,00
H.B.G. 183,00 181,50
HCS Techn 15,50 15,40
Hein Hold 128,00 126,50
Hoek's Mach. 167,00 172,00
Holdoh Hout 440,00 440,00
Holec 18,50 18,40
H.A.L.Tr.b 1460,00 1453,00
Holl.Am.Line 1465,00 1455,00
Heineken Hld 128,00 126,50
Holl.SeaS. 1,55 1,51
Holl. Kloos 320,00 320,00
Hoopen Co 14,10 14,20
HunterD.pr. 2,05
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 42,60 43,00
IHC Caland 21,70 21,10
Industr. My 169,00 169,00
Ing.Bur.Kondor 608,00 608.00
Kas-Ass. 36,50 37,50
Kempen Holding 16,10 16,10
Kiene's Suik. 1240,00 1230,00
KBB 75,00 74,10
KBB (eert.) 74,50 74,00
Kon.Sphinx 76,00 75,70
Koppelpoort H. 277,00 278,00
Krasnapolsky 157,50 157,50
Landré & Gl. 45,50 45,80
Macintosh 45,20 44,00

MaxwellPetr. 592,50 592,50
Medicopharma 75,70 76,70
Melia Int. 7,30 7,30
MHV Amsterdam 20,20 20,20
Moeara Enim 1050,00 1040,00
M.Emm 08-cert 13750,00 13800,00
Moolen en Co 32,00 32,00
Mulder Bosk. 47,50 48,00
Multihouse 11,80 11,10
Mynbouwk. W. 439,00 440,00
Naeff 225,00
NAGRON 48,40 48,30
NIB 511,00 510,00
NBMAmstelland 16,20 16,20
NEDAP 289,00 289,00
NKF Hold.cert. 237,00 232,00
Ned.Part.Mij 31,70 31,00
Ned.Spnngst. 10200,00 10040,00
Norit 657,00 645,00
Nutricia 246,00 234,00
Omnium Europe 19,20 19,20 a
OrcoBank c. 78,30 77,60
OTRA 505,00 504,00
Palthe 153,40 150,00
Polynorm 89,00 89,50
Porcel. Fles 125,00 125,00
Ravast 57,00 57,00
Reesink 62,40 61,70
Riva 63,80 64,50
Riva (eert.) 62,00 63,00
Samas Groep 60,00 59,00
Sanders Beh. 77,00 77,00
Sarakreek 34,50 34,30
Schuitema 1350,00 1370,00
Schuttersv. 86,50 86,50
Smit Intern. 26,50 26,80
Stßankiers c. 26,60 27,20
Telegraaf De 432.00 431,00
TextTwenthe 238,00 238,00
Tulip Comp. 59,50 58,80
Tw.Kabel Hold 126,30 124,00
Übbink 103,00 102,00
Union Fiets. 15,50 15,50
Ver.Glasfabr. 245,00 241,50
Verto 71,60 73,00
VolkerStev. 52,20 51,50
Volmac Softw. 83,00 81,50
Vredestein 20,10 20,10
VRG-Groep 43,50 43,00
WegenerTyl 173,00 173,00
West Invest 27,00 27,00
Wolters Kluwer 154,00 153,00
idem div 89 150,00 149,00
Wyers 60,50 60,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f 36,50 36,20
ABN Aand.l 69,00 68,80
ABN Beleg.f. 51,60 51,30
ALBEFO 51,40 51,40
Aldoüar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 228,00 227,00
AllianceFd 11,70 11,80

Amba 44,50 44,50
America Fund 275,00 277,00
AmroA.in F. 91,30 91,10
AmroNeth.F. 69,00 69,20
Amro Eur.F. 66,60 67,50
Amvabel 98,60 98,20
AsianTigersFd 56,80 56,00
Bemco Austr. 65,00 64,00
Berendaal 105.00 104,00
Bever Belegg. 28,00 27,60
BOGAMIJ 115,30 115,30
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Lloyd 40,50 40,30
DPAm.Gr.F. 21,90 21,60
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1060,00
EMFrentefonds 73,50 73,00
Eurinvestü) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 53,60 53,10
Hend.Eur.Gr.F. 169,00 168,00
Henderson Spirit 74,00 _ 73,70
Holland Fund 63,00 62,70
Holl.Obl.Fonds 119,00 118,80
HolLPacF. 112,10 112,20
Interbonds 570,00 570,00
Intereff.soo 36,00 35,80
Intereff.Warr. 263,50 261,00 e
JapanFund 48,50 49,50
MXInt.Vent. 59,00 59,00
Nat.Res.Fund 1370,00 1380,00
NMB Dutch Fund 34,00 33,90
NMB Oblig.F. 36,20 36,10
NMBRente F. 101,70 101,60
NMB Vast Goed 38,90 38,60
Obam, Belegg. 195,50 195,00
OAMF Rentef. 15,20 15,05
Orcur.Ned.p. 46,50 46,60
Prosp.lnt.H.l. 10,30 10,30
Rentalent Bel. 1351,60 1349.00
Rentotaal NV 31,10 31,00
Rolinco cum.p 101,50 101,50
Sci/Tech 17,90 17,90
TechnologyF. 18,00 18,20
Tokyo Pac. H. 244,00 244,50
Trans Eur.F. 70,60 69,90
Transpac.F. 550,00 565,00
Uni-Invest 119,00 119,00
Uruco Inv.F. 84,00 83,80
Unifonds 27,20 27,20
Vast Ned 123,00 123.00
Venture F.N. 41,90 41,90
VIB NV 86,70 86,60
WBO Int. 78,50 78,80
Wereldhave NV 206,70 206,70
Wereldh.divB9 202,50 202,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,50 33,50
Amer. Brands 63,20 62,00
Amer. Expres 30,30 29,90
Am.Tel.& Tel. 31,30 31,00
Ameritech 52,20 51,25

Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 26,70 26,60
AU. Richf. 84,50 84,10
BAT Industr. 5,40 5,40
Bell Atlantic 75,30 75,30
BeUCanEnterpr 38,00 38,20
Bellßes.Adlr 1,38 1,38
BeU South 42,00 41,25
BET Public 2,35 2-35
Bethl. Steel 26,30 26,30
Boeing Comp. 62,00
Chevron Corp. 49,50
Chrysler 28,00 27,00
Citicorp. 27,30 27,30
Colgate-Palm. 45,30 45,30
Comm. Edison 33,50 33.30
Comp.Gen.El. 405,00 405,00
Control Data 20.50 20,50
Dai-Ichi Yen 3570,00 3550,00
Dow Chemical 94,50 95,00
Du Pont 96,30 96,30
Eastman Kodak 47,80 47,20
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 240.00 240,00
Exxon Corp. 44,80 44,25
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 22,80 23,25
Ford Motor 54,00 53,50
Gen. Electric 46,20 45,40
Gen. Motors 91,70 88,70
Gillette 34,30 34,70
Goodyear 49,00 49,00
Grace & Co. 27,90 28,30
Honeywell 65,00 65,30
Int.Bus.Mach. 126,40 125.00
Intern.Flavor 49,80 49,60
Intern. Paper 48,20 47,80
ITT Corp. 55,00 54,25
Litton Ind. 75,20 74,30
Lockheed 46,30 d
Minnesota Mining 66,50 66.60
Mobil OU 46,40 46,40
News Corp AusJ 10,70 10,70
Nynex 69,30 69,10
Occ.Petr.Corp 27,00 27,00
Pac. Telesis 33,30 33,25
P.& O. ® 5,90 5,90
Pepsico 39,80 39,80
PhiUp Morris C. 108,25 107,50
Phil). Petr. 21,00 21,00
Polaroid 41,20 41,25
Privatb Dkr 295,00 297,50
Quaker Oats 51,50 51,50
RJR Nabisco 100,00
StGobin Ffr 595,00 590,00
Saralee 46,20 46,20
Schlumberger 35,50 35,30
SearsRoebuck 41,50 41,70
Southw. Bell 43,30 43,00
Suzuki (yen) 771,00 770,00
Tandy Corp. 43,40 42,70
Texaco 49,40 49,80
Texas Instr. 41,50 41,40

T.I.PEur. 1,90 1,90 A
Toshiba Corp. 1160,00 1140,00 1(
Union Carbide 30,00 31,60 1!
Union Pacific 69,00 69,00 li
Unisys 28,70 28,60 1(
USX Corp 31,00 31,00 11
USWest 61,30 60,75 1'
WarnerLamb. 78,90 78,80 U
Westinghouse 54,90 55,20 1(
Woolworth 52,00 52,10 1<
Xerox Corp. 64,00 63,60 5;

A
Certificaten buitenland 9
AMAXInc. 52,50 52,50 7
Am.HomeProd. 179,50 - «
ATTNedam 64,50 63,50 *ASARCO Ine. 56,00 - K
AÜ. Richf. 179,50 177,00 $Boeing Corp. 130,00 - l>
Can. Pacific 39,00 38,50 1'
Chevron Corp. 99,00 - -Chrysler 58,00 56,00 N
Citicorp. 56,00 55,50 8-
Colgate-Palm. 95,00 94,00 *Control Data 39,00 36,00 !
Dow Chemical 196,50 195,00 9
EastmanKodak 96,00 95.00 'Exxon Corp. 93,00 92,00 '*Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric ' 94,50 93,20
Gen. Motors 192.20 185,00 F
Gillette 71,00 70,00 AGoodyear 101,00 101,00 2
Inco 77,00 60,00 d 5
1.8.M. 260,00 255,00 5
Int. Flavors 105,00 - }.
ITTCorp. 111,00 110,00 p
Kroger 18,70 18,70 ~Lockheed 98,00 - 7-
Merck&Co. 128,00 128,00 r
Minn. Min. 138,00 138,00 7-
PepsiCo. 80,00 80,00 7-
Philip Morris C. 224,00 221,00 }
Phill. Petr. 42,00 41,00 7-
Polaroid 78,00 78,00 7-
Procter&G. 185,00 - ï
Quaker Oats 101,00 105.00 7
Schlumberger 72,50 71,50 f
Sears Roebuck 84,50 83,50 f
Shell Canada 80,50 80,50 f
TandyCorp. 88,50 66,50 }
Texas Instr. 85,00 84,50 7
Union Pacific 143,00 143,00 „
Unisys Corp 59,00 59,00 JUSX Corp 62,50 63,00 f
VantyCorp 5,40 - JWestinghouse 116,00 116,00 ï
Woolworth 107,50 107,50 i
Xerox Corp. 127,00 125,00 J,
Euro-obligaties & conv. j
10.Aegon 85 100,00 99,00 £

,egon warr 12,90 12.90
D/2 ABN 87 98,50 98,70
3Amev 85 98,00 98,00
3Amev 85 94,25 93,75
0 AmevBs 100,50 100,50
1Amev 86 98,50 98,50
4'_AmroB7 97,00 97,00
3 Amro-BankB2 101,25 101,25
o/i Amro 86 97,50 9730
0 Amro 87 99,00 98,85
% Amro 86 101,00 101,00
_mro Bank wr 27,00 27,00
_mro zw 86 68,50 68,00
BMH ecu 85-92 100,50 100.50
BMH 87 97,00 97,00
OVsEEG-ecu 84 101,25 100,75
3/_EIB-ecu 85 104,50 103,50
2'A HIAirLF 91,75 91.75
2 NI&B) 85-90 102,00 102,00
IV.NGUB3 101,50 101.50
0 NGU 83 100,50 100,50
»/. NMB 86 84,00 84,00
,'MBwarrants 49,00 48,50
*«Phil. 86 94,75 94,75
%Phil.B3 95,00 95,00
1Rabo 83 102,00 101,60
Rabo 85 105,25 10535
Rabo 84 108,00 108,00
2/4 Unü. 98,00 98,00

'arallelmarkt
üanhen 17,70 18,40
lerghuizer 53,40 52,60
lesouw Van c. 41,70 41,30
:BI Barin Oce. yen 1530,00 1525,00
:B Oblig.F.l 100,30 100,10
:B Oblig.F.2 100,50 100,40
:B Oblig.F.3 102,10 101,90
)e Drie Electr. 28,00 27,70
)entex Groep 39,70 39,70
)ico Intern. 89,00 89.10
)OCdata 3230 32.00
Jeld.Pap.c. 82,70 82,00
ïouda Vuurv c 65,50 65,20
Groenendijk 33,40 32,20
Jront-mj c. 108,50 109,80
les Beheer 251,00 e 253,00
lighl.Devel. 12,00 b
iomburg eert 430 4,30
nfotheek Gr 21,90 21,90
nlerview Eur. 7,80 7,80
nv. Mij Ned. 49,80 49,80
CLM Kleding 32,00 3130
Cuehne+Heitz 25,60 26,00
JCI Comp.Gr. 35,00 34,50
.felle 270,00 271,00
fedschroef 82,50 82,00
YewaysElec. 10,30 . 10,30
*.OG BeLfonds 29,90
3ieMed. 11,00 11.20
3oolgarant 10,50 10,50
SimacTech. 17,60 17,70

Text Lite 6,50 6,90
VerkadeKon. 260,00 258.00
Weweler 76.00 78,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

akzo c apr 150,00 448 5,70 4.90
akzo c apr 160,00 750 2,00 1,60
akzo c jul 150,00 545 7,40 6,40
akzo c 091 150,00 1098 23,10 22,20
akzo p apr 150,00 316 3,20 4,10
akzo p 091 150.00 1050 18,70 19,40
buhr c apr 60,00 303 4,70 4,40
buhr c apr 65,00 292 1,50 1,50
d/fl c feb 210,00 550 1,10 030
d/fl p feb 210.00 313 UO 330
d/H p mrt 200,00 264 030 0,60
coc c feb 265,00 524 430 230
coc c feb 270.00 329 1,30 0,40
coc c mrt 270,00 287 4,60 3.60
coc p feb 260,00 761 030 030
coc p feb 265,00 1386 0,90 1,40
coc p feb 270.00 541 2,80 b 4,70icoc p mrt 260,00 537 2,40 b 330
coc p mrt 265,00 1421 430 530
coc p mrt 270,00 358 630 730
goud c aug 440,00 354 5.00 4,50
goud c aug 460,00 700 3,00 2.10
goud p feb 420,00 257 34,00 b 3930
goud p mei 390,00 383 930 b 12,001
hein c jul 150,00 260 6,80 5,80
hoog c apr 75,00 333 8,70 730
hoog c apr 80,00 282 5,00 a 4,70
hoog c apr 85,00 523 230 2,40
klm c apr 45,00 639 1,50 130
klm c jul 45,00 250 2,70 230klm p apr 45,00 352 1,70 2,00
knp c apr 50,00 304 230 130
nla p feb 130,00 1000 3,80 a 3.80;
nla p aug 127,50 1000 3,40 a 3,30inlw p aug 9730 500 0,70 0.70
nlz c aug 95,00 500 230 a 130
obl p nov 95,00 600 0,45 0,45
phil c apr 35.00 407 230 2,00
phil c okt 40,00 369 1,70 1,60
phil c 093 30,00 537 11,00 1030
olie c apr 115,00 341 930 8,00
olie c apr 120,00 365 530 430
olie c apr 125.00 1484 2,70 2,10
olie c apr 130,00 371 1,00 030
olie p apr 120,00 1203 1,20 1,90
olie p apr 125,00 274 330 430
olie p 091 105,00 426 7,00 a 630
umi c apr 130.00 245 4,80 430
voc c apr 35,00 262 3,70 330

i=late» g=b.id»»-t-u-di«.
b=bi«ten k-latM+ii-tfh..
c=u-claim k=gw_aM+k
d=M-di»idend l=g«dsan+g
»=jedMn+biei_e-i rt- slotkotn vongi dag
f=gidaan+laten sfc=slotkotn gister»

Voorzitter Van Lede voorspelt verlies werkgelegenheid

VNO vreest gevolgen
van CAO-afspraken
Van onze redactie economie

DEN HAAG - De grootste
werkgeverscentrale VNO
vreest dat de kosten van de tot
op heden afgesloten CAO's
(metaalnijverheid, vervoer)
ten koste zullen gaan van de
werkgelegenheid. Bovendien
verzwakken stijgende loon-
kosten de positie van Neder-
land in de concurrentieslag
voor Europa 1992.

Dat heeft voorzitter Van Lede van
het VNO gisteren in Den Haag op
zijn maandelijkse persconferentie
gezegd. Van Lede waarschuwde
voor de 'euforie van de dikke porte-
monnee. Uiteindelijk zal de reke-
ning voor de werkgelegenheid wor-
den gepresenteerd, zo zei hij.

Winst Alanheri ’ 1,25 miljoen
VENLO - De produktenhandel Alanheri heeft in het laatstekwartaal van
vorig jaareen winst geboekt van f 575.000 tegen een verlies in dezelfde pe-
riode van 1987 van f789.000. De jaarwinstzal uitkomen op ongeveer f 1,25
miljoen (1987: verlies f 686.000), zo blijkt uit voorlopige cijfers.
De omzet is vorig jaargestegen van f 227 miljoen tot f 233 miljoen. Het be-
drijfkomt op 22 maart met de definitieve cijfers en het dividendvoorstel.
Alanheri passeerde het dividend over'l9B7. Over 1986 werd f 1,20 per aan-
deel betaald.

Chemische industrie
boos over verbod
verbranding afval

Van onze redactie
economie

DEN HAAG - De che-
mische industrie in ons
land is uiterst verbol-
gen over het besluit van
hetkabinet om de afval-
verbranding op zee on-
middellijk te stoppen.

De Vereniging van de
Nederlandse Chemi-
sche Industrie (VNCI)
toont zich hierdoor
uiterst verrast. Zij blijkt
niet op de hoogte te zijn
gesteld.

De organisatie vraagt
zich of er wel alternatie-
ven voor verbranding
op het land zijn, zoals de
overheid zegt. Het moet
nog blijken of de capa-
citeit van die verbran-
ding voldoende is tot de

geplande uitbreiding
van de Afvalverbran-
ding Rijnmond (AVR)
is voltooid, aldus de
VNCI.

Volgens de VNCI is er
de industrie ook veel

aan gelegen meer moge-
lijkheden voor afvalver-
werking achter de hand
te hebben. Maar de
overheid laat nu al
'scherp als een zwaar-
drechter' de bijl vallen.
De mogelijkheid ver-
brandingen op zee als
reservecapaciteit achter
de hand te hebben, is nu
door het kabinet over-
boord gezet. „Dat is
voor het bedrijfsleven,
dat continuïteit in zijn
produktie wil, een gru-
wel", aldus de VNCI.

economie

Vredestein
verkoopt
Hoika en

Sampermans
i ■* Het Vredestein-concern wil

*n Sampermans, een keten
.ib banden-servicebedrijven
is^,es|jgingen in onder andere
kon ' Weert en Roermond
jPen aan het Westduitse Stin-

"sl Vto en Sampermans heeft in
fcn t personeelsleden. Stinnes

die ac-n de transportsector en onder
Stinnes Reifendienst 150

i(s,^Service-vestigingen in West-

P o verwacht dat binnen-st. o Vereenstemming wordt be-
uk Ver e vei"koop. De onafhan-C?e Positie van Hofka en Sam-L ns blijft gewaarborgd en deze
ii_y. °nder de nieuwe eigenaar
Lt'viteiten beter kunnen ont-len, aldus Vredestein.
jt erkoop doorgaatzal Stinnes
de f.rr!erk Vredestein opnemen

se bandenketen en het
tiaa/I<^se concern wil zodoende
(st. .^Positie in West-Duitsland*Vlgen.

~_ ndenbedrijven van Samper-
tiv ren oorsPronkelijk eigen-verhn een Valkenburgse familie.
'olg met gebrek aan een erf-
i j°erwerden de twaalf vestigin-

Inl:,urg en Noord-Brabant
iy1! e'} jaren geleden verkochtt ,edestein. Later fuseerden ze
"ka 6 " aut°bandenbedrijven van
ccn U'

)
t het noorden van het land.

Isi u vesti6. mg van Samper-n Heerlen is nog zelfstandig.

PTT verlaagt
tarieven

dataverkeer
DEN HAAG - PTT Telecom ver-
laagt per 1 april de tarieven voor
haar datanet. Ook de tariefstructuur
wordt eenvoudiger.

Het zogenoemde Datanet 1 van de
PTT is een speciaal netwerk voor
computerverkeer. Het wordt ge-
bruikt door allerlei bedrijven, zoals
banken, reisbureaus, verzekerings-
maatschappijen en transportbedrij-
ven.

De abonnementen op het datanet
gaan gemiddeld met 10 procent in
prijs omlaag en ook wordt een
kwantumkorting mogelijk. Verder
dalen de verkeerskosten, vooral
door het verlagen van de oproep-
kosten (met 20 tot 70 procent). Op
het PTT-datanet zitten 10.000 exter-
ne computers geschakeld. Verder
maken nog zon 10.000 bezitters van
een personal computer ervan ge-
bruik.

De prijsverlaging is volgens de PTT
onder meer mogelijk door het goed-
koper worden van de apparatuur
die de PTT zelf nodig heeft en kos-
tenspreiding over een groter aantal
aansluitingen. De tariefswijzigin-
gen worden deze week voorgelegd
aan minister Smit-Kroes van Ver-
keer en Waterstaat.

Actie FNV
bij Maxis

Van onze redactie economie
MUIDEN - Bij het grootwinkelbe-
drijf Maxis worden deze week sta-
kingsacties gevoerd nu de onder-
handelingen over een nieuwe cao
zijn vastgelopen. Gisteren hebben
de 300 werknemers van Maxis in
Hoogvliet het werk neergelegd. La-
ter deze week zal ook bij de andere
vestigingen actie worden gevoerd;
op vrijdag wordt in elk geval in de
vestiging in Muiden het werk on-
derbroken.

De vakbonden dreigen met hardere
acties wanneer maandagavond om
zeven uur niet aan de wensen van de
werknemers tegemoet is gekomen.
Het grootwinkelbedrijf wil in plaats
van de vaste eindejaarsuitkering
van vier procent komen tot een
winstdelingsregeling. De vakbon-
den zijn het daar niet mee eens en
weigeren verder te onderhandelen,
zolang Maxis daar aan vasthoudt.
Gisteren zijn tussen Maxis en de
Dienstenbond FNV opnieuw ge-
sprekken gevoerd.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 15-2-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.300-/ 25.800,
vorige ’ 25.820-/ 26.320, bewerkt ver-
koop ’ 27.400, vorige ’ 27.920 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 350-/ 420, vori-
ge ’ 355-/ 425; bewerkt verkoop ’ 460
laten, vorige ’ 460 laten

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,02 2,14
Brits pond 3,56 3,81
Can. dollar 1,69 1,81
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,88 3,13
Austr. dollar 1,76 1,88
Jap. yen (10.000) 161,75 166,75
Ital. Ure. (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) 130,75 135,25
Zweedse kr. (100) 31,65 34,15
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(100) 15,79 16,39
Spaanse pes.OOO) 1,74 1,89
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 2,07875-08125
Brits pond 3,6800-6850
Duitse mark 112,860-910
Franse franc 33,140-33,190
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 132,885-2,935
Japanse yen 164,75-164,85
Ital. Ure 15,335-385
Zweedse kroon 33,075-33,125
Deense kroon 28,970-29,020
Noorse kroon 31,135-31,185
Canad. dollar 1,75675-75925
Oost. schill 16,0450-0550
lers pond 3,0040-0140
Spaanse pes 1,8120-8220
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.dollar 1,8200-8300
Hongk-dollar 26,60-26,85
Nieuwz.dollar 1,2875-2975
Antill.gulden 1,1500-1800
Surin. gulden 1,1500-1900
Saudische nal 55.35-55,60
Ecu gulden 2,3500-3550

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

algemeen 305,3 302,4
alg.-lokaal 294,9 292,5
internationals 316,5 313,1
industrie 266,1 263.6
scheep/luchtv. 276,1 272,2
banken 362,8 361,9
verzekering 594,9 591,0
handel 481,5 479.4
cbs obl.index 109,6 109.1
rend. staatsl. 6,96 7,02
waarvan 3-5 jr 6,94 7,03
waarvan 5-8 jr 6,97 7,02waarv.s langst 6,97 7,02
rend. bng-len. 6,93 6,97
rend. banklen. 6.95 7.05

Winstgroei
voor Sony

TOKYO - Het Japanse concern
Sony heeft in de laatste drie maan-
den van 1988 ten opzichte van de-
zelfde periode een jaar eerder zijn
winst zien groeien met 44 procent
tot 28,9 miljard yen (475 miljoen gul-
den). De omzet is in die periode met
37 procent toegenomen tot 613,8
miljard yen (tien miljard dollar).

De laatste drie maanden van vorig
jaar zijn voor Sony het derde kwar-
taal van het boekjaar, dat op 1 april
is begonnen. Voor het hele jaar ver-
wacht Sony een nettowinst van 67
miljard yen (1,1 miljard gulden), een
verdubbeling ten opzichte van het
vorige boekjaar. Sony raamt dat de
omzet groeit van 1,43 biljoen yen
(23,5 miljard gulden) tot 2,09 biljoen
yen (34 miljard gulden).

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):

Akzo 149,20 (148,80)
Kon Olie 121,00gb-122,40 (121,70)
Philips 35,50-35,80(35,60)
Unilever 129,50-130,30(129,60)
KLM 43,80 (43,80)

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

Begin 2278.04 1062.74 185.69 871.70Hoogst 2309.64 1079.40 187.17 883.54
Laagst 2275.71 1060.48 185.10 870.27
Slot 2303.93 1075.36 186.52 880.90
Winst/
verlies + 22.68 + 13.26 + 0.47 8.42

Donderdag 16 februari 1989 "7

Een grijper haalde
woensdag de laatste
obstakels weg, waardoor
de 17e-eeuwse
Pekelharinghaven in
Medemblik na 150 jaar
weer vol kon stromen met
IJsselmeerwater.
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EÊI PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

De 205 en 309 Comfort zijn auto's die I
hunnaam eer aan doen.Datkomt doorzuinige !
stille motoren, standaarduitrusting die al heel
complect is en het interieur dat in één woord
af is. Tel daarbij de vele extra's en v begrijp1

uit het rekenvoorbeeld dat het hier om een
aanbieding gaat die z'n weerga nietkent.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor
een proefrit. Het adres van de dichtstbijzijnde
dealervindtu in de Gouden Gids. De vraag is nu
alleen, van welke aanbieding gaat u profiteren?
Uw voordeel
205 XL Comfort (3-deurs, 1.1 benzine) 1.500,-1
205 GL Comfort (5-deurs, 1.1 benzine) 1.500,-
-309 KR Comfort (3-deurs, 1.3 benzine) 2.255,-
-309 GR Comfort (5-deurs, 1.3 benzine) 2.255,-
-309 XRD Comfort (3-deurs, 1.9 diesel) 2.415,- ,
309 GRD Comfort (5-deurs, 1.9 diesel) 2.415, j
Peugeot 205 XE 1.1 \8.050?]
extra:
vijf-versnellingsbak
halogeenkoplampen
stootstrips
sportieve wielplaten
dagteller
kwartsklok
sigaretteaansteker
armsteun portieren
bergyak linker voorportier
hoofdsteunen vóór
luxe bekleding 11
Totale waarde extra's 1«9455*
Totaal 19.995r
205 XL Comfort tijdelijk 18.495?]

Wmmi^t._^_^_^_\m^m^

Peugeot 309KR 13 25390?
inclusief:
in 2 delen neerklapbareachterbank
ruitewisser/sproeier achter
ruitewisser met intervalschakeling
electronische toerenteller
plafond- en middenconsole
regelbare instrumentenbordverlichting
opbergvakken achterpanelen (3-deurs)
sierstrip in debumpers
sportieve wielplaten
verlichting bagageruimte
in lendenen stelbare bestuurdersstoel
handgrepen achter
uitklapbare achterzijruiten (3-deurs)
verlichting dashboardkastje
digitaalklokje, extra plafonnier
165/70 SR 13banden (benzineversie)
achterspoiler (dieselversie)
luxe bekleding

309 KR Comfort tijdelijk 23.135?
PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBE-
HOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS'

r1—--^^cr^^è^^l Tl
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' " " CMV BANK-BRUNSSUM-KERKSTRAAT294
TELEFOON 045-251043. OJ\ ,—\r^j—\V\n l-> A L n__r
Vanl7oo-21.00uurenzaterdagsvan V^/l ( C=; k i \V/ KZIIXIK
900-i3oouur 06-0227272 (gratis) / l/i V_/ ____J_TAI X
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK I Ê I h»/ l/rpHipt \A/aarHia
VOOR AL UWVERZEKERINGSZAKEN, UW NCUICi WOOIUIg
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Constructie bedrijf ■■
Gebr. Loop bv r^W

STAALCONSTRUCTIEBEDRIJF
MET STAALSTRALERIJ

vraagt voor onmiddellijke plaatsing
2 zelfstandige constructiebankwerkers
Zonder de vereiste ervaring onnodig te reflecteren.
Leeftijd tot 45 jaar.
Salaris volgens CAO metaalnijverheid.

Voerendaal, Heerlerweg 114,
tel. 045-753333.
Persoonlijk bezoek uitsluitend na telefonische afspraak.

VOORDEEI
yP^HUREN v.a.f 6,95 per week/3 x renteloos/5 jaar garantiesysteem
f KKKREMERS - ,1,/ J_ -^ï^^k "f
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Duitsland 1
lQ % ?DF",nf° Arbeit und Beruf.
10j^ Jagesschau/Tagesthemen.
'1 On sic5ie Knoff-hoff-Show. Herh.
11 Ss ?in9sda- Herh.
'5,10 ymscha"-
-1} Sc £ennzeichen D. Herh.
!3°o-i 3eiTTerzicht-_,H 40 J's Tagesschau.
1$0q "" Teletekstoverzicht.
IS.Qs I?9esschau.
$k|a nna Moca - die Tochter des
na Venhalters. Braziliaanse serie
f>a r

h
de roman van Maria Dezonne

sant co Fernan<tes. Met: LuceliaF>,'°s, Rubens de Falco, MarcosC°, e-a-
gl Lebenswege: Ohne die Kunst
Dg^fich unter... Filmportret van kap-
l H.G. Ruckes en zijn zwak voor

16 IS ue Tricktilmschau.
Tier ne Familie... und andere
kimu" engelse jeugdserie. Afl.l: An-

'6,4S aYf Korfu.
dl Mission Terra. Expedition zum
DerT Planeten- Kinderserie. Afl.:

''■1s essPrung vom Tellerrand.
I?.js tagesschau.

Sg "emington Steele. Amerikaan-
-18 2e ile- A,l-: Feuer und Flamme.
'&3o la9esschau.Ia9esschau.
'8.5 j"'er und Heute. Actualiteiten.
SciT/alcon Crest. Serie. Afl.: Fal-igfs'Alibi.

JTlPgramma-overzicht.\l5 (TT) Tagesschau.
pr ~ "" Pro und Contra. Discussie-
Ernl_arnma gepresenteerd door

Jl 03 °*T 7- Sinn.
?j6l *" Mensch Meier. Spel en mu-
&erQ met Alfred Biolek. Met: Senta

it' Harald Juhnke, Bros e.a.
Tagesthemen. Actualiteiten,

'h—

23.00 Sport extra. Zaalhandbal, kwa-
lificaties voor de wereldkampioen-
schappen. Nederland-Westduitsland.
Commentaar: Klaus Schwarze. Sa-
menvatting van dezelfde dag vanuit
Belfort.

23.30 ■ Ein Kriegsende. TV-film van
Siegfried Lenz. Met: Wigand Witting,
Rüdiger Kirchstein, Christian Koch
e.a. Regie: Volker Vogeler. Herh. Na
de capitulatie van Duitsland krijgt de
commandant van een Duitse mijnen-
veger, dieop weg is om gewonden op
de pikken, opdracht om naar de ha-
ven terug te keren. De commandant
wil eerst de reddingsoperatie uitvoe-
ren, maar de bemanning vindt het ge-
vaar te groot.

00.50 Tagesschau.
00.55-00.00 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
voor k a

en CAI-abonnees:analen zie schema exploitant

'* = ,
*, 'Wart wit programma
Be * s,ereo geluidsweergave
T^ * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
,Ss/[/ntl 1: 5 26 29 46 51. 53 en 57
iii__,r^

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: 10en 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
Vtr i°me' Sweet Home- 13-delige
chae|a'lsche komische serie van Mi-
Ie tj Mil,s over de belevenissen van
*rian.u" ie pacelli. Met: John Bluthal,
Af| Galani, Christopher Bell e.a.
i *3q u nieuwe baan. Herh.
5Ss r!ori2on- Herh.
"45-17 drie wlizen- Herh.

LWi■ ° lemandsland. Vandaag:

tokenn en Plrrewiet- 16-delige
d 6 VJUrnserie naar de verhalen van
Afi^^'sche striptekenaar Peyo.
/"Ss i,, en wolf in Pirrewiets kleren.'«.QQ'B,OS pk Tak. Animatieserie. Herh.
Ao u °ns- Afl.: Plons en de verjaar-'B.lo &mi-i ittetpi 8 Fu- Amerikaanse serie

._ Hp A"a^id Carradine, Keye Luke, Phi-
%_ , ca- Afl.: Salamander.K_£* Box-
,9rarv,"lt2ending door derden. Pro-

"2s Ma Van het ACV-Informatief.
|.ov6rj,| ®dedellngen en programma-

St)6len U' 2 waarin twee duo's,
0p vierentwintig televisie-

fcNno ' Presentatie: Felice Da-

Jl ?0 uanorama-a6|jQ Met*isch Centrum West. 13-
I«n %* Nederlandse serie over hetwel

9en ue ân artsen en verpleegkundi-
lllliin.. net ziekenhuis Medisch Cen-

trum West. Afl.11: Nieuwe hoop. Met:
Eric van Ingen, Margreet Blanken,
Gerda Cronie e.a. Paul van der Voort
heeft nog niet besloten wie zijn opvol-
ger moet worden. Eric Koning heeft
problemen met zijn vrouw en zijn va-
der.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Het adelaarsnest. 4-delige

Amenkaans-Nederlandse documen-
taire over Adolf Hitler. Deel 1.

23.35-23.40 Coda. 'Dieu qu'il fait bon
la regarderm' van Claude Debussy,
uitgevoerd door Musica Nova 0.1.v.
Roger Leens.

" Felice Damiano. (Bel-
gië/TV 1 - 20.00 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. Herh.

15.25 (TT) Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overicht.
15.55 Heute.
15.58 Uhli & Wuhli. Dierenprogram-

ma.
16.10 Logo. Kinderprogramma.
16.20 Pfiff. Sportprogramma voor de

jeugd. Presentatie: Sabine Nöthen.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Die Wicherts von nebenan.

Serie met Maria Sebaldt, Stepan Or-
lac, Hendrik Martz e.a. Afl.: Hannelo-
re wird fünfzig.

19.00 Heute.
19.30 Günter Pfitzmann: Berliner
Weiss mit Schuss. Drie verhalen
van Ralf Gregan met Günter Pfits-
mann in de hoofdrol. 1. Franz im
Glück. 2. Auf gute Nachbarschaft. 3.
Kettenreaktion.

20.30 Kaum zu glauben: Die Crazy-
Show. Presentatie: Pit Weyrich.
m.m.v. Karl Dall en Mike Krüger.

21.00 Abenteuer Forschung. Maga-
zine gepresenteerd door Joachim Bu-
blath. Thema's: 1. De wichelroede. 2.
Het stoffige risico. 3. Het meisje uit
Dambaiti.

21.45 Heute-journal.
22.10 Was nun, ...? Vragen aan een

prominente politicus doorKlaus Bres-
ser, Klaus-Peter Siegloch en een
gast.

22.55 Tadellöser & Wolft. 2-deligetv-
film van Eberhard Fechner naar de
roman van Walter Kempowski. Met:
Edda Seippel, Karl Lieffen, Martin
Semmelrogge e.a. Deel 2. In 1942
wordt de Deen Sörensen doorde Ge-
stapo opgepakt op verdenking van
spionage. Hij wordt door toedoen van
de familie Kempowski weer vrijgela-
ten en dat betekent het begin van een
bloeiende relatie tussen Sörensen en
Ulla Kempowski. Herh.

00.45-00.50 Heute.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.45 Kokkerellen. Wekelijks culinair

programma. Presentatie: Sonja van
Proosdij.

16.05 "" Service Salon. Familiema-
gazine.

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

18.35 "" David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op het boek De
kabouters van Rien Poortvliet en Wil
Huygen. Afl.: De vliegenvangers.

19.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het
portret.

19.05 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Jennie. Hawke, Catlin en Dom
worden in Nicaragua door hun con-
tactman El Gato opgewacht. Deze
maakt duidelijk dat een wetenschap-
pelijke gek vreemde wapens heeft
ontworpen.

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

Afl.: Married alive. Dan Fielding
maakt in het nachtgerechtshofkennis
met de niet erg aantrekkelijke maar
wel steenrijke Patti. Al snel raakt Dan
van haar in de ban.

20.55 (TT) De wandelaar. Misdaadse-
rie met Kees Brusse in de hoofdrol.
Afl. 6 en slot: Leeuwen en tijgers. Een
man wordt betrapt bij diefstal uit een
goederentrein en schiet een spoor-
wegbeambte neer. Vervolgens gaat
hij er in de auto van een circusartiest
vandoor.

22.03 Wintertriathlon vanuit Inzell.
Verslaggevers: Jack van der Voorn,
Rob Pach en Aljé Kamphuis.

22.45 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Beauty and Obese. Jonathan
Rollins schept over zichzelf op in een
tv-programma. Zijn collega's nemen
hem dat bepaald niet in dank af.

23.30 Op het binnenhof. Politieke ru-
briek. Presentatie: Marijn de Koning.

00.00 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Blaricum. Herh.

00.15-00.20 Journaal.

L_ _ __________________ ____________»_■_---------___-------
_________________________________________ :

" Kees Brusse, Bernard Droog en Astrid Wijn in 'De wande- i
laar. (Nederland 2 - 20.55 uur) _

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-11.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 7.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 ■ Frankensteins Sohn. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1939 van Row-
land V. Lee. Met: Basil Rathbone, Bo-
ris Karloff, Bela Lugosi e.a. Wolf van
Frankenstein keert terug naar huis en
brengt het monster weer tot leven.
Het monster is echter door Ygor tot
een moordwerktuig gevormd en ont-
voert het zoontje van Wolf.

21.36 West 3 aktuell.
21.50 Weltmacht Rom. 8-delige se-

rie. Afl.6: Reform und Umbruch -
Diokletian und Konstantin.

22.35 Agatha Christie: Miss Marple.
Misdaadserie. Met: Joan Hickson,
Peter Tilbury, John Horsley e.a. Afl.:
7.16 Uhr ab Padington (1). Een vrien-
din van Miss Marple ziet in een trein
hoe een man een vrouw vermoordt.
Er wordt echter geen lijk gevonden en
Miss Marple gaat op onderzoek.

23.35 Nachgespielt: Einer will nicht
meht mitmachen - Friedrich Glauser
(1896-1938). Portret van deze Zwit-
serse schrijver.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

" Günter Pfitzmann, Evelyn Gressmann en Gerd Duwner in
'Günter Pfitzmann: Berliner Weisse mit Schuss'. (Duitsland 2 -
19.30 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 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. Ja-
mes wil Alison met gelijke munt terug-
betalen.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 ■ 20 Dagen zonder oorlog.

Russische speelfilm uit 1976 van
Aleksej German. Met: Youri Nikouline
en Liudmilla Gourtchenko.

21.40 Paradise. Ballet van kleuren,
vormen, kristal en vogels.

21.55 Juke Box.
22.00-22.30 Sprechen Sic Deutsch?

Afl.: Bei wem kann man sich da
beschweren?. Presentatie: Jos Wil-
mots, Ingrid Scheller-Rabe en Marie-
ne de Wouters.

België/RTBF 1
14.00-15.00Schooltelevisie. 17.45 Va-
caturebank. 18.00 Nouba, nouba, met
Draghetto, Cocologie en Mimi Cracra.
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd
informatief programma. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal. 20.00 Autant sa-
voir, informatieve serie. Vandaag: Les
polyhandicapés. 20.20 Prizzi's honor.
Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
John Huston. Met: Jack Nicholson,

Kathleen Turner, Robert Loggia e.a. |
22.25 Le monmde du cinéma - plan =
fixe. m.m.v. Jane Birkin, Jacques |
Demy, Serge Gainsbourg, e.a. Aansl.: |
Nationale Loterij. 23.25 Laatste nieuws. |
23.55-00.05 Les chrétiens dans la vie =
sociale, politieke uitzending.

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1, "O-ia.os Nieuws voor doven enI Jjhthorenden.
lil Ne'9hbours. Australische serie.I J* veroorzaakt heel wat onrust.ane denkt dat Nick en zijn moeder
6
een relatie hadden.■ rie \f* Zeg ns AAA- Comedy-se-
bii 'u " Verrassing. Herh. Annie komt, IJ""en haar hart luchten en Jopie
rf' datbij Koos. Intussen is Wiep te-: eü9 ut Florence.

" 9 TV-Werkjoumaal. Presentatie:
uTu'a patricio en Pieter Jan Hagens.

C 4 Een vogeltje onder rem->s- Tekenfilm
iZ Journaa'-
.7* Achter het nieuws. Actualitei-l&Jbriek-«o Ovide en zijn vriendjes. Bel-
l Ch-Canadese tekenfilmserie. Afl.:* verkleiner.

18.13 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Mijn Smurfse Valentijnsdag.

18.37 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Ape-
streken.

18.48 Kwik en Flupke. Vlaamse te-
kenfilmserie.

19.00 Journaal.
19.20 Een klas apart. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Geef jij les of ik?
Charlie is inmiddels erg gesteld op
zijn klas. Maar dr. Thomas is weer be-
ter en wil gauw aan de slag.

19.50 Natuurmoment. Presentatie:
Hanneke Kappen. Herh.

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

20.20 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl.: Athene. In het vliegtuig naar
Griekenland veroorzaakt Mien een
rel. Hans vraagt Lydie hem te verge-
zellen naar een congres in Athene.

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

21.36 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Macht cor-
rumpeert. Door de bemoeienissen

van een Cambodjaanse advocaat zijn
veel Cambodjanen in een Puertori-
caanse buurt komen wonen. Dan
wordt de advocaat vermoord.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Konsumentenman.

Consumentenrubriek gepresenteerd
door Frits Bom.

L Postelmans en Nada van Nie presenteren 'Donder-
[ a9- (Nederland 2 - 17.25 uur)

Nederland 3
■ II I! ■■■ ■ -■___________________-___________________-*^________'^'^'^'^'^—■—*^—*

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Schooltelevisie. Ons bloedva-

tenstelsel. Les 1.
10.00 Science topics I: Biologie. Les

1.
10.30-10.55 Fryslan yn de tritiger

i jierren. 6-delige serie over Friesland
in de crisisjaren. Deel 2.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Programma in het [

Servokratisch en het Nederlands.
18.15 Speciale ontmoetingen. Deel {

1: Roger Garaudy.
18.30 Qa va? Cursus Frans. Les 20.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Stellingname. 3-delige serie [

discussieprogramma's. Deel 3 (slot): j
Wet Gelijke Behandeling.

21.15 Russinnen in Nederland. 3-de- [
lige documentaire serie over drie ge- j
neraties Russische vrouwen in Ne- j
derland. Deel 1.

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

22.05 Joods bijzonder onderwijs. I
Documentaire van Willy Lindwer.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen- I

taire rubriek.
22.55 Studio Sport. Zaalhandbal: Ne- i

derland - West-Duitsland.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en i

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastiek im Alltag. Les 4.
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 7.
09.00-10.41 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 7. Herh.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Die Wombles. Tekenfilmserie.

Afl.: Schneespiele.
18.32 Disneys Gummibarenbande.

Tekenfilmserie. Afl.6: Die falsche
Prinzessin.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Und ware die Liebe nicht.

Amerikaanse speelfilm uit 1955 van
Jerry Hopper. Met: Arm Baxter, Rock
Hudson, Julie Adams e.a. Tracey
Cromwell is eigenaresse van een
speelzaal in Oklahoma. Clint Saun-
ders is haar vriend en werknemer.
Tracey's toekomst valt in duigen als
Clint toch besluit om met de dochter
van de plaatselijke bankier te trou-
wen. Ze zit echter niet bij de pakken
neer.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
neun.

21.15 Transparant. Politiek magazi-
ne. Presentatie: Rudolf Gemmecke.

21.45 Sport unter der Lupe. Sport-
magazine.

22.30 Magnum. Amerikaanse serie.
Afl.: Der Mordplan. Met: Torn Selleck,
John Hillerman, Roger E. Mosley e.a.
Magnum wordt door ene Sally in de
arm genomen om haar verdwenen
broer op te sporen. Dat brengt hem in
het vaarwatervan een groepChinese
terroristen.

23.15 Ohne Filter extra. Vandaag:
Rory Block. Presentatie: Felix Parbst.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00Les chrétiens dans la vie sociale, =
politieke uitzending. 19.30 Journaal |
met simultaanvertaling in gebarentaal, i
20.00 Concert 21: Bob Dylan - Hard to |
handle. 20.55 Musiques: Le retour de |
l'accordeon, documentaire over dit mv- i
ziekinstrument. 21.55-22.55 Club d'Eu- I
rope, magazine. Vandaag: de verande- |
ringen in Spanje, (herh.).

TV5
16.05 Brèves. 16.10 L'homme au képi =
noir. Serie. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 5
Magazine. 17.00 Le Village dans les |
nuages. Kinderprogramma. 17.30 Des 5
chiffres et des lettres. Spel. 17.55 Brè- |
ves. 18.00 La race des seigneurs. TV- =
film. 19.30 Papier Glacé. Magazine. 5
20.00 Champs Élysées. Amusements- E
programma. 22.00 Journal Télévisé. |
22.35 Apostrophes. Magazine. 23.30 =
La Chance Aux Chansons. 00.00-01.00 5
Figures. Jacques Chancel interviewt |
een bekend persoon.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 AVRO's
radiojournaal met om 7.33 en 8.30
Nieuwsoverz.; 7.50 Tijd voor eco-
nomie. 8.25 Financ. nws. (7.30 ;
Nws). 906 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak.
11.06Arbeidsvitaminen. 11.50Ken
je dat gevoel! 12.06 De Burge-
meester is jarig! 12.55N/leded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 AVRO's
Radiojournaal. 14.06 Koperen Ko
en Nikkelen Nelis. 16.06 Echo-ma-
gazine. 18 35 Man en paard. 19.03
Onder tafel. 19.53 Column. 20.03
Voor wie niet kijken wil. 23.03 Met
hetoog op morgen. 0.02 Truc light.
1.02 Country uur. 2.02 Voor wie
niet slapen kan. 3.02 Gospel van
toen. 4.02 De ochtend-mix. 5.02-
-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
.__ik heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag... don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst. 13.04
Hier en nu. 13.20 Skip Voogd pre-
senteert. 14.04 De tafel van vier.
15.04Coupe soleil. 16.04 De Fami-
lieshow. 17.04 Hollandse hits.
19.03 Jazz platform. 19.50 Hobby-

scoop. 20.02-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12 04 50 Pop of een envelop
14.04 De nationale hitparade top
100.18.04 Driespoor. 19.03 TROS
Dance Trax. 21.03 De CD show

23.03-0.00 Sesjun

SAT 1
_■»■»_■_______________________■__________________________________________________________________________________________________■

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Niklaas, ein Junge aus Flandem. Afl.:
Neue Freunde für Niklaas. 10.00SAT 1

Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Der
Bombay-Faktor. 10.50Teletip Gesund-
heit 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Dort
oben, wo die Alpen glüh'n. Duitse
volksfilm uit 1956 van Otto Meyer met
Ingmar Zeisberg, Albert Rueprecht,
Lotte Ledl e.a. 13.00Tele-Börse. 14.00
Ihr Horoskop. Aansl.: Programma-
overzicht. 14.05 Arme mit den roten
Haaren. Afl.: Es geschah vor einem
Jahr. 14.30 Die Monkees. Afl.: ...ma-
chen eine Erbschaft. 14.55 Der Golde-
ne Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Das Feuerwerk. 15.50 Teletip Ko-
enen. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von der Shiloh Ranch. Afl.: Trampas
reist gefahrlich. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Bezaubernde Jeannie. Afl.: Na-
poleon ist selbst dran schuld. 18.15
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
SAT 1 Wetter. Aansl. Programma-over-
zicht. 19.10 Adderly. Afl.: Gift im Rot-
wein. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Cagney
& Lacey. Afl.: Umweltsünder. 21.05
SAT 1 Bliek. 21.10 Immer nur deinet-
wegen. Amerikaanse komedie uit 1962
van Daniel Mann met Dean Martin,
Lana Turner, Eddie Albert, Walter Mat-
thau e.a. 22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Top-
ics. Berichten over cultuur en econo-
mie. Afl.: Theater vor der Pleite. 23.30
■ Die Unmoralischen. Frans/Duits/lta-
liaanse politiefilm uit 1964 van Pierre
Kast met Lilli Palmer, Pierre Brasseur,
Laurent Terzieff, Paul Hubschmid e.a.
01.20-01.30 Programma-overzicht.

SSVC
13.00 Children's SSVC. Hokey Co-

key.
13.20 Postman Pat. Nieuwe serie.
13.35 Chain Letters. Woordenspel.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Showtime at the Apollo. Ear-

tha Kitt introduceert bijzondere voor-
stellingen.

15.15 Takethe High Road. Serie. Pe-
ter doet een belofte die hij moet nako-
men.

15.40 Children's SSVC. Pie in the
sky.

15.55 Alice's Adventures in Won-
derland. Afl.: Off with her head!

16.10 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds. Serie.

16.35 Round the Bend. Serie.
17.00 Grange Mill. Serie.
17.25 Blockbusters.
17.50 The Secret Life of the Central

Heating System. Tim Hunkin legt uit
waarom en hoe de centrale verwar-
ming werkt.

18.20 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Heren. Magazine.
19.15 A Question of Sport. David

Coleman presenteert de sportquiz,
bijgestaan door Bill Beaumont en
lan Botham.

19.45 Town Portraits. John Grundy
brengt een bezoek aan Rothbury, een
stadje gelegen in de bergen van Nor-
thumbrian.; 20.00 Top of the Pops. Muziek.

i 20.30 Eastenders. Serie.
I 21.00 Rumpole of the Bailey. Nieuwe

serie. Afl.: Rumpole and the Bubble
I Reputation.! 22.00 News and Weather.
I 22.30 Reaching for the Skies. Afl.:

Quest for Speed.
| 23.25-23.50 Whose Line is it Any-

way? Comedy.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken: Radio Symfonie Orkest
0.1.v. Jan Stulen, m.m.v. Sabine
Meijer, klarinet. 10.30 Muziek voor
miljoenen. 12.00 Veronica's mees-
terwerken: Filharmonisch Orkest
van Straatsburg 0.1.v. Alain Lom-
bard, m.m.v. Francois-René Du-
chable, piano. 13.00 Nws. 13.02
Nederland Muziekland Klassiek
met o.a. gesprek met Marius van
Paassen, piano. 14.00 Metrono-
nium in 'konsert'. 15.30 Zeggen en
schrijven. 16.00-20.00 De bewe-
ging: Muziekactualiteit; 16.15 Het
Concert: Het Reizend Muziekge-
zelschap; 17.00 Het portret; 18.02
Muziekactualiteit; 18.40 De leesta-
fel; 19.10 Nieuwe plaatuitgaven en
CD's. 19.30 Het feuilleton: Wagner
op de vlucht (16). 20.00 Nws.
20.02-0.00 Het podium: De wande-
lende tak. 21.00 Voorland; 22.00
Downbeat: Amsterdam String Trio;
23.00-0.00 Audio art.

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 De juiste
school. 10.00 De zonnebloem.
11.00 De 50+ Seniorenshow.
12.00 Nws. 12.05Kruispunt. 12.20
Tussen de regels. 12.30 Trouwen
voor de kerk; teken of traditie?
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

12.53 In gesprek met de bisschop.
13.00 Nws. 13.10 De Derde We-
reld. 13.40 Da Capo. 14.00Klasse
15.00 Damokles. 16.00 NOS Cul-
tuur. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. 17.35 Postbus 51.
17 55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 KRO-literair:
Lezen voor de lijst. 18.40 Turks
progr. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 You're welco-
me. 21.00-22.00 Ouderenwijzer.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02. 11.02
Kort Nws. 12.05-12 56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, consu-
ment, agenda en muz. 13.05,
14.02, 1502 en 16.02 Kort nws
17.02 Reg. weerbericht. 17.05Lim-

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

BRT 2
5.30 Goede morgen, Morgen.
(6.00-6.30-7.00 Nws. 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.12 Bistro
Gerard. 10.00Nws. 10.03 Parkeer-
schijf (10.30 In het spionnetje)
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nws. 13.10 Het schu-
rend scharniertje. 13.15 Roddelra-
dio. 14.00 Hitbox. 17.00 Focus
17.10 Amazone. 18.00 Nieuws.
18.10 Over stuur. 19.00 Funky
Town. 22.00 Nws. 22.05 Boem
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllll

boem. 23.30-2.00 Twee tot twee
(0.00 Nws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Halo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Serie.

Herh.
10.00 California Clan. Serie. Herh.
11.00 Delvecchio. Serie. Herh.
11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel

im Orbit. (3).
11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber Onkel Bill. Serie. Herh.
12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask.
Tekenfilmserie. Afl.: Die Grotte der
Glühwürmchen.

13.20 California Clan. Serie.
14.10 Der Unsichtbare. Serie. Herh.
15.00 Baretta. Serie. Herh.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.05 Die Springfield Story. Serie.
16.55 RTLaktuell.
17.00 Lieber Onkel Bill. Serie. Afl.:

Cissy's appartement.
17.25 ■ Flash Gordon. Serie. Afl.:

Der brennende Planet.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Delvecchio. Misdaadserie. Afl.:
Die Angst und ihr Preis.

18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Action - Die Kmo Show. Film-
rubriek.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Der-Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Serie. Afl.: Ausgetauschst.
21.05 Der Schutzengel von New

Vork. Serie. Afl.: Der letzte Coup.
22.00 RTLaktuell.
22.20 'Explosiv' - Vor Ort. Magazine

met Olaf Kracht.
23.00 El Rocho - Der Töter. Italiaans-

/Spaanse speelfilm uit 1967 van Leo
Colman. Met: Richard Harrison, Nie-
ves Navarro, Peter Carter e.a.

00.25-00.30 Betthupferl.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30 Der
Meister und Margarita. Romantische
opera van Runad naar de gelijknamige
roman van Michail Bulgakow. 17.15
Heute abend in 3sat. 17.20 Mini Ziss.
Jeugdprogramma. 17.30 Rappelkiste.
Afl.: Wir können doch mal abwechseln.
18.00 Sport-Zeit. 19.00 Heute. 19.22
3sat-Studio. 19.30 BDer Kommissar.
Afl.: Mit den Augen eines Mörders.
20.30 Rundschau. 21.15 Naturgesund.
Afl.: Blasenkatarrh. 21.45Kulturjournal.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.25 Eine Liebe in
Hongkong. Speelfilm uit Hongkong
(1984) van Arm Hui met Cora Miao,
Chou Jun Fa, Chiang Chung Ping,
Chiao Chiao e.a. 00.00 3sat-Schlagzei-
len.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 The Lucy Show. Serie.
10.00 Panel Pot Pourri.
11.30 Sky By Day. Magazine.
12.30 The Sullivans. Serie.
13.00 Another World. Serie.
14.00 Eurosport Sports Programma

On Sky.
15.00 As The World Turns. Serie.
16.00 Loving. Serie.
16.30 The Young Doctors. Serie.
17.00 "" Countdown.
18.00 Family Atfair. Serie.
18.30 Three's Company. Serie.
19.00 Eurosport Sports Program-

mes On Sky. Tot 01.30 uur. Of:
19.00 Sky Star Search.
20.00 Sale of the Century.
20.30 Frank Bough's World. Docu-

mentaire.
21.30 Mini-serie.
23.30 Matt Helm. Serie.
00.30 The Insiders. Serie.
01.30 The Arts Channel. Met 0.a.:

Mozart in Salzburg, Filharmonisch
Orkest van Israël en Science and
Technology - Reflections on Commu-
nications.

04.30-06.30 Landscape Channel.
Natuurbeelden met non-stop muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Tracking. Muziekprogramma

met videoclips.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 ■ Wanted Dead or Alive. Se-

rie.
19.00 Salvage one. Serie.
20.00 Out of the Past. Speelfilm.
21.45 World News.
22.00 Cracker Factory. Speelfilm.
00.00 The Mix. Entertainment.
03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse

amusementsprogramma's.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7 15Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazm.
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau. 8.30 Besinnliche
Worte. 9 00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress. 1000 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der: Brussel. 12.30 Presseschau.
13.00 Frischauf. 14.05 Schultunk:
Biologie 14.20 Musikzeit heute
Country and Western. 15.00 Nacht-
mittagsstudio 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste. 18.00 Regionfcl-
nachrichten: BRF-Aktuell 18 40-
-20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tfcg
wie kein anderer 11.00 Treff nafch
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00 Vive.
16.00 Entenjagd. 17.00 Musikduell.
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musjk-
duell 19 00 Neunzehn - Vierunt-
zwanzig. 22.00-1.00 Traumtanzel'.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgeji-
melodie. 9 05 Musikpavillon. 12.67
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pi)>
menade. 15 00 Café-Konzart.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischèn
Broadway undKudamm. 21.00k/fci-
sik zum Traurnen. 22.30 NachtaK-
press
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiaii
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En datvoor die prijs!
(Uit Nederlands grootste muziekwinkel.)

~"
___»—-i \ ï" *'y^jfii3^'' ""r*"TI |

P^^IES t&( M^^P Genesis-invisible
litó,rar^Sei. Pp^^miones. touchI^^H&o, No,seen ,o0C JamesLastin Topalbum meto.a.SsalinPepa, , 3V.V3 Holland- Throwing It all
v,« Bonlovt, ___- f 1De 27 mooiste W_Wm awav O OC(J^^i__ — —.. Nederlandse hits. O.a. ■■»■■■ LP 2AVS 9.95

** \ *-— M'*"Aw '"^^^*^*^*^*^m

-J» Smash Hits Now " nfftiMfliß Solo elpee met de
Paul Simon Dubbelalbum of V^^H grote hit "A good
greatest Hits - 2 cassettes met 32 hits I f ] heart" * ne14Grote hits o.a.Still van o.a. Terence trent \\m- LP J4^s" O."!)
crazy after all these D'Arby. Pet shop boys, bgfl
years,Kodachrome. Simply Red, A-Ha, _______%*__\t__
Fifty ways to leave Wham,. George
your tover, Mother and Michael. Michael _\miï_r_\ rofIPiPchild reunion. Jackson, U640, "'m__\ Tne Human HmMPLP ofMC. Spandau Ballet. mmm^^m^^m League- __é_\ BH

,_,__- OOC 2LP'sof ir FasclnationJ4^(T IZ.7__> 2MCs 13. Barbra Streisand - Met de hitsingles:

ixi «rnpi/ Een fantastisch-Live" man enz. ' __ _-__-KLASSIEK album met onvergete- lp o.y_>
fhifaßOlß

B_ __—■ lijkesongs als: uiicago ia

ÏTctusk** \ «w»r Somewhere, Guilty, Met de hitsingle:
bttV&O \ i»nwm** km» What kind of fooi, * 250r6t04
,_^^ H H_____Blfl Papa, Can you hear J| ■ LP 0.95■■ **H ■" me?, Happy days are QA WW?.ft* 1 __ hereaBain- jfl S^P^l^^Hfll

>. s tavt 14 95 «P E_m__f_________________ HïkS

Rayel-Bolero en de werken van "^^aSfl'l^ The Style Council fc^fc_..__flL^ valse Brahms. Beethoven. \_Wy_\ mJmmk 'L've iMBBWI
Saint Saëns- Mozart (2e deel symf. b__M_E__b il Met hits als: My ever Patti La Belle -DanseMacabre 36 van het TV- Wal changing moods, winner in YouDoor het concert- programma "Capi- Walls come tumDling Met de srote hitr bouworkest o.Lv. toon, Bruch (viool- enz. "Onmyown-

Haitink, E. van concert) en Wagner m_\ _r f__- e ftcBemumenj.Fournet Beroemde solisten pp»^*-P* LP of MC 0.75 LP 0.V5
en als solist Herman als.- Itzhak Perlman ( \ |
Krebbers. n en MurrayPerahia en __-_-»i
lp of MC y."" dirigenten als: James Brown -On ~__^_^Êté£\\

Bernard Haitink, Stage lfflPl £11 J'mCroce-His
CD 15.- Harnoncourten ■Live" CD met 16 hits lm greatestHits

Chailly Speelduur zoals: WbImWI Hl 14 Hits zoals: Bad, badProficiat Concert- 60 minuten. m ftc Sex-Machine, Hot fl\ Leroy Brown, Photo-
gebouworkest LPofMC 4.75 Pants, l can't stand it WmJ_l BI graphs& Memoires,
Schitterende digitale (Papa's got a brand. HKI fll Time in a bottle, I got a
opname van beroem- CD 9.95 newbag)enz. qqc fl^iWlSP^^ name-

AanOtfOingen gek_ig im za 25 feOruan B*. of zolang de voorraad sireKt
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CHARADE SPECIAL (2&^fc

W flM&r _... .-..„....,... -y^^r»^^^^ IHlm_üte_____
________MW£&im^EL?-'- »■ u _a4Ëmm.W^^^^^ &_■_&¥___?*.

WÊkE&^jj^^^è, _____\^r %__\ \W__.. \\mWÊLWÊKSÊ& AmWmW^ WB^.

_✓ "_^______________r , i —I^^^^^M^,*^^*ll^

"^^^^^^^ ___^***\_^__ÉÉH ___B^_______h___^____ 1 "*"'" 1 MmÊmmmmnaammm*"*-^ __fl*\ ___________________________■ S^^^i.
dP» BJBWBBMMMMMBMMLiIiii ."""miiii_r>WWWWWWWW|ij| Gu______________________________fl

BPWHHfIHHHHIBH^''& J"*** ':^^^|,i»ï|fflim^^^l^B HP^W^: „.n i ■ „^-Jr— _____»___^L

fl BBSBS b^lf
''""'""'■^■■■■iMSM________i^_^___~_____:'*^H flf WWfaM

EEN AANBIEDING WAARMEE U
IN ÉÉN SLAG 78.668" VOORDELIGER UIT BENT

De Shogun: Net als elke Charade fraai van vorm, pittig zwarte achterklepspoiler. f 20.295,- zijn. U betaalt echter slechts f 18.995,-. Met
en comfortabel. Maar, wat maakt 'm dan zo bijzonder? Van binnen een sportstuur, speciale versnellingsknop, andere woorden, een voordeel vooru van zon 78.668yen,
Om te beginnen zn gedistingeerde Gun-grijsmetallic kleur licht waarschuwingszoemer, vloerconsole voor (met op- ofwel f 1.300,-*.
(ook de bumpers). Plus een hele rits extra's. bergvakj en achter (met asbak enopbergvak), vanbinnen- Een goede reden om dus nu uw slap/ te slaan bij uw

Aan debuitenkont: Zwarteraam- en portierstijlen, rech- uit te openen benzine- en achterklep en een kaartenvak Daihatsu-dealer. Maar, doe het snel, want er is slechts
ter buitenspiegel, sportieve striping. Gun-grijze wieldop- in het linkerportier. een beperkt aantal Charade Shoguns verkrijgbaar. En
pen, een Shogun reflectieplaat tussen de achterlichten en Met al dieextra's zou deprijs van de Charade Shogun op is opl

Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en is inclusief8.T.W., moarexclusief afleveringskosten. De waarde van de yen op 03.02.89 was bepalend voor het aanbod. SE&O. __
82 Jaar Japanse perfectie

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010. HEERLEN, H. Merckelbach, Benzenraderweg 295,tel. 045-424444
LANDGRAAF, Ton Schuijren, Rotscherweg 60, tel. 045-313588

LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadflieg, Reeweg 112, tel. 045-321810

11111111111111111111111111111111111111111111111l

FEESTELIJKE OPENING1 3 NIEUWE KEUKENSUPERS!*
" t^l^J ENÖRMCROOTS KEUKEN-VOORDEELFEEST f(SI^JM \

mm^_t I Irrfl aï--^^Sl__Ap——**L~v'■"»■ f" -*,j Cf B<>_^toHpl|mljj.Ma_-_i ' m*. \ f" m

"L______^^^g|j^Xmß____l--lWi^^ NUMECEN wprowKg ta-so mo-77806.| |ROTTERDAM Burg «nwasumm2 oio-wa. 18 |BREDA Etn._i.__i. 076-2MSM~^"^^^^fa*lß^__B^^^^^^^B____-^J"j LUXE MODERNE KEUKEN 'Ip^'n^TT^^^a';"
0 I __M_______fl_________^__^_„ .amr*" \ _____---""~'-"^*T----t—-. f°^^B ■ l

: -w&£M^ iPHTu^IcoMPLETTmBÖi^ |:
O l „ jcufTlNClß Bi I Met grooTaf.uigvermogen voor montage achter kastdeur I *^^^i T^3l I e
0 ._TmmUUUUU^m7t \"* Vciiik W vniwel gerursloze werking en ingebouwde verlichting / _________-__■ B-HU | e

" _______ S.'>J H J l unt'fcl'J -* i i.i —* 1 -j A_M _"* ' ' ' ' "l' ' e
a ,JK_____________________________l I ' J ___,_, „,i«- THO ___BL__. /y\( a

" ■ bijpassend Uitgevoerd in gemakkelijk te onderhouden kunststof, «nui«i>«n. _.__.„_.,__.. _£__}_§l% ■ -** -ittfeül I
c wFBKRian waarbij de deuren zijn voorzien van handige Deugel- . «ornprijs. k^Wi süCcufT1! c

" ■ mndfwifimk 9reP«n Afm 27° cm- ... ', PHiLIPiLUXE OVEN MET KOOKPLAAT t-^-J- {T^UWm "" ! «« ,;„ EIBAK
„miuv UMB rucT rPUTK* KEUKENMAUüHkJ """Veelte » uitgevoerd met duDDele beglazing, tnermostaat __-_£_S_\ E "e ■ 150 LTR. W*H EWar- WOOB |MET GRMTIa—REuive »"■"___ j en interieurverlichting. De kookplaat is voorzien van drie __.

" GEÏNTEGREERDE ______l_^ ____________________ _____________________ normaie en een sneikockpiaat #>AO — f 5 1» '.!_________■ *" KOELKAST fl A _fl A .fl fl fl fl kor"* prijs: MMll ■ Ï.LiJ^-JU LTËTWI "" .PHILIPS W ***" Horiipr.is.N#k*U. \y^ jj ftM f(J "
" UwuwovEN ' Mflj I^^V PHIUPiCEINTECREERDE 160 LTR. fpßßti |ü "e l"^"tV°ViN Mill _■■ KOELKAST volledig «eg te werken achter kastdeur ckAa^^^— it^^^ï'Tl *e ■ PHILIPS: \\m I Uitgevoerd met vriesvak en _Wx_W/w^^^^^^ üüT *
: a'Eßim\\\mi^m '~^»°<^ 698.- fßjfflf 1698::«rtuiuiw -^*^^^- -^*^^_rr -^*_-__--^- "iaaniHi nin ook m. nmmgim. -*" mW W

_
tl FRAAIE EIGENTIJDSE HOEKKEUKEN 11 PRACHTIGE HOEKKEUKEN IN LANDHUISSTIJL |£
e fl QPSmiINC L JÉ I aBIJPASSEND ■fTI INBOUW- *-*^ lU\tVEßßAfi____JflÉ I ■BIJPASSEND INBOUW OVEN e

e B9V DMAIPUTUU S hWIkOOKPIAAI ____L__rS 4'—- Utf DBAWPIATtAU'S
<__p=r-J Jifc> . bimit» _m..,„croc.^ la. i :*<___. _J_t . x.%'^ ■lilMliMdß ■lwVnl "e m ,mM | —______________B__U_i CEINIEOHEROt ■[flj"'NTjS"Eliol WÊL JL. I- Tfljl _*!_■ I_L GEINTEGREEÜDC CETNIECHEÜOe e

" M «KLUST [J2J«.UIC»*P _____i_____lP-^S HOfiUST «I.'UICkAP "e jif '__mmmmaim___lair_~^T Oe deuren zijn voorzien van . 3P I Degellik uitgevoerd met lades op ee -^—"^—v- Z3^B~*""" \ nouO*url«* ö**«n "JKBcn fctfMl floo*W"^ fl I roflagers, metalen scharnieren en "

_____! ________ 'HH W V H yjy A f fl a

I —___________Ë__^_H I V ■ m^^^ m ___^^^>^l 9

jiifflaiiii II 1/^TM—\^T\l i mm\
e Pnoitig» iTwewen keukens CM flUMlk / .^^^^, \ B-^ Ij echt loperwee 8 04754-6188 *2 ■ M*.sX\ \ \W M MAASTRICHT KEIZER KAREIPLEIN 045-217558 "«ïj^gSens»^ fl _ZMt*W) M (tegenover st Servaaskerki "UMllaauMyaHmwUik 12 J Vr"]! I ROERMOND J. NICOLASSTR 17-51 04750-55051 'Z

085-511090 I V V>^^ M W\ \ HEERLEN HEERLERBAAN 275 045-419990 I
OT LOpenNg 8 04754-6188 \ _f\ |\ \ SinARO STATIONSPUIN 10 04490-11775 m1 RMHMUUI MoMffitrUt 88 \ _W I \ \ VENLO ROERMONOSESTRAAT 7 077-518615 #01650^4745 I I I \ 1 I *2 tmmc Piuspiein 44 015-424016 mtmm B^^^^ I>___________n____________l *va_____i ' ' JeKEUKENSUPERS IN ANTWERPEN ARNHEM. BREDA, DEN BOSCH, ECHT, EINDHOVEN, HEERLEN. MAASTRICHT, NIJMEGEN. ROERMOND ROOSENDAAL. ROTTERDAM. SCHIEDAM, SITTARD, TILBURG. VENLO. UTRECHT. "

dÓK DE NIEUWE KOLLEKTIES ZIJN BIJ
BRISTOL VOORDEIJS GEPRIJSD!
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lil JBBB 888__8B_fe, \_ &ll*É *«!§__IËkHL
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Volksfeesten optochtenexposities parades operafestival

Frankrijk viert feest
/ankrijk herdenkt, ruim
1 lekwart jaarlang, derevo-gii ' Tweehonderd jarengleden uitgebroken. In een
tl tenwijk van Parijs vlam-J*op 27 april 1789 de eerste
P?tand tegen de monar-
/*le op, enkele maanden la-
dekP 14 JUU uitbarstend in
be bestorming van deastille. Onder het motto
Jr^ 'drie vrije vogels'Oiber-
?" egaüté, fraternité'), een

neergelegd in on-J-r meer affiches, stickers*? Postzegels herdenktJankrijk dit jaar de 'Bicen-
SJ^re de la RévolutionJatlSaise'. Gedurende ze-

il feestmaanden metVenzovele thema's.

bjJ^aart bijvoorbeeld, bij het be-
&n van de lente, zullen overal in
p^nkrijk linden worden ge-
bctr\' VrUheidsbomen die dever-. naenheid van de Fransen met
j» van deVrijheiden de
(j.v°lutie symboliseren. In juni
le emelvaartsdag) zal in Versail-
§k^e opening van de Generale
Men ('Etats Généraux') wor-

ho nagespeeld. Zon vijftien-
(vnderd afgevaardigden zullen

anaf 17.00uur) gedurende twee
f(_etl e route van hun voorvade-
(2,n Uit 1789 lopen. Vervolgens
(Taoo uur) vindt er op net place

j. '«'mesvoor het beroemde (ver-
chte) kasteel van Versailles eenlootse openluchtvoorstelling
aats (toegang gratis, inlichtin-

I n gemeentehuis van Versail-
_tf' telefoon vanuit Nederland

Van juni tot
j. Member spelen in Meaux vijf-
(.j.nderd inwoners van het stadje, Jfta dagelijks een indrukwek-*nd klank- en lichtspel, in Lille
u^ men op 11 en 12 juni een

ank- en lichtspel over het beleg
*n Lille op. Parijs, de Lichtstad,

J;s?lt in de feestviering uiter-
s£r<? een hoofdrol. Met tentoon-eilingen theatervoorstellingen

tal van andere evenementen.

" Het kasteel van Versailles, straks imponerend decor van een operafestival.

# Pittoresk straatje in Saint Paul, niet ver van de Midde
landse zee.

Lyrischevenement
*ioh .^yzon dere gebeurtenis zal
'Cv- 'n Juli in het park van het
fv eau de Versailles' afspelen.
jb internationaal operafestival
W Jk' met opvoering van
Ar^f opera's. Namelijk

Chenier (Umberto Gior-
V^n°) en La Traviata (Giuseppe
v *£*)■ De opvoeringen, die zich
(oh Ugen in mondiale interesse
j.,ngeveer vijftig procent van de
2icktsen is al verkocht), spelen
ij*l in de openlucht af tegen de
h Ponerende achtergrond van
g l trotse kasteel van Versailles.P de grootste, drijvende 'Büh-

ne' ooit ter wereld gebouwd
(1600 vierkante meter!); een pro-
ductie met een budget van circa
tien miljoen dollar. Elke avond
bieden tribunes plaats aan onge-
veer vijfduizend toeschouwers.
Fawzi Mitwali, de producer die
verleden jaar bij de tempels van
Luxor Aida liet opvoeren, zegt
van 'zijn' festival: „Het wordt in
het park van Versailles een
groots lyrisch evenement". Twee
van zijn naaste medewerkers zijn
Raymond Rossius (directeur
I'Opéra Royal de Wallonië) en
Jacques Karpo (artistiek direc-
teur van de Opera van Marseille).

Solisten
Zeven maalAndré Chenier en ze-
ven maal La Traviata. Met op 15
en 29 juli in de rol van André
Chenier Placido Domingo (de
andere avonden zingen Ermanno
Mauro en Giorgio Aristo) en in
die van Madeleine de Coigny op
15, 20 en 24 juliKatia Ricciarelli
(de andere avonden Natalia
Troitskaya). De opera André
Chenier (de enige opera die han-
delt over de uitbuiting van het
volkvoor de Revolutie) zal onder
regie van Raymond Rossius en

onder muzikale leiding van An-
ton Guadagno (Philadelphia Ly-
ric Opera) staan. Koor en orkest:
Opéra Royal deWallonië. La Tra-
viata (zich afspelend in het deca-
denteParijs van na de Revolutie)
met onsterfelijke melodieën, in
de rol van Violetta op 16, 18, 21
en 23 juliEdita Gruberova (ande-
re avonden Nelly Mircioui/Da-
nielaLonghi) en in derol van Al-
fred Germont op 16, 18, 21 en 23
juli Francisco Araiza (andere
avonden Giacomo Aragall/Giu-
lianoGiannella). Ook aan La Tra-
viataverlenen koor en orkest van
de Opera Royal de Wallonië me-
dewerking, onder leiding van Ju-
liusRudel. Het festival biedt nog
meer. Op 24 en 27 julizingt, voor-
afgaand aan de opera's, José Car-
reras; op 19 juligeeft Jessey Nor-
man een recital.

Arrangementen
Het Reis- en Passagebureau Se-
lect International (Westerkade 1,
3511 HA Utrecht; telefoon 030-
-318408) heeft zich verzekerd van
de alleenverkoop in Nederland
van alle toegangskaarten annex
arrangementen (touringcar of
vliegtuig) vanuit Nederland naar

het festival in Parijs. In de arran-
gementen zijn overnachtingen,
stadsbezichtiging e.d. inbegre-
pen. Alle reizen zijn opgenomen
in een speciale folder die by het
bureau in Utrecht is aan te vra-
gen.

Op 8 juli vieren Amerikanen en
Fransen in Parijs gezamenlijk de
'strijd om onafhankelijkheid en
democratie. Tijdens een Ameri-
kaanse Parade, geformeerd uit
éénenvijftig fanfarekorpsen, zal
dan onder meer een fantastische
'Marseillaise' ten gehore worden
gebracht. Aan het spektakel (gra-
tis toegang), beginnend bij het
stadhuis en eindigend op het
Trocadero, nemen 7500 muzi-
kanten deel. Op 13 juli zal 'tout
Paris' dansen op het grootste bal
ter wereld. In de middaguren
wordt de nieuwe 'Opéra de la
Bastille' geopend en daarna zal
er op het pleinvoor deOpéra van
22.00 uur tot in de vroege och-
tenduren van de veertiende juli
('Quatorze juillet') een nonstop-
concert door groteFranse symfo-
nie-orkesten gegeven worden.
Op 14 juli is er in Parijs 's avonds
een groots eerbetoon aan het
Franse volkslied, deMarseillaise,

waaraan zevenduizend musici,
dansers en koorzangers uit vijf
werelddelen zullen deelnemen.
De optocht begint die dag om
18.00 uur bij de Porte Maillot en.
gaat via de Avenue de la Grande
Armee en de Are de Triomphe*
richting Champs-Elysées. Tot.
slot zal Jessy Norman rond 23.00i
uur op de Place de la Concorde-
deMarseillaise op haar eigen wij-
ze vertolken. Het blijft daar niet
bij. De volgende dag, 15 juli, be-
leeft Parijs vanaf 22.00 uur een.
immens vuurwerk. Lokatie: tus-
sen het Palais de Chaillot en de;
Eiffeltoren. Ook hier opnieuw is>
de toegang gratis.

Carnaval in dezomer. Ook dat zaï
men dit jaar in Parijs kunnen be-
leven. Op 25 augustus namelijk
verwelkomt deFranse hoofdstad
carnavalsgezelschappen uit vijf-
tien verschillende landen, waar-
onder Brazilië, de Ivoorkust,
China, Japan, de Verenigde Sta-
ten en Spanje. Tussen Champs
Elysees en Place de la Concorde
zal een grote optocht trekken
met deelname van 12.000 perso-
nen. De toegang zal, behalve op
de tribunes, gratis zijn.

Frankrijk en vooral Parijs, land
en stad die bij de Nederlandse
weekeinderecreant en vakantie-
ganger al jaren lang hoog scoren,
biedt dit jaar tal van extra's. Die
allemaal in het teken zullen staan
van de tweehonderdjarige her-
denking van de Franse Revolu-
tie.
Informaties: Frans Nationaal
Verkeersbureau, Prinsengracht
670, 1017 XX Amsterdam.

hapje her slokje der
door nino tomadesso

Ze,?} *s een van onze mooiste",
s*ot NETTY ENGELS enthou-
j.^- Ze bedoelt haar laatste

kin andermaal in samenwer-
srh9 met haar echtgenootWIL ge-
,£reven. Getiteld 'Traditionele

het jaardoor. Het
SenijTjjg njd over streekgastro-

Sch*e SQhrijvend echtpaar uit
Vo_lnnen' '*d van de Academie
jjj.

r Streefcgebonden Gastrono-
fe *' in zijn voorwoord: ,^V_fen
"ia * natuur'yfc niet om te eten,
fee r eenfeest zondereten is geen
er n de loop van het jaarzijn
bolschillende feestelijke ge-
ziiJ issen- Elk feest heefl zo
9g ?Peci/teke gerechten. Sommi-
!an2yn overbekend, zoals specu-
eier 7net Sint-Nicolaas, geverfde
rti et

en met Pasen en oliebollen
si^ , °udejaar. Andere kent men
va ~in een bepaald gedeelte
Qls }, 'anc* °f°P één plaats, zo-
'ino ojorrebier van Terschel-
£foo meikoek van Thorn.
nje.9'ydagen in het leven gaan
bjj p?nder specialiteiten voor-
schu e 9eboorte zijn er be-
neJttten met muisjes, kakkebo-
Pe«' fuikerstikken, kandeel en
senfrfcoefc- Zelfs bij de uitvaarteert men plaatselijk op die
_ee;LsPeci/ïeke gerechten, zoals
(le„ °ol en de radong in Kerkra-

boo^Qrediënten' voor het boek,
eiQ y°ol recepten vooraf in
lV en wUken getest, haalden Net-
Dog- "*' Engels uit de enorme
cuin d in het Vlaamstalige'Uurgebied. Zonder echter de

pretentie te koesteren volledig te
zijn (geweest). ,^.lle feestgerech-
ten uit het Vlaamstalige gebied
zijn niet in één boek samen te vat-
ten", schrijven ze terecht. Wat zou
het tweetal afgelopen dinsdag
(Valentijnsdag) in de keuken ge-
kokkereld hebben? Valentijns-
hart! Een baksel met onder meer
speculaaskruiden of een mengsel
van kaneel, gember en kruidna-
gel. Wat voert het met halfvasten
op? Krombroodjes uit Sittard en
omgeving, halfvastenhaantjes,
zwarte pruimenvlaai met latjes
en het wijst bovendien op Sinte-
greef die in Vlaanderen aan de
jeugd harten van marsepein en
speculaasventen uitdeelt. Zo
'loopt' het boek door het gehele
jaar. Van kerstmis tot kermis,
van carnaval tot allerzielen, van
pasen tot Sint Lucia. Het is, afge-
zien van opgevoerde receptuur,
amusant en wetenswaardig.
Voorbeeld. Jn Nederlands-Lim-
burg, onder meer in Thorn en
Weert, at men op Witte Donder-
dag apostelensoep. In de soep
werden negen soorten groenten
gebruikt. Degene die het eerst
zijn lepel in de soep stak, was Ju-
das". Het nieuwste boek van Net-
ty en Wil Engels verscheen bij de
Zuid-Hollandse Uitgeversmaat-
schappij en is in de boekhandel
verkrijgbaar.
Tijdens het jaarlijkse wijnfeest
van Le Vinétier (Middelbare On-
dernemingsopleiding Horeca en
Toerisme/Recreatie in Heerlen)
op 23 februari a.s. in het Baron
Hotel (Wilhelminaplein) komt

een aantal 'mooie jongens'onder
de hamer. Chateau Lagrange
Grand cru Pomerol's9, Lynch
Bages Grand cru Pauülac'66,
Chateau Laroze Grand cru classé
St. Emilion'67 o.m. Wijnen voor
de liefhebber, wellicht ook voor

de verzamelaar. Naast de ver-
koop bij bod onder gesloten cou-
vert, staat de avond (vanaf 20.30
uur, entree tien gulden) in het te-
ken van hapjes en slokjes, van vi-
nologisch en muzikaal amuse-
ment.

" Pasen in dekeuken van het echtpaar Engels. In de vorm
van een paasman, een boterlam en op Saksische wijze ge-
verfde eieren.

tijdje vrij

Meer Nederlanders straks vaker op vakantie
op prognoses gaan over drie tot*yt jaren niet alleen meer mensen op va-kantie, maar ze gaan ook vaker. Circa vijf-

entachtig procent van de Nederlandersenkt*dan ten minste één keer per jaar
jnetvakantie te gaan, aldus adjunct-direc-
teur drs. Jansen van het Nederlands Bu-reau voor Toerisme (NBT).
**n en ander blijkt uit een onderzoek dat

het NBT onder Nederlanders heeft gehou-
den. In dat onderzoek is gevraagd naar
hun verwachtingen met betrekking tot
het vakantiegedrag over drie tot vijfjaren.

Meer dan een kwart van de ondervraag-
den denkt dan vaker op vakantie te gaan
dan nu. Hielden alle Nederlanders in 1987
alles bij elkaar zon 23 miljoen korte en

lange vakanties, over drie tot vijfjaren zal
dat aantal zijn opgelopen tot 27 miljoen, zo
blijkt uit het onderzoek. „De Nederlan-
ders lijken in elk geval bereid meer dan
hun steentjebij te dragenaan de groei van
het toerisme tot belangrijkste bedrijfstak
van Europa in het jaar 2000. We zijn en
blijven een van de meest vakantievieren-
de volkerenvan dewereld", aldus Jansen.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door
een toename van de korte vakanties (twee
tot vier dagen). De lange vakanties zullen
minder snel stijgen, maar toch in aantal
toenemen, zo verwacht Jansen. In 1987
werden in Nederland6,8 miljoen langeva-
kanties gehouden en 6,5 miljoen korte.
Voor het buitenland waren die cijfers: 8
miljoen lang en 1,4 miljoenkort.

korte toer
ZATERDAG 18FEBRUARI:
BORN: Expositie van schilderij-
en van Henny Rotteveel- Ver-
straate in Hotel Bom.
MAASTRICHT: Snuffelmarkt in
het MECC van 9.00-18.00 uur.
Antiek- en vlooienmarkt in de
Stationsstraat van 10.00-16.00
uur.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel).
Vertrek 14.00 uur vanaf Chalet
Bergrust, Luikerweg 71. Volwas-
senen 4 gulden, kinderen 2,25
gulden.
KERKRADE: Vlooien- en rom-
melmarkt in St. Hubertushuis
van 11.00-17.00 uur.

ZONDAG 19 FEBRUARI:
SIMPELVELD: IVN (afd. Bo-
choltz/Simpelveld) - dagwande-
ling in het Aachener Wald en
naar Hauset. Vertrek 9.00 uur
vanaf de Markt in Simpelveld.
EYS: IVN (afd. Eys) - dagwande-
ling naar Gulpen, het Gerendal
en Stokhem. Vertrek 10.00 uur
bij de kerk van Eys.
SPAUBEEK: IVN (afd. Geleen) -
middagwandeling omgeving
Spaubeek-Diependaal-Helle.
Vertrek 14.30 uur bij de kerk van
Spaubeek.
ITTEREN: IVN (afd. Maastricht)
- vogelexcursie rondom Itteren.
Vertrek 9.00 uur bij de kapel van
Itteren.
NUTH: IVN (afd. Nuth) - mid-

dagwandeling naar het Imsten-
raderbos. Vertrek 14.30 uur van-
af de Markt in Nuth.
SWEIKHUIZEN: IVN (afd. j
Spaubeek) - middagwandeling
rondom Sweikhuizen. Vertrek
14.00 uur vanaf parkeerplaats bij
sportveld van Sweikhuizen.
VALKENBURG: IVN (afd. Val- .
kenburg) - dagwandeling in de
Ardennen. Vertrek 10.00 uur
vanaf het Walramplein in Val-
kenburg.
Vlooien- en rommelmarkt in zaal
Ritzen, Broekhem/Valkenburg
van 10.00-18.00 uur.
BRUNSSUM: Rommelmarkt in
Open Huis vanaf 11.00 uur.
BORN: Expositie van schilderij-
en van Henny Rotteveel-Ver-
straate in Hotel Bom.
MAASTRICHT: Snuffelmarkt in
het MECC van 10.00-18.00 uur.
Bezichtiging Museumkelder
(Romeinse vondsten) Hotel Der-
lon (ingang 21) van 12.00-16.00
uur. Toegang gratis.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel).
Vertrek 14.00 uur vanaf Chalet
Bergrust, Luikerweg 71). Vol-
wassenen 4 gulden, kinderen
2,25 gulden.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (Zonneberg gangenstelsel).
Vertrek 14.30 uur vanaf Casino
Slavante (Slavante 1). Volwasse-
nen 4 gulden, kinderen t/m 12
jaar 2,25 gulden.

ANWB pleit voor opheffing
tolgelden op waterwegen

Het tolgeld dat op veel bruggen, sluizen en vaarwegen wordt gehe-
ven, dientte verdwijnen. Derecreatievaart namelijk, aldus deANWB,
wordt er in belangrijke mate door afgeremd. De toeristenbond heeft
er onder watersporters een enquêteover gehouden. Daaruit blijkt dat
veel watersporters wel bereid zijn om iets te betalen, maar bijna de
helft zei het tolgeld te hoog te vinden. Ook komt uit de enquête naar
voren dat een derde van de ondervraagden de dureroutes mijdt.
In de aanbevelingen schrijft de ANWB dat door andere bedienings-
vormen van bruggen en sluizen veel geld kan worden bespaard. Ook
de invoering van een doorvaartpas, die door watersporters vrijwillig
kan worden aangeschaft, wordt aanbevolen. Aan zon pas kleeft ech-
ter wel een nadeel. Een negatief gevolgzoukunnen zijn dat het invoe-
ren van tolgeld voor mensen zonder pas wordt gestimuleerd. Als de
overheid de pleziervaartuigenbelasting gaat invoeren, dienen de tol-
heffingen in elk geval te vervallen, aldus het ANWB-rapport.

Tor Scandinavia vaart
Amsterdam-Göteborg

Zaterdag 25 februari wordt de
lijndienst Amsterdam-Göteborg
in ere hersteld.Elke zaterdag om
14.00 uur zal de 182 meter lange
veerboot Tor Scandinavia in de
haven van Amsterdam de tros-
sen losgooien voor een oversteek
van vierentwintig uren naar Gö-
teborg in Zweden.

Aan de lijndienstverbinding tus-
sen Amsterdam en Gotebörg
kwam in 1983 een einde. Oorzaak
was de overgang in 1981 van de
Zweedse rederij Tor Line in han-
den van de Deense rederij DFDS
(Det Forende Danskip Selska-
pet). De nieuwe eigenaresse zag
meer brood in lijndiensten op
het Caribische gebied. Al snel
bleek dat een verliesgevende
zaak. De gevolgen waren dat ren-
dabele Europese lijndiensten
moesten worden afgeslankt. Een
van die diensten was de lijn Am-

sterdam-Göteborg. Toen nog op
basis van twee afvaarten per
week, goed voor 80.000 passa-
giers per jaar.

Wekelijks
Scandinavian Seaways - een
nieuwe naam voor het voormali-
ge DFDS - heeft een punt gezet
achter het cruiseprogramma
naar het Caribisch gebied. Ge-
streefd wordt naar het herstel
van het Europese lijndienstnet.
Uiteraard is het bedrijfsleven in
Amsterdam daar blij mee. Naast
de wekelijkse afvaart op zater-
dag in Amsterdam wordt don-
derdag in Gotenborg zee geko-
zen voor de afvaart naar Amster-
dam. De oversteek duurt een et-
maal. De 370 hutten aan boord
van de Tor Scandinavia bieden
ruimte aan 1350 passagiers. Op
het autodek is ruimte voor 420

personenauto s. Om het verbliji
te veraangenamen, bevinden
zich aan boord een zwembad,
een solarium, sauna's, cinema's,
belastingvrije winkels, een dan-
cing en een casino.

Gedaald
Als gevolgvan de sterk gedaalde
olieprijzen zijn de tarieven, in
vergelijking met het begin van
de jaren tachtig, ongeveer dertig
procent gedaald. Een retourtje
Amsterdam-Göteborg kost voor
één persoon 700 gulden plus 140
guldenvoor de auto. Bij een vier-
persoonshut wordt die de prijs
320 gulden per persoon en vaart
deauto kosteloos mee. Verwacht
wordt dat dit jaar zeker 25.000
passagiers gebruik zullen maken
van de hernieuwde wekelijkse
verbinding tussen Amsterdam
en Göteborg.
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Het is zover! Vol trots presenteert Sijben u het unieke woonkamer- M^nj^T^M^H* JH^WJkonsept Sonate. Fraaie tijdloze meubelen in het klassiek romantische K H-J ~ \ k^ I.genre met een kwaliteit die u vandaag de dag niet vlug meer a
_B^__Ja4k^Jtegenkomt. |— } —|| I—l .^

Meubels voor zit- en woonkamer, kasten, tafels en accessoires. ÜbX_L_i__i_MHMHHMÏHHHHiiiBMM
Sijben biedt u een kompleet Sonate-stijlprogramma met ongekende _—^|— g—jf\/lf"*|y| ["^

kombinatiemogelijkheden en keuze uit meer dan 70 verschillende KL_J EZ__WIVILJI \\%%%S
stoffen Zo bezit iedere kombinatie al bij voorbaat klasse en allure... Maasnieiderweg 33 Tei. 04750-16141 Roermond-Maasniei.

Geopend: ma. 13.00-18.00 u.; di. t/m vr. 9.00-18.00 u;
za. 9.30-17.00 u; do. koopavond.

v
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A Stelt Uzich eens voor■ dat tlnognooit "vanons gehoord hadl
——^^^l " DEMONSTRATIE KLEUREN TV'S■ __^^^***^^TB fi &^^^*^—■ VIDEORECORDERS VHS

I ISee'cm. afst.bed."» 5^N0 s'ereo Tl I| BLAUPUNKTS6^TI I■ ___._#-*__._#%#% W m'a's'.6ert I 39 progr. afst. bed. IIB 109911 I RQQm IW^^J| 790 f
■1 ,aCnIT IhÉ SELECO 51cm. SELECO 56 cm. ITT66cm.

I 1 _ 4%^_k UHI 16progr. 32 progr. afst. bed. 16progr.

■ \A99j| 449 549 399
4Tt66 c,TV C3r__\.M S^^^^ stereo

I h«t^"^o« 492-. „__ |IH| pfci

___ Wk. Kolossale luldsprekeitooxen
■ cDPlayer Q_4 ft ÉR B 90Watt AAA■ Bekend merk I per stel __S_tmLw■ (nieuw In doos) w^ . __p Ww

■^"^^"_-_-__-^^rlï^rwnödelwllïlgingenvoorbehouden.

ias tclaÊiscount■ donderdagkoopavond ■■(■^"■■^^^■■■■^
HEERLEN Raadhuisstraat 48 Tel. 045-717748 _^J

f PARKET 1
. SPECIALIST IN EIKEN, GEBORSTELDE PLANKEN. Lamellenparket van ’ 109- voor ’ 95,-
-* 8 mm, massief eiken parket ’ 59,- gelegd. Opknapbeurt van uw parket nu 20% korting. Nu bestellen, prijs vast tot 1-1-1990
* Pegasus formica vloeren (Starkett en Lamett)
Bel nu ofbezoek showroom voor verdere informatie

(ffj&\ PEGASUS PARKET GELEEN
Rijksweg Zuid 233, tel. 04490-46675

|5| Geopend van 10-18 u., Donderdag tot 21 u.

RAMEN en PEURE^
ljK§£.-^^ Kunststof

ae,—,—; ,^**ft ~,—.....;. ... *..... —i—■—■ "m"_y—Wsf-
Alleen uit eigen werkplaats op uw maat gemaakt«
zonodig ter plaatse aangebracht met afwerking.
Wilt u korte levertijd, bel dan tussen 8-17.30 uur,,

DE GAAS b.v. 045-44272*
MJüBWümmaaaM__________________M_____l )
Wordt RIJINSTRUC- 1
TEUR/TRICE! Of rijschool- ihouder (m/v). Kan met ka- i
derschooldiploma zonder jmiddenstandsdiploma. 'Dag-, avond- en zaterdag- "opleiding starten binnen- :kort. In Best en Utrecht. -Vast en zeker werk: 250 va- 'catures met dagopleiding al
na drie maanden aan de 'slag. Wilt u een goede toe- :
komst en een fffne baan? 'Vraag dan (ook s avonds) ■gratis studiegids kader- 'school: 04998-99425. !
Sympatische MADCHEN 'fur Bar in Deutschland, bei 'Kerkrade, gesucht. Garan- Jtic. Tel. 09-49240717755 <oder 09-4924059878. ,
POETSVROUW gevr. voor j
club. Tel. 04755-1901. ;
Wij zoeken voor nieuwepri- Ivéclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor
dag en nacht, woongele- ;
genheid. Tel. 09-
-4924561053.
Bouw- en architectenbu-
reau GEHLEN-GANS B.V. I
Trichterweg 125 Brunssum
vr. voor Duitsland timmer-
lieden en metselaars, ook
colonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of -229548.
Wegens te veel werkzaam-
heden leuke MEISJES ge-
zocht voor privé en escort.
Tel. 045-215113.
ASSISTENTE gevr. voor
goedlopend privéhuis. Inl. I045-227734.
KAPPER/KAPSTERS ge-
vraagd, voor kapsalon in
Kerkrade. Inl. Mudo-kap-
pers, tel. 04490-53313.
WEEKENDKAPSTER ge-
vraagd, ervaring met föh-
nen. Kapsalon Phil Dupuis,
Veldhofstraat 156, Eygels-
hoven, tel. 045-461207.
Sittard. Het dagbladDe Te-
legraaf zoekt op zeer korte
termijn KANDIDAAT-BE-
ZORG(ST)ERS. Heeft u in-
teresse? Bel dan 04490-
-24706.
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.
SATISFACTION zoekt
verkoopster, plm. 20 uur
per week, geen scholier.
Soll. mcl. foto naar PB 111,
5400 AC Heerle;..Moet ken-
nis hebbenvan popmuziek.

,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.
Gevraagd VERKOOPME-
DEWERKER voor groente
en fruit, afd. ± 24 uur p.
week lft. 18-20 j. lfst. enige
erv. Jongeman voor maga-
zijnwerkzaamheden ± 24
uur p. wk. lft. 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. 045412010 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 CC
Brunssum.
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.

Nog plaats voor 1 leuk
meisje bij YVONNE, tel.
045-425100.
Gevr. coll. erv. BETON-
TIMMERL. en metsel, v.
Duitsl. Fa. Lommen, tel.
045-250238 of 09-
-4924552978.
Huish. HULP gevraagd, 12
uur per week, ’ 12,35 per
uur. Brunahildestraat 25,
Brunssum, 045-250509.
OPVANG voor kinderen
van 0 t/m 4 jaar. Inl. 04406-
-422235.
Hotel te Valkenburg vraagt
voor as. seizoen zelist. wer-
kende jonge KOK, jonge
man voor diverse notel-
werkzaamheden, kamer-
werkmeisje, afwashulp
voor de avonduren. Pers.
melden na tel. afspraak:
04406-13469. na 18.00 uur.
KINDEROPPAS mcl. lich-
te huish. werkz. van woens-
dagmiddag t/m maandag-
ochtend. Intern. Honore-
ring in overleg. 04490-44348.
Club Exclusief vraagt
MEISJES voor privé en es-
cort, 045-423634.
Gevr. handige part-time
HULP m/v voor lichte bak-
kerijwerkzaamheden ±4
uurp.d. Br.- en banketbak-
kerij P. Scheeren, Dah-
liastr. 76, Kerkrade.
Hongaarse GOULASH met
rijst en gem. salade 12,50;
gebak *,'.d. dag + koffie 3,95.
Lunchr.-rest. Au Coin, Ho-
ningmanstr. 33, Heerlen.
715460.

iiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiéiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiii

PffißBadkamers om van WS^_2
Sm U te watertanden jfe^

LiWM in de geheel vernieuwde showrooms van Rouppe II Mb .i^jJu»r«T*rv^i r *^ __^_____J____________________^_________________M________^________________ tjwwii<*»<«"*",",', *,w,*«B^^

■f I V^V^v" "TC^-A Verbouwd en geheel vernieuwd. In de showrooms van Rouppe vindt unu badkamers in alle mogelijke vorrneö
M^Ji \~-~~~^*~~ir- \ en kleuren, van weelderig luxe tot stijlvol eenvoudig. En in elke prijsklasse.
■f^ \ .-s^C^-----'^ \ Daardoor biedt Rouppe badkamerkomfort-op-maat, voor elke ruimte, voor elke smaak, voor elk budget.
M__^3 —*" ®^ fO\2s 5" \ Met kwaliteit als uitgangspunt, want Rouppe levert uitsluitend merken van naam.
■TVj:; "^LOWVV vQot *■ " x \ Kom eens een tijdje wegdromen in één van de Rouppe-showrooms. En ontdek dat Rouppe uw droom-
m \rrrfï\£ol^ „batf^lS»^ \ badkamer haalbaar maakt, van tegels tot toilet, van bad tot bidet, jm gmm^ mm m ______ d_t

\^^^S________\ "Ww^^1t^Sy m de mooiste badkamei
_MÊ_^Ê ?se\osJa»aieüt' Heerlen, Breukerweg 3, Industrieterrein "In De Cramer" Tel. 045-719700 -M a<l Den Bosch, Graaf van Solmsweg 52, Industrieterrein "De Rietvelden" Tel. O/j^

' ■

De Rouppe showroom is geopend van maandag t/m zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur, donderdag van 09.30 tot
ii
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II f^^mII _____________

'w V I 1 \Ki ■ I ____

|B|^^-___|S iSFi'-f I m I

| S^parKa's Voo^ar^ 555^ j, Wat een QQ QQ geuren. .n va. We^ ?Q Rn ■
collectie ***" (46 t/m 60%) I^U-OU °n modellen iHmQU
SPORTERS OPGELET! Bij ons vindt u alle soorten sport- en loopschoenen

van bekende merken tegen minder dan de helft van de adviesverkoopprijs.

! 1 KINDEBHEMD.JES IN VELE LEUKE PRINTS (maten ns i76) 9.90 | i
I HENDRIKS| TEXTIEL f 2IS

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! *_________^^ §___%
Heerlen: Schelsberg 88, 045-721124 parkeren

Sitltard: Brugstraat 1, 04490-15656 | EjjRKAra E 111
kmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

?*■ BUFFETHULPK 's' aanZat' lft' va- !8 jr.

Kn an? 0 u-La Cave, Wil-

.Pfei-rt^ae"ffisen n?he is gewenst.. ____fekH_. 11,I■Sloven.KhaW b vr
laaet Mi!;ia-

|g.e? eJ? brengen. Tel.gS£JoofJ4ls9l.KJ. nette JONGEMAN,K'£ m_zelfstandig full-Rtati^ rken °P een ben-■ telTln omë- Heerlen.K^g W5-425390, tussen

Bfjförttime POMPBE-
Itot ,n gevraagd voor"en h ,uur Per week.E? tan.,l? j?ar- B« hr'Bh_„rlkstatlon Loven,r gerboord 401, Heer-

■Bar-dancing
f 6Peppermill
|vi u Vraa9lf^etbediendeI (m/v)

J^aring, voor vrijdag5, ,erda 9-
!ate6'den 's vrijdags of

10B.r°ags na 20.00 uur.

J^en met spoed eenen zelfstandige
0r Werkster

ochtenden per
vJ1 S|mpelveld. Eigen
CT noodzakelijk.
C "iet volledige per-
H' l gegevens naar
to Meyers, postbus
Ij/ 6369 ZG Simpel-

' m?uke BUFFET-
*r viJVyr., met ervaring,l*fe.en zaterdag.
cr—iWso^teken ê?ocht met FransWenf MEISJE of juf-
<?ss9s°0r inlichtingen

» les vraagt met[iirf MEISJES, werktij--813/ overleg. Tel. 04490-

I TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-

* dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: KallenStabilisaties Kerkrade, tel.; 045-457415.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. 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).

Hulp in de HUISHOU-DING zoekt werk voor 1a 2
ochtenden per week. Tel.
045-219955.
Vakbekwame DAKDEK-
KER zoekt klusjeswerk.
Tel. 045-218299, b.g.g.
217254.
Jonge man, 36 jaar. zoekt
werk als CHAUFFEUR.
Tel. 045-312482.
TV-ANTENNES ’395,-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-burg. Géén voorrijkosten!Koehen, 045-441693.

Van part. ant. puntgave
eiken 3-deurs ST KLOK
(Jugendstihl) en zeer mooie
ant. volnoten Henri II kast
met dubbele kuif. Tel. 045--212247.
Te k. VERWARMINGS-
RADIATOR, 1.30 m lang,1.00 m hoog, 8 cm dik: te-
vens 150 stuks trottoirte-
gels, z.g.a.n. Tel. 043-645628.
Te k. wegens bejaardenhuis
overtollige INBOEDEL,
o.a. Miele wasautomaat,
veel klein antiek, strijkma-
chine, barok eethoek ennog veel meer. Tuddern-
derweg 161, Sittard.
Te koop Nassau ROL-
POORT, 3 m hoog en 3.40 m
breed. Tel. 045-217302.
Te koop halters en gewich-
ten, vanaf f 1,- per kg,
FITNESSTOESTELLEN,
fiets- en roeitrainers, boks-
artikelen, gevechtsportart,
fitnesskleding. Dinsdag t/m
zaterdag van 14.00 tot 18.00
uur, Heerenweg 246, Heer-
len, tel. 045-224735.
Te k. LEEFHOEK, stof,
met lossekussens, goed uit-
ziend. Tel. 045-226261.

Gevraagd creatieve„ kapper/ster
6rvaring_ ±20-21 jaar. Bellen na 18.00 uur.

Emile Haarstijl
Stokstraat 16

6211 GD Maastricht
jü^ Tel. 043-212767.

\ BV., Schaes-
i >en f_Velreiniging, uit-
" » ' Ioegen, steigerver-

J27Ó9 Tel 045-312154/-
-ijS, }verLlle METSELWERK

ffe^ouwingen. Tel. 045-

-fS^EKKERSBEDRIJF\g*' voor al uw dak-
tet?*mheden. met de

I\l Jjs, schriftelijke garan-I V?or vrijblijvendej jj^jHo4s-224459.
% pJ-'^PS voor timmer-,
*itieen, zinkwerk met ga-
?e. f_r- vrijbl. advies/of-y^ojs-453818.

bedrÜfM.Haas
fe nut het vertrouwdefftkOT al uw DAK-!^SI|MMHEDEN. Tel.

fef^OOß kan noggtog^nemen. Tel. 04£
uur-

B£KLEDEN, rails>d«_;,So.rdijnen maken.
en vak->. Sap, Gratis prijsop-S&^pnes Interieur,J 9* Nieuwenha^

ê^\vföcd gevraagd$st,erker/las-s fiv011t?fiebedryfWel-%ë] lfsberg 2D,

S 65trUm HEMAST
K ni P,uy werkzaamhe-
id v, ■rVur' wel Soed!V (Ülb&vend o^erte.
5659 °45-2f7254 b.g.g.
Kit^—w-W? ?n terrassen ini*<G s of SIERBESTRA-
ffe' n^naanleg. Vrijblij-

tel 045-

Alle BALKHOUT, plaat-
materiaal, lichtkoepels, alu-
minium ladders, dakmate-
rialen etc. Scherpe prijzen.
Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Speciale aanbieding water-
vaste dak- en VLOERPLA-
TEN, 19 mm nu ’42,50 p.

Êlaat. Houthandel Rinkens,
ygelshovenerweg 60,

Übach over Worms. Tel.
045-319846.
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. Na17.00 uur.
Van part. prachtige ge-
beeldh. KAST, zware eiken
tafel en 2 banken, prachtige
ant. kinderwagen voor
spotprijs. Romenkamp 26,Oirsbeek.
IJskast ’ 95,-, gasfornuis

’ 125,-, gasplaat ’75,-, diep-
vries ’ 190,-, wasautomaat

’ 190,-, antieke eiken
SLAAPKAMER, ’ 750,-.
Tel. 045-725595.
Te k. RENAULT R4GTL
'82, APK tot febr. '90, don-
kerblauw, ’ 2950,-; Tel. 045-
-751709 of 751660.
Prachtige groene moderne
SLAAPKAMER, bed 2x2,
3-drs., spiegel/schuifkast
etc, ’ 850,-; 04459-2577.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel, barokstijl eet-
hoek, enkele Perz. tapijten,
alles als nieuw. Tel. 045-
-223094 of 323751.

Eiken BANKSTEL ’ 275,-,
compl. slaapkamer ’450,-,
eiken eethoek ’375,-, ver-
der barok antiek enz. Kou-~ venderstraat 208, Hoens-

jbroek.
1 Te k. BABYLEDIKANT. met matras ’ 50,-; + Combi

kinderwagen met toebeh.

' f 50,-; Tiendstr. 5 Nuth. Tel.[ 045-244963.. Te k. notenKAST 2.90 m en
mohair bankstel, i.z.g.st.

" Tel. 045-320487.. Te k. compl. rijdende FRI-- TURE m. drie Kraans soft
', ijsmach. en slagroommach.- en stroomaggegraat, tel.

04490-19235.- Eerste soort GRASZODEN
! ’ 3,50 p. m2. Gratis thuisbe-. zorgd. Afgehaald ’ 3,25. ook
fehele tuinaanleg. Goed-

oop. bel ons vrijblijvend,

" tel. 045-323178 of 313135.. Te k. zwaar KRACHT-
STROOMAGREGAAT 380

f op wielen 1 jr. oud. met gr.
1 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.VLaurastr. 28, Èygelsho-; ven, tel. 045-462000.
: Te k. zeer mooi ant. eiken

Engels DRESSOIR en
eiken commode met mar-; mer. Tel. 045-422088., 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.
! DUIVENHOK te k. ± 15 jr.
■ oud, 9 x 2.20 m’ 2250,-; Tel.
i 04404-1317.
■ Notenh. UITTREKTAFEL. nieuw, rond, tel. 045-251769.
; Mooi eiken BANKSTEL
met leren kussens, cog-. nackl. ’ 1475,-; 045-226186:
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met. garantie. R/J Handelson-
derneming, StationstraatI 294, Nuth. Tel. 045-242602.

1KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ' ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. metzender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.

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

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

na wett. aanbetaling)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

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

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

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Aangeb. wegens aanschafCD-speler. 500 SIN-GELTJES ’ 250,-, 500 LP'S’350,-, 250 oude 78-toerenplaten ’400,-. Remb. mog.
Tel. 070-638667/894543.
Alleen bij VRIESKO: v.a.
’95,- bijbetalen voor een
z.g.a.n. gebr. diepvries-,
koelkast, was- of droogau-
tomaat, ook kooktoestellen,
allesmet volle garantie. Sit-
tarderweg 136 Heerlen. Tel.
045-727342.
Te k. grenen KEUKENTA-
FEL en 3 stoelen en staan-
de schemerlamp 04490-
-28761. .
Sachs Dolmar KETTING- ;
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde- "len. H.O. Mirandolle 045- '422797. ,
Gebruikte KLEURENTE- :
LEVISIES te koop vanaf.’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V. !Van Voorst, Ganzeweide i48, Heerlerheide. Tel. 045- i213879. i

Goede KLEUREN-TV'S.
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O--p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muzielchuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227(don-
derdag koopavond tot 21.00
uur).

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

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

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

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

Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045--411480.
Autobedrijf Heka B.V,
Rimburgerwee 40, Bruns-sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Gebr. AUTO-ONDERDE-LEN van o.a. BMW, Ford,Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen. Akerstr.Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k.gevr. sloop- en SCHA-DEAUTO'S, van ’ 100,- tot

’ 5000,-. Tel. 04490-434é1.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045-
-227793.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
NIEUW tek. gevr. alle mer-ken auto's. Tel. 045-416239.
Te k. MAZDA 323 type '80,5 drs. APK 2-'9O. Prijs

’ 1650,-. Terveurdtweg 195,
Hoensbroek.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
OPEL Corsa 12 S luxe bj.
'84, APK '90, km 42.000, in
st. v. nw. Tel. 045-228469.
FORD Escort type Laser
1100, wit, '84, 5 versn., 3-d.,
50.000 km, i.stv.nw.,

’ 12.500,-. 04490-13892.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000--voor uw auto, ook bedrijfs-wagens. 045-411572.
Gebruikte ONDERDELEN
v. jongeschadeauto's tev. tek. schadeauto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.045-254482.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs in Lim-
burg, tel. 045-254049.
Te k. VOLVO 343 DL, '78,APK 10-l-'9O. Tel. 045-
-423134.
T.k. TOYOTA Corolla be-
stel bj. 1982, APK gek.
Vr.pr. ’3500,- + diepvries-kist 250 ltr. 04490-27465.
T.k. TOYOTA Corolla
sportwagon 1600 GSL,
i.z.g.st. bjr. '79. Vr.pr.

’ 1950,- Tel. 04490-20066.
T.k. FORD Escort 2 ltr RSbj. '78. Vr.pr. ’1750,-. Te
bevr. Rijksweg-Zd. 129, Sit-
tard
Te k. MERCEDES 250 Tstationwagen, bjr. 1979. Tel.04490-74634.
Wegens overcompleet
LANDROVER 88 hardtop
diesel, aug. '80, vr.pr.

’ 8000,-. Tel. 045-270585.
Opel OMEGA 2.0 i LS,
maart '87, staalgrijs metace, km.st. 37.000, van part.
Tel. 045-714923.
VW SCIROCCO GL, bj. '79,APK t/m '90, vr.pr. ’ 3250,-.
Tel. 045-720951.
Tek. VOLVO 343 L bwj. '78i.z.g.st., APK-gek. Vr.pr.

’ 1750,-; 045-221861.
Te k. gevr. AUTO'S en be-drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezw. Tel. 045--72020D.
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.
1Zuinige Ford ESCORT

" i.g.st. APK gek. vr.pr.. ’B5O,- Palmstr. 62, Heerlen.

'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.

■KADETT type 12 S hatch-,back '83, apk zeldz. mooi.Herlongstr. 43, Heerler-
lbaan.
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, getinteruiten, ruitenwisser achter,
3 mnd. volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,Strijdhagenweg 129, Kerk-rade, tel. 045-453355.
FORD SCORPIO 2.0 CL,
okt. 1985 50.000 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, 6mnd. volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijdhagenweg 129, Kerk-rade, tel. 045-453355.
MITSUBISHI Colt 1200GL, mei 1986, 48000 km.beige met. als nieuw, rui-
tenwisser achter, diverse
extra's, 3 mnd. volledige ga-
rantie, Autobedrijf vanLeeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade, tel. 453355.
CITROEN BK 16 TRI, jan.
1988 13.500 km., donker-
blauw met. zeer mooi,
electr. ruitbedieninj» centr.deurvergrendeling. Diverse
extra's, Autobedrijf vanLeeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade, tel. 04?
453355.
Tek. BMW 316 bj. '78 stereo+ sportw. i.z.g.st. vr.pr.

’ 2650,-, 04490-27521.
Te k. KEVER en Golf en
Renault 5 GTL + Mini +Kadett + Honda Civic APK
i.z.g.st. tel. 04499-3398.
Te k. CARINA bj. '80 APK
i.z.g.st. tel. 04499-3398.
Autohandel M. KOENEN
biedt te k. aan 10 tot 50auto's van ’500,- tot ’ 2000,--. Alles APK. Handelsweg12, Susteren.
Te k. 2 CV6 EEND Charles-
ton, rood/zwart, 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. VW GOLF 1600autom., metLPG, hj. 10-'B5,
geheel uitgeb. BBS. Tel.
045-243007.
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.
MITSUBISHI Colt GL, bj.
'82, 5-drs., i.z.g.st.; inruilmog. Tel. 045-460734.
OPEL Commodore 25 S,
LPG, bj. '79, met APK,vr.pr. ’2250,-. Te bevr.Kleingraverstraat 36, Kerk-rade-West.
Te k. Opel KADETT 1.6 S,bj. "18, APK 26-2-'9O,
i.z^.st, ’1750,-. Tel. 045-
-452008.
HOND Civic aut., bjr. '76,
4-drs., i.g.st. Vr.pr. ’ 1000,-.
Past. Röselaersplein 1,
Hoensbroek.
Te k. CITROEN 2CV6
Club, 2 jr. oud, km.st.
28.000. Tel. 045-325368.
Te k. CITROEN GS Special
bwj. '80. Tel. 045-255304. Na17 uur.
Te k. Opel ASCONA 1900
bwj. '79, APK eind '89,i.z.g.st. + LPG. Vr.pr.

’ 2250,-; Tel. 045-712200.
MAZDA 626 GLX Hatch-
back bwj. '84, 71.000 km,
duurste uitv., t.e.a.b. Tel.
045-442125.

Ford Sierra 2 l GL, met
open dak, '85; Ford Orion
1.6 L, met lpg, '85; Opel Ka-
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.
MERCEDES 240 D kl. wit-
autom. bwj. 1977. Vr.pr.

’ 2500,-; Tel. 045-750743
Voerendaal.
Te k. 4 BANDEN op velg.
175 x 14 Radiaal. Tel. 045-
-750743.
LADA 2105 (1300 S) '83,
APK, 78.000 km, pr. nw.
banden, loopt uitst., mooie
auto ’ 2850,-; (koopje).
04490-23619.
4 BANDEN te k. 185-70 SR
14 Continental TS 740, ge-
mont. op. velg Scorpio. Te\.
045-215387.
Te k. excl. 4 wheel drive
NISSAN Patrol Wagon 7
pers., geel kent. 4-drs., 6 cil.
dieselmotor, vele ace. zoals
airco bulbar verende voor-
stoelen, brede wielen,
trekh., imperial, zonneklep,
extra schijnwerpers,kl. wit,
bwj. nov. '84, km.st. 65.000,
i.z.g.st., pr. ’ 32.000,-, nw.pr.

’72.000,-. Tel. 04490-74703.
Te k. MAZDA 323 HB bwj.
'80, APK febr. '90, i.g.st. Pr.’3750,-; Mariastr. 33 Nuth
na 17 uur.
Te k. Ford ESCORT 1.3bwj. '85, donkergrijsmet.
5-bak, getint glas, geheel
uitgeb., 44.000 km, nw.bnd., als nieuw ’ 13.250,-;
Tel. 04450-2150.
Te k. MITSUBISHI Lancer
GSR 5 versn., bwj. '80, APK
7-89 f 1850,-; 045-222748.
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: VW GOLF GTD, bj. '87,

* groenmetalliic, schuifdak
en extra's. Tel. 04742-1653.

' Te k. GALANT GLX, bj.
'77, i.g.st, ’ 600,-. Tel. 04490--; 42500.
TOYOTA Carina diesel, bj.

' '83. Tel. 04490-37034.
Te k. Opel RIïKORD 2.0 S

1 Berlina, antracietmet, '81,
4-drs., mooie auto, ’5250,-.
Tel. 04490-24179.
Te k. gevraagd MERCE-
DES 240 diesel, bj. tot 1983.Tel. 04490-28495.
Te k. VOLVO 340 GL die-
sel,wit, bj. '86, s.chuifdaken

i veel extra's, weinig gel. Tel.
04490-18346.. Te k. OPEL Rekord 2.0 Sautom., bjr. 10-\34, kl. grijs,div. extra's. Horstplein 13,
Hoensbroek.
Te k. CITROEN GSA Club,

* bjr. '80, APK 2-'9O. nw.kopp. + uitl. Pr. ’850,-.Koekoekstr. 11, Heerlen-
Nrd. Tel. 045-218386.
KADETT H.8., '81, LPG,
’4500,-; VW Golf, '78,
’2250,-; Volvo _>44, t. '80,; LPG, ’2350,-; Volvo 343,
'78, aut., ’ 1500 -. Overbroe-
kerstraat 54, Hoensbroek,
tel. 045-211071.
BUICK Regal, t.'Bo, 8 cyl.,
autom., ’2900,-. Tel. 045-
-211071. Inruil mogelijk.
Te k. RENAULT 9 GTS, bj.
9-'B2, LPG, sunroof, trek-haak. LM-velge*n, prijs
n.o.t.k. Tel. 04492 3062.
Mooie Ford ESCORT, '79,
APK, vr.Dr. ’ 19*50,-. Tel.045-22591£
Te k. Toyota STAKLET, bj.
'80, APK-gek., i.pr.st., vr.pr.

’ 2450,-. Heerlerweg 99,
Hoensbroek.
Te k. VWDERBY S, '82, als
nieuw, zeer zuinig, APK,

’ 3850,-. Tel. 04490-22689.

Lancia
Unieke aanbieding:

Lancia Theme „Mardi"
vanaf ’ 44.950,- mcl. BTW
of ’5ll,- excl. BTW per
maand." Vraag naar het

Lancia-financierplan.
Kompier, „een begrip in
Lancia", Akerstraat 150,
Heerlen, tel. 045-717755.

Kom-
pier

Saab
99 Combi coupé aut.,

zeer mooi, speciale prijs.
99 4-drs. bruin erg int... .'Bl
99 4-drs. zilver LPG '82
900Turbo Sl6 klep '84
900i5-drs. blauw
schuifd '85
900Turbo 2-drs. zilver.. '86

Lancia
Ypsilon 10 Fila mooi '87
Prisma 1600 Inj '87
ThemaTurbo blauw '85

Overig
Renault 30 6 cyl 79
Renault 30Broadway.... '85
Fiat Croma turbo D '87
Mitsubishi Colt '87'
Citroen 2 CV '83.
Automobielbedrijf Kompier
Akerstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755

OCCASIONS: Citroen BK
19 GTT 14.000 km d.grijs-
met. nov. 1987; Citroen BK
16 TRI 13.000 km d.blauw-
met.Jan. 1988; Citroen BK
16 TRS gas 88.000 km
d.grijsmet. aug. 1985: Ci-
troen BK 19 TRD diesel
108.000 km d.bruinmet.
mrt. 1987; Citroen BK Basis
38.000 km d.grijsmet. mei1987; Citroen BK 14 TE
69.000 km beige nov. 1985;
Citroen BK 16 RS 70.000
km wit mei 1986; Citroen
BK Basis 60.000 km wit apr.
1986; Citroen BK Basis
70.000 km wit okt. 1985; Ci-
troen BK 16TRS 88.000 km
grijsmet. apr. 1983; Citroen
Visa 11 RE 31.000 km wit
mei 1986; Citroen Visa 11
RE 60.000 km rood mei
1986; Citroen Visa 11 RE60.000 km witjuli 1985; Ci-
troen Visa 11 RE 60.000 kmrood juni 1984; Citroen AX
10E 5-drs. 28.000 km rood
febr. 1988; Citroen AX 11
RE 3-drs. 21.000 km rood
jan. 1988; Mitsubishi Sap-
poro 2.0 GSR blauwmet.
aug. 1983; Mazda 626 1.6LX
beieemet. apr. 1983; Mitsu-
bishi Colt 1200 GL 48.000
km beigemet. mrt. 1986;
Renault 5 GTS 47.000 kmd.grijsmet. aug. 1985; Ford
Scorpio 2.0 CL 50.000 km
d.blauwmet. okt. 1985. Bo-
venstaande occasions wo-
ren geleverd met volledige
garantie en grote onder-
houdsbeurt. Autobedrijf
Van Leeuwen, Strijthagen-
weg 129,Kerkrade, tel. 1)45-
-453355.
Te k. SUBARU Mini Jum-
bo Super de Luxe. bj. mei
'86, 301)00 km L schadevrij,

’ 9750,-. Tel. 04750-25475.
Te k. CAMPER Fiat 242, bj.
1977, pas gekeurd, ’ 12.500,--. Tel. (34490-28367.
Te k. MAZDA 626 GLD die-sel, bi. '86 34.000 km,

’ 10.000,- onder nieuwprijs.
Tel. 04490-28367.
Te k. VW DERBY GLS, bj.
'78, APK '90, goede auto,
t.e.a.b. Tel. 04490-12542.
Opel MANTA A 1.9 SR, bj.
1971, met sportw., orig. st.,
van part., met APK, ’ 3250,--. Tel. 043-432103.
Toyota Corolla 1300 DX
4-drs. '86; Toyota Starlet
DX '85; MAzda 323 GXL '87
en '84; Opel Kadett 1200LS
5-drs. '86; Ford Scorpio 20
CL '87; Ford Sierra 1800 La-
ser '86; Ford Escort 1400 CL
'87 en !84; VW Golf 1600 GL
5-drs. automatic '85; Ford
Fiësta 1100 deL '86. Garan-
tie, financ, APK en inruil.
Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstr. 98,
Heerlen. Tel. 725806. Na
18.00 u. 312059.
Autobedrijf LOVEN biedt
te k. aan: Mercedes 260 SE
aug. '87, le eig., 37.000 km;
Mazda 626 coupé 2 ltr GLX,
stuurbekr., nw. mod., febr.
'88; MAzda 626 HB 2 ltr
GLX LPG sept. '87; Mazda
626 2 ltr GLX '87: Mazda
626 HB 2 ltr GLX '86; MAz-
da 626 Sedan 2 ltr GLX
LPG '84; Mazda 323 HB 1.5
LX '86; Mazda 323 NB 1.5
GLX '86, nw. mod.; Mazda
323 NB 1.3 LX '86; Mazda
323 NB 1.3 '81 '82; Mazda
323 NB 1.5 autom. '81; Ford
Sierra 1.6L '85; Ford Sierra
1.8 Laser '85; Ford Escort
1.3LPG '82; Ford Escort 1.1
'82; Ford Fiësta 1.1 '85; Fiat
Uno 45S Rialto '85, zeer
mooi; Honda Quintet
autom. '83; Mitsubishi Colt
1.2 GL '82; Suzuki Swift
autom. '86; Nissan Cherry
1.3 GL '84; Talbot Samba
LS '82- Toyota Corolla 1.3
DX 12V '85; Opel Ascona
1.6 S '84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 12S '82 '83
'84; Mazda 323 '79 ’2250,-;
Mazda 323 '78 autom.
’1950,-; Nissan Violet 1.6
coupé '80 ’2150,-; Renault
18 TS '70 ’ 1750,-. Autobe-
drijf Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.

Te k. CITROEN Visa, '81,APK 2-'9O, i.z.g.st., ’ 1650,-.
Veldstraat 30, Brunssum.
Te k. TOYOTA Carina 1600,
bj. okt. '77, APK 10-12-'B9,
techn. prima, ’300,-. Tel.
04492-3761.
CITROEN 2 CV6, '82, APK
aug. '89 ’1650,-. Op deKnip 54, Kerkrade, 045-
-412913.
CITROEN BK 19 RD
Break, rood, '88; BK 19RD,
grijs, '86; BK 19 GT, metgas, wit, '86; BK 16 TRS,
wit, '86; BK 16 TRS, Wit,'84; BK 16 TRS, rood, '83;
BK 16TRS, met gas,blauw,
'84; BK 14 RE, met schuif-
dak roodmet., '88: CX 22TRS. met schuifdak, zilver,
'86-AX 11 TRE, wit, '88; AX
11 TRE, 5-deurs, blauw '88;
2 CV6, zwart-rood, '86; Visa
11 RE Leader, zilver, '87;
Visa 11 E, wit, '82; OpelKa-
dett Caravan diesel, Dlauw,
'85; Renault 5 automaat,
5-deurs, zilver, '86; Nissan
Patrol turbo diesel, grijs,
'86; Peugeot 203, grijs. 1953;
Daf 46, groen, 1969. Inruil,
garantie, financiering, Bo-
vag. May Crutzen, Huns-
straat 33, Übachsberg, tel.045-752121. _
Te k. BMW 315, bj. '83, ofteruil tegen mooie Triumph
Spitfire. Tel. 045-441872, na
17.00 uur.

HONDA Civic, bj. '78,
i.g.st., APK tot '90, vr.pr.

’ 1500,-. Past. Röselaers-
plein 1, Hoensbroek.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,lpg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t. '83,
’8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t. '83,’6900,-; Opel Kadett 1.2 S,
t. '81, ’ 5900,-; Honda Civic
t. '82, ’ 5500,-; Opel Rekord
2.0 S t. '80 LPG ’2500,-;
Opel Rekord diesel aut. t.
'81 ’ 2300,-; 2x Ford Escort
t. '80 va. ’ 2400,-; Opel Man-
ta 1900 HB, t. '80, ’ 3900,-;
2x Mazda 626, t. '81, 2.0
Aut., va. ’2700,-; HondaPrelude, t. '81, ’4500,-; VW
Polo, t. '78, ’1700,-; Re-
nault 5 TL, t. '83, ’5900,-;
Lada Jeep, t. '83, ’5900,-;
Citroen GS, t. '81, ’2100,-;
2x Renault 5 GTL, t. '81,

’ 1900,-; Mitsubishi GalantStation, t. '81, ’ 3600,-; Dat-sun Cherry, t. '81, ’ 2900,-;
Mazda 626 Hardtop Coupé,
t. '80, ’ 3900,-; Fiat Uno 55
S, t. '86; Renault 18 TL, lpg,
t. '82, ’ 2900,-; Opel Manta,
t. '77, ’ 1900,-;Fiat Ritmo 75
CL, t.'Bl, ’ 1900,-; Opel As-
cona 1.2, t. '79, ’ 2600,-; Mit-
subishi Celeste, t. '81,
’2900,-; Opel Kadett 1.6
Aut. Station, bj. '79, i.z.g.st.,
’3600,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st.,

’ 7000,-; Honda Civic, t. '80,
’2700,-; Chrysler Aut, t.
'82, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71. Div. goedkope inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Verlichte showroom, geop.
ma Vm vrijd. van 10 tot 19
uur, zat. tot 17uur. Inruil en
financiering mogelijk.
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. 'SO-ll?. Dir. cont. ook sloop.
045-414372 tevens alle type
Mercedes.
Te k. Opel OMEGA Sta-
tioncar LS get.glas etc. zil-
verblauw met. 4-'B7. 28.000
km. Vr.pr. ’31.000,-. Tel.045-417450.

Te k. KADETT Hatchback
1.3 S, bj. '85. Heerenweg
336, Heerlerheide.
Te k. Opel ASCONA 16, bj.
'78, in nw.st., prijs ’ 1650,-.
Tel. 045-259664!
Weg. omst. RENAULT 11GTD diesel, t. '86, APK,
sunroof, 5-sp., trekhaak
enz. Pr. ’9950,-. Streeper-
str. 36, Landgraaf. 045-
-326286.
FIAT Regata super diesel
sedan, bjr. '84, 5-bak, groen-
met., APK 11-*B9, trekh.
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 6950,-045-
-319328.
Te k. RENAULT 5 APK
gek., bjr. 1981. Vr.pr.
’2250,-. Tel. 045-229000.
Te k. RENAULT 5 auto-maat APK gek., bjr. '79.
Vr.pr. ’ 1200,-. 045-229000.
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 1.2GL, '87; Ibiza 1.2 GL DelSol, '86; Ibiza 1.2L. '86; Seat
Ibiza Van diesel, '86; Ibiza
Van, '85; Seat Marbella L,'87; Seat Malaga 1.5 SKI.
'89; Malaga 1.2L, '88; Seat
Ronda 1.2 GL, '85 en '84;
Seat Fura GL, '84; Subaru
1800 GL 4WD, '88; Subaru
1800 GL, '85; Subaru 1300,
'81 en '80; Subaru 1300, '86;
Seat 133 Luxe, '80; Alfasud
1.5, '81; Renault R 5, '85 en
'81; Honda Civic, '80; Lad«2105 GL, '83 en '82; Talbot
Solara 1.6 GLS, '81: Opel
Kadett 1.2S, '84 en '77; Opel
Corsa 1.2 S, '84; Fiat Ritmo
diesel, '80; Fiat Panda 45,
'81; Fiat 127, '78; Austin Al-
legro, '78; Mazda 1300, '77;
Sunbeam 1000, '79; Toyota
Corolla, '80; Fiat Polski, '77.
Inruil en financiering mo-gelijk' 's donderdags koop-
avond.
Tek. v. liefhebberAUDI 80
GLS, bjr. 80, kl. zwartme-
tallic m. striping en trekh.,
enz. APK gek. Vr.pr.
’3550,-. Ariensstr. 2, Ka
kert-Schaesberg.
VW JETTALX diesel APK,super mooi, bjr. 28-11-1983.
’7750,-. 045-740915.
Te k. Honda CIVIC bjr. '81,
autom. ’2950,-. Moet weg!
Tel. 045-324763.
Opel KADETT 13 N hatch-
back, bjr. 7-'BO, LPG. APK
4-'9O, trekh. Vr.pr. ’3850,-.
Tel. 045-319328.
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,-. AllenAPK tot '90 045-323178.
SUZUKI Aito GL^2'/2 jr.
oud, km.st. 17.500. Tel. 045-
-313091.

Inruil-auto's
Renault 4 GTL '83 ’ 2950,-
Renault 18 TS autom. '79

’ 1950,-;Renault4GTL'7B

’ 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,-;
Talbot Horizon 5 drs. '79
’2200,-. Auto's zijn APK
gekeurd.

Smeets'Opel
De Griend 2, Maastricht
Naast Eurohal

:

PTT
autotelefoon
Car-Vox

Lease va. ’ 99 - p.m.
Autronic B.V. Oirsbeek

04492-3888
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■EN ZN MAATI
Gebaseerd op hetboek van YVONNE KEULS

KaSPUINA DE JONG"PAUL D£ LEEUW" HEIOI ARTS-JOHN UDDY" JANPONTIErB■ ERICAPENS JACK SPIJKERMAN EDWIN DE VRIES MARC HAZEWINKEL I
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I "WAS IK MAAR GRÓÓT!" I

I WfilI HUMOR ENI LACHEN VANI BEGIN TOT EIND !

Spreekuren voor
(ex)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings
Bank, distrikt Maastricht, Brusselsestraat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke problemen
dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee
te brengen.

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken:
tel. 043-298239 _~„„

ETRAAT
9 HEERLEN

HM
EATERS IN 1
t/m woe. 22 febr.

UL AL

Va

ïba*. *_É_m
iaa*. D____f ______■

£_lSi_c£ Dag. 2.30-6.30-8.30 uur.
jrt^tj I Zat., zon. óók 4.30 uur.

ïfiftS FRIGHTNIGHTdeeI2 "

HÉ _______M 1 mmi **3 Tci ** _______ ______! ¥ *v^s^o^JkSs^^^j

NEDERLANDSE PREMIERE
■V_KrS Dag. 2.15-7.15-9 15 uur.E^njK Zat., zon. óók 4.15 uur. 16

CÏtV¥___F3 Steven Spielberg en Walt Disney studio's
P^E__fS^Ï4 presenteren een flitsende vertoriing waarin
UjniM tekenfilm briljant verweven is met "normale
E__FÏ7V_l ,llm"
t_yfU±J DE JACHT OP
Üfïi ROGER RABBIT AL
yHrt Regie Robert Zemeckis (Back to the future).
l?y*t Dag 2 00-7 00-9.00 uur| Zat., zon. óók 4.00 uur. [X3[öouwsTtfËo)

t^Ê Eddie Murphy zoekt een vrouw in:E COMING TO AMERICA AL
Dond., vrij., ma., di. 2.00-6.45-9.00 uur.
Zat., zon., woe. 4.00-6.45-9.00 u ur.
40 Verdiepingen spanning en avontuur met

jS Bruce Willis in:
DIEHARD 16
Dond., vrij., ma., di. 2.00-6.30-9.00 uur.
Zat., zon., woe. 4.00-6.30-9.00 iuut9 E FRANK EN FREY AL
Geheel Nederlands gesproken en gezongen■_■ K Walt Disney-film. KINDERVRIIENDELIJK■■ Zat., zon., woe. 2.00 uur. 7e WEEK

ÜH Michael Jackson in een film als geen an-
-^Ê\M E MOONWALKER AL

met o.a. Scan Lennon
9 K Zat., zon., woe. 2.00 uur. fjni oouvsrêwiöl
3 E OPERALIEFHEBBERS OPGELET!!K BioscoP£R/J
1 E LE NOZZE Dl FIGARO

>__WÊ WA. Mozart. Met o.a. Hermann Prey,
_W Kiri te Kanawa, Dietrich Fischer-Dieskau,

Wiener Philharmoniker 0.1.v. Karl Böhm.

-^L\ Zondagochtend 11.00 uur.

VP^jj^ipr Wijngrachittheater

fCf Rodahal
L A Kerkrade
Telefonisch Vrijdag 17 februari, 20.00 uur

reserveren: Wijngrachttheater
045-454141 RIGOLETTO <>^5^U43 434 141 opera van ver diT^^

Produktie van het Limburgse Sym-
di. t/m vr. van phonie Orkest. Met o.a. Franz-Jo-
-10 nn Ifi nn uur se' Kapellmann (Rigoletto), Elena

Vink (Gilda), Tamas Daróczi (Her-
annnatnn tog van Mantua Iza. 10.00-12.00 uur Qver de lelijke gebochelde hofnar,

Rigoletto, die zijn mooie dochter
één uur voor Gilda op tragische wijze verliest
aanvang aan de Hertog van Mantua.
voorstelling Entree: ’ 27,50*: passen: ’ 19,25.

Zaterdag 18 februari, 20.00 uur
Wijngrachttheater
THE MOUSETRAP
Thriller van Agatha Christie, ge-
speeld door de Hollandse Come-
die.
Entree: ’ 22,50; passen: ’ 15,75.

Zaterdag 18 februari, 20.00
uur
Rodahal
ERNST MOSCH UND SEINE
ORIGINAL EGERLANDER
MUSIKANTEN
Zondag 1 9 februari, 11.00 uur
Wijngrachttheater
HAFA-OP-ZONDAG
Met fanfare St.-Callistus Terwinse-
len en fanfare St-Barbara Heilust.

| I Zondag 19 februari, 18.00 uur
V» 1 I Wm Wijngrachttheater
1 |LC ■ WETHERBY

van David Hare (1985) en
A ROOM WITH A VIEW
van James Ivory (1986).
Twee films van Engelse makelij,
met tussendoor om ± 19.45 uur
een smakelijke kop soep met stok-
brood iri sfeer...

_^^^^^^ Entree voor beide films samen:
gS^m I ’ 8,-: passen: ’ 6,-.

I Woen.sdag 22 februari, 20.00 uur

Jtt'_^___l I BALLET ROYAL DE

l__M9l I met h,St REQUIEM VAN VERDI

■ I Intens, indringend ballet, waarinI het mysterie van de dood in al zijn
f^mw^u^^mm-mm I visuele „pracht" weerspiegeld

tam _^mm I wordt.
I Entree: ’ 25,-; passen: ’ 17,50;

f kinderen: ’ 10,-.

Vrijdag 24 februari, 20.00 uur
Wijngrachttheater
ME AND MV GIRL
Musical door het KONINKLIJK

W253 BALLET VAN VLAANDEREN.
Entree: ’ 30,-; passen: ’21,-.

—3 I
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

"ER VALT EEN TRAAN OP
DE TOMPOES", tragi-kó'me-
die van Annie M.G. Schmidt
’27- - ’24- - ’21,-; pas-
poorten ’ 19,-.

BALLET ROYAL DE WALLO-
NIË "Excalibur". De Ridders
van de Ronde Tafel, ’3O- -’27,- - ’24,-; paspoorten
’21,-; JTP-Tip ’ 12,50.

Kleine zaal TOM LANOYE "In
de piste" cabaret ’18,50;
paspoorten ’ 14,-.

Foyer Kleine Zaal JAZZ-SES-
SION toegang gratis.

ELLY AMELING, sopraan, en
RUDOLF JANSEN, piano.
Nog enkele plaatsen beschik-
baar. ’3O- mcl. drankjes en
hapjes tijdens pauze en nazit.

Koffieconcert MUZIEKEN-
SEMBLE CHIMAERA 'Thea-
terconcert" ’8,50; paspoor-
ten ’ 6,-; mcl. koffie.

Limburgs Jeugdtoneel "TUL
UILENSPIEGEL BIJ DE CHI-
NEZEN" ’ 5,-.

Art & Pro "DE LAATSTEN
DER ONVERSTANDIGEN"
van Peter Handke. ’ 18,50;
paspoorten ’14,-.

PAUL VAN VLIET uitver-
kocht!

Het Zuidelijk Toneel
"NACHTWAKE" van Lars No-
ren. ’24- - ’ 21- - ’lB,-;
paspoorten ’ 16,-; JTP-Tip
’12,50.

Kleine Zaal "WIE WAS ERIK
SATIE?" met Polo de Haas en
Margaret Krill ’ 18,50; pas-
poorten ’ 14,-.

Limburgs Symphonie Orkest
"RIGOLETTO" opera van Giu-
seppe Verdi. ’ 30,- - ’ 27- -’ 24,-; paspoorten ’ 21,-.
19.15-19.45 uur (kleine zaal)
inleiding door Toine Sporken,
docent muziekschool.

"SPOKEN" tragedie van Hen-
drik Ibsen met Ellen Vogel in
de hoofdrol, ’ 27- - ’ 24- -’ 21,-; paspoorten ’ 19,-.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

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

Symphonie Orkest. Entree ’ 29,50// 23,50
Di. 21 febr. De voorstelling Mathilde Santing is

wegens ziekte afgelast.
Wo. 22 febr. Randy Newman
20.00 uur Entree ’ 35,00
Do. 23 febr. Het Uitzicht
14.00 en In het donker zijn de dingen... Familievoor-
-19.00 uur stellingover maskertheater. Voorstelling i.h.

k.v. het Zuidnederlands mimefestival. En-
tree ’ 15,50// 11,75. Kinderen t/m 15 jaar

’ 5,00.

Vr. 24 febr. Paul van Vliet
Za. 25 febr. Een gat in de lucht. Entree
20.00 uur ’ 23,50// 19,50

Zo. 26 febr. Lydia Gitana
12.00 uur Musica De Espana. Koffieconcert. Entree

’ 8,50// 7,75. Kinderen t/m'lo jaar’ 5,00

Di. 28 febr. Berdien Stenberg met orkest Pirouette.
20.00 uur Entree ’ 23,50// 19,50

Expositie: Ton van de Werf,
t/m 13 maart olieverfschilderijen.

Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten. 136205

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Verkoop bij executie
Op vrijdag 17februari 1989te 11.00 uur, zullen, in opd'-'l
de heer ontvanger van de rijksbelastingen te ValkenWl
keiplein 22, ten laste van H.W.A. Ter Linde, Cadier«JGroenerein 23, worden verkocht enige roerende goed*
weten: meubilaire en huishoudelijke goederen, schilde"
wat verder te koop zal worden aangeboden.
De verkoop vindt plaats aan bovenstaand adres en gesd1
contant, zonder opgeld.
De goederenzijn een uur vóór de verkoopvoor een ied*
zichtigen.

De deurwaarder de rijksbelastingen belast met de -A
P.A.J. Snoep. I

____^
J

"f* I I Technisch Tekenburo HuitsItH
Wij zoeken op korte termijn een:

TECHNISCH TEKENAAR (rt*
Zijn/haar werkzaamheden zijn:

- lekenen van overzichten-staalconstructies;
- het maken van werkplaatstekeningen;
- het lezen van statische berekeningen.

Beschikt u over ruime ervaring, dan zien we u*
schriftelijke sollicitatie tegemoet.

T.T. Huits,
Rijksweg 63, 6247 AB Gronsveld.
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DE NIEUWE PRIJSWINNAAR
ISBEKEND

DE RENAULT 5 TONIC
VANAFF 18.895,r

Er iseen speciale serieRenault 5: deTonic. Uitgerust wat een rentewinst van zon f 1.000,- betekent,

met de schone,flitsende 1108 cm3 motor en ver- In totaal kan een Renault 5 Tonic dus een voor-
krijgbaar in 3- en 5-deurs versie. deel van zon f 2.000,- opleveren.

Derenault 5 TONicis ook quauitrusting een prijswin- Of u kiest voor een heel gunstige financiering*:
naar. Wat dacht u van zonwerend glas, wisser/ 24 maanden 0%; 36 maanden 3,9%;
sproeier op achterruit, rechter buitenspiegel, 48 maanden 5,5%.
komplete radio-voorbereiding (inkl. luidspre- DERENAULTSTONIC.Kom naarons toevooreen spran-
kers naast hoedenplank), wieldoppen a la kelende proefrit. Er is al een Renault 5 vanaf
Renault 21 GTS, sierlijke striping. 17 .**

DEZE EXTRA'S betekenen voor U een voordeel van * Financiering op basis van huurkoop via Renault Financiering.

bijna f 1.000,-. Nietniks als U bedenkt datU daar- Minimaal te financieren bedrag vanaf f 4.000,-, max. f 10.000,.
,»> " rr- . 1 ~ , r,

_
r Aanbetaling 25%. Voor alle financieringsvoorwaarden raad-

naast deRenault 5 Tonic(enalle andereRenault 5 ö ° D* Il pleeg uwRenault-dealer.
uitvoeringen) pas in 1990 WIP JMW1 ** Inkl. BTW, excl.
hoefttebetalen*, -TM^ti___WWlHt^I>msr""r.!li«i^^ivA.lvfmM afleveringskosten.

ELKERENAULTS I.' f\fV9 \f J\ RENAULT
IS'NRENTEWINNAAR ffijk_ Si geeft je leven kleur

MAANDEN MA^EN "^f
MV/t ItWM-M ntJiTF- W/NSAAH iu-.nir»./>>/»» B PAS BETAI.KN &

Heerlen; Atro Heerlen BV., Beersdalweg 97, Tel. 045 -724200.Kerkrade; Kerres, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424-
Maastricht; Autocentrum G.M.P. dejongheBV, Molensingel 3 (AutoparcRandwijck), Tel. 043 -616288. Valkenburg

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
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IOud weeralsnieuw
binnen een dag!
Maak een keuze uitmeer dan 100 mo-
gelijkheden Hout-
motieven of wit en
grijs met houtstruc-
tuur. o*k rmovotia
*" VHfMIirMl

■____J_L-__Z--

JITO
*i __*** "ndtr renovatiesys-
*» ik»..?1 deuren Het oude
1I»omi urties' werkbladen

*" m»i_
vervv,i=lerd. Volgensuw

'"*ai u ,n w,j de nieuwe delen
"ten v°ordelige alternatiefJ^'euwekeuken.

___*__! j
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29 ■, januari 1988 over-
lf V^aals Martin Johan'a»ifUrn geborenïhILVPP 7 mei 1909. Bij
cm„ _nS van de arron-stri„utsrechtbank teitr*K d.d. 26 januariC^rd ondergeteken-
■X°emd tot curator
cha °nbeheerde nala-
n 5P van deze erflater,
len S iets onder zichchL da,1 tot deze nala-

do behoort of iets
w?e nalatenschap
aan _j vorderen, dan-c^'^eze nalatenschap
Oeht i§d zijn, worden
"t hiervan schrifte-ri<jpgj*ye te doen aanC.J.H.W. Versteeg,

ad°J 20, Maastricht,
»Ve|: postbus 485,Maastricht.

&S Versteeg

'"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Overal krokussen en nergens winter? Dan is Dixons deeerste met lente-aanbiedingen.Allemaal primeurs
en meteen al zo voordelig geprijsd.Kom kijken bij Dixons, waar de lente begint

Geen winter?Dan maar de lente-aanbiedingen.
i _^

, jy'-^ü'k cj
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Stickers. 0^ $^ ■« i^f^WiTfii'lTlfM|^É IP?a^^___psa ____t____^__!_!!^>/xl -y>*<*»).kmMnmimm^mmmmmmmt^uMum^^ ArYllfTO Cftft

Gratis klok Mi pp^ «S^^Sw^SS» &É^^^Syi externtotas Mt)yte-Zeer

' bij 3M diskettes! m* C'_. j rCanon **««**»m^^ S-i^Sred^Ss

vana /y "* Wm. & «»»i_.h.:i__.____.i_,_,_, fir^ïip^ip^B met vele automatische functies. kmJu.,, 'si I^OO '""'■'■
bij aanschafvan 40 stuks GRATIS °'«" P» CanonEOS 650 (UU. JH^ao| ËJJLïr
(5.25'MD/2D) óf 30 stuks k ! i )+35-70 mm lens ■*/# #" M m*^_T:< "<.-* -MM m
(3.S'MF/2D6f5.25-MD/2HD)| """"j! 6"

CanonEOS 650+35-105 mm lens 1A49- I bOnV NeWS

Ihe Hlt-COlleCtlOn |[^3SRSS^i( B^feftS/tÉ^J^ 't^mt^F^ÏW^k '^^^ÊÊ^É^l^^^Êf^ | oa- versterker met 5-bands
"-wLcjl 111Lo L/cl v_-l__/, WÊmtWt^^^W '^>!____’ "^ iswS___ <___________.'______________. _Iï /C' *i *> *_^ _^______*"^ J^________B ____________Hh_^_________! j VXr ■ \ I

i !Effectievejaarrente na wettelijke aanbetaling: A n
21.6%. ViaComfort Financieringen. | 2.^^ I____r____________________________ ______■ ___________ ___________________ ___________rS^*^^^^ jeKomt ogen
Alle aanbiedingen zijn geldig A^_^^^^|^^^^L^^^^ AH AHOH TI^ICÖWIL U vindt Dixons in:
zolang devoorraad strekt. V»l I Wi Wl I iVIIVI «" Heerten Promenade 41.045-713826

Rij nu, betaal pas in 1990.
WËaWÊÊLWLWLWÊÊLWÊÊÊËÈËÊÊËLW ■9^^^^^^MW^9^^^^mmÊÊÊmmmmm^mmWmmmmmmm\\^aaa^Lmt

s~~i PP wWk l_J^^ "v.
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H|^3 M Üb^^-bJ »£____&£ uxe s oe en met spe

HhMiri^H Böss^Sp^ s&?H*____P!^Ï"# '
XTRABredelaagprofielbanden. met

E* C

U ITZONDERLIJK zijn de ex/ra's van de Uno Lido en de gunstige voorwaarde» waaronder gekochte auto's in hun klasse. En de Fiat Panda is er al VANAFf11.990.-!
u ditbrok temperament kunt gaan rijden. Want nü kopen is straks betalen.Om precies te zijn: Het aanbod geldt tot en met 28 februari 1989 (kentekenregistratie), dus maak snel een
pas in 1990*. Zonder rente, zonder aflossing, kunt u tot volgend jaarde nieuwe Uno Lido rijden. afspraak met de dealer. Of rij één dezer dagen even langs. Want de voorraad van met name die

Dit tijdelijke aanbod geldt ook voor de andere Unos en de Panda, in Europa de meest uitzonderlijke Uno Lido 's is beperkt. 8800

Fiat Uno Lido. Eén brok temperament.
* Vooreen nieuwePanda ofUnokunt u tol in januari 1990een renteloze leningkrijgen met een minimum te financierenbedrag vanf5.000- en een maximum vanf 10.000.-. Het maximumte financieren bedrag mag niethoger zijn dan 75% van decataloguswaarde van de nieuwe auto en nietmeer bedragendan de vereiste bijbetaling. Na 25%Manbetaling rijdt u tot in januari 1990zonder rente te betalen ofzelfs maar iets af te lossen. De aanbetalingkunt u m de meeste gevallenrondmaken doorde in-ruil van uw huidigeauto. Bij deze huurkoopovereenkomst, afte stuiten bij FiatCredit Nederland, gelden de gebruikelijke voorwaarden. Prijzen zijn inclusiefBTW, exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS BV IRROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -14 33 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 -431 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF B.V SPOORSINGEL 50 TEL 045 -7241 40 KERKRADE-AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 -41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -47 02 00 SITTARD: SITTYCAR B V PRES
\^__ KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
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Reken maarna!
EEN PAAR VOORBEELDEN:

1 1 1 1 1netto krediet- aflossing terug te e«
bedrag vergoeding per maand betalen rente I

kredietbedrag p/j in %ÊI
f1.122- f 78,- 12x100,- (1.200,- 13,3 1

2.244,- 156,- 12x200,- 2.400,- 13,3 1
3.379,- 221,- 12x300,- 3.600,- 12,5 j
5.649,- 351,- 12x500,- 6.000,- 11,9 f
3.277,10 322,90 18x200,- 3.600,- 12,8 I
4.934,40 465,60 18x300,- 5.400,- 12,2 E
6.614,60 585,40 18x400,- 7.200,- 11,5 I
8.306,70 693,30 18x500,- 9.000,- 10,8 1
6.429,70 770,30 24x300,- 7.200,- 11.7 I
8.640,- 960,- 24x400,- 9.600,- 10,8 I

10.850,- 1.150,- 24x500,- 12.000,- 10,3 1
13.060,50 1.339,50 24x600,- 14.400,- 10,0 j
9.238,20 1.561,80 36x300,- 10.800,- 10,9 1

12.417,50 1.982,50 36x400,- 14.400,- 10,3 |
15.521,90 2.478,10 36x500,- 18.000,- 10,3 1
18.626,30 2.973,70 36x600,- 21.600,- 10,3 |

Tar.wijz. voorbehouden. Voor inlichtingen en aanvragen:

VOLKSKREDIETBANK
Vlot, Korrekt, Betrouwbaar en... zonderBTfl winstoogmerk!

[Mfl Heerlen: Burg. van Grunsvenpleln 4

Iff^^PI telefoon 045-715247■^^P Roermond: Willem II singel 36
telefoon 04750 - 30633
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The greatest love IL Nachthemd. Oogjes-of hydrofiel- Huishoudtrap. Pullover. Herenslip. Chiquita bananen.30 love songs allertijden. 100%Katoenen batist §g| luiers. Aluminium/staal Katoen. Met borduur Katoen. In 4kleuren. Perkilo -._e_o.a,Sade,Queen, m%é\ " Inaqua, lila of rosé. .-* Katoen. Goedgekeurd ._ 6-Treden J9? 59- — M-L-XL. In 8kleuren. S-M-L-EL i 10^Kate Bush, TmaTurner, _11l 40 t/m 46 TC^- 10_ door de Ned. Ver. van "f3 5-Treden4^ 55- Vil ACiQ^ _it% -**? A AQQ
5,mp1^4750 *** BV" Huisv^wen. 15" 4-Treden^4s.- ,3%» 9rVP j!fr sfr" «-«,««— UT2CDs^T."'vy iPakaéstuksJÖ?-' 3-Treden 4SK mm^mmmymTT'^mmm^m^T'^Tl^T^mmmmTmuurr^^
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Afwisselend als de landen
aan de Middellandse Zee, zo

verschillend en specifiek
zijn onze gerechten. |

Vlees- en visgerechten i
doordrenkt van het |

Zuidelijke aroma, zullen
een streling voor uw tong zijn. j
En dat voor een redelijke prijs.

Vandaag, 16 februari 1989 is C\ _%é _ hA^^f*
voor ons een grootse dag. De opening \_Xj* v^M/l^» y*%
van ons totaal vernieuwde restaurant Sl\__^^^^__m/- La Cuisine du Soleil-

Een feest dat wij samen met U Sr Ev
willen vieren. Vanaf 18.00 uur ~^l__uÊ____m!m^^>

bent U van harte welkom. f^SSSÊfa CV %
En niet alleen vandaag, maar ook,
en dat hopen wij, in de toekomst. . Simt ■Im\ #\VJ
Ons restaurant is van donderdag \\%tj(£&ËÈ\m^J

t/m zondag vanaf 18.00 uur geopend.
Muziek: Los Duentes Paragayos.

—■■"" Dino en Miquel Belfi
Oranje Nassaustraat 16, Heerlen

045-714249
Wij wensen jullie veel succes!

Louis Peter Henk Huub. Ger, Lenie en de kinderen, Reisburo Paul Crombag, John, Theo, Groente-speciaalzaak Mausen Bauwens NMB-bank »»*■££R°, en ln"uê nS"alla,,ebedrijf J. Criits Landgraaf. Herman en Addy. Bakkerij hande.s, Willem. Hold On

Café BUarnna Piel van Kollenburg, Lou, Bep, Willie, Sigi en Rita, Anjo en Marjan, Walter, Leo en Ans, Polhe en Flip Pascal en Walter, Bakkr,j Pelt
Late Bijsmans, riei van-vonciums, , y, . e Interieurbouw Offermans, Herman, Wilma en de

Broodje al la Carte, Bert en Berfne, Fa Jos van Gestel Horeca Apperauur Ohé en ",_,„ Sa„der> Malika, Brand Bierbrouwerij, Hein,
kinderen, Jacqueline. Pia, Klarien, Piano Laven en Zn. Heerlen, Robert, Jean-Paul - Edwin. Enk. t-atncia, as""-° " " , .
Torn Hans Video Sun Radax Plafonds Brunssum. Ada. Cerele Gastronomique Limbourgois Heerlen, Oscar, Ann,e Theo Irene, Henk Res e,Wiel Giel, Jetje,

künMarfe, Jean, Gerda, Edward, Marie,, ger, Leny, Bets.e, Wiel, Jos, José, BeKy, Carina, Herman, Win», Jan, Adèle, Pierre-Roosjan, letje, John,

Gaston,Mia, Martin, Resie, Theo, Henken Wil, _^^^_^___________________——^^^



Van onze verslaggever

HEERLEN - De bewonersvereniging 'Het Fundament' in Zeswegen gaat morgen via een en-
quête de onrust onder de bewoners peilen. Want over de ontwikkeling in deze Heerlensenieuwbouwwijk, naar aanleiding van de eerder geconstateerde bodemvervuiling, wil de ver-eniging meer openheid van de bewoners zelf.

terjj e'Gisteren in de vroege
dsSen Slachtoffer is Jörgen
kn_p e.^ een waslijst van
*irn Want Jörgen is zijn
Ötoe^ en een Pa,c kranten
Irn7?afct- Om half zes uur
sen e fcrant aan het be-
ig 0j) °P de Brikkebekker-tfh^jn Landgraaf. Even
"ftfi , een zeer bekend
{^geluid. Ging naar de
|^~?r *iy geparkeerd had
td^9 brommer! Die brom-
"i öjgen graag terugbe-
<tj) Signalement: Vespa
'lipr, l met rode sierlijst.
ith,urnn*-er: OU 95 04 en
krf*}ngsplaatje: XBX 883.
'dra Sewoon terugbezorgen
ai 1 Maassen, Sleinadas--I.2^' Landgraaf, S 045- Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Van geinlijn
naar ouderentelefoon. Een le-
vensgroot verschil, maar even-
goed een belangrijke overeen-
komst: ze voldoen aan een
dringende behoefte.

Van onze verslaggever

Lacht

" Kleumend protest voor hetpolitiebureau inBrunssum. Foto: FRANSRADE

voor het nieuwe, nog verder aan tescherpen Nederlandse asielbe-
leid."
En nog feller: „De Tamils worden
teruggestuurd naar een mijnen-
veld. In Den Haag bekijkt men dan
hoe lang ze na terugkeer overleven
en hoe het Nederlandse volk op de
uitwijzingen reageert."

„Wanneer de berichten van moor-
den op teruggekeerde Tamils uit-
blijven -en die blijven uit- en wan-
neer het Nederlandse volk nauwe-
lijks op de uitwijzingen reageert,
dan denkt de politiek/rechtelijke
macht de juiste besüssingen te
hebben genomen. En zullen alle
niet als vluchteling erkende Ta-
mils vervolgens met ongekende
snelheid worden uitgewezen."

Onverzettelijk

Van onze verslaggever

wat in onze wijk leeft. Met de infor-
matie hopen wij bewoners uiteinde-
lijk te helpen aan een vertrouwens-
arts, waar ze hun problemen op tafel
kunnen leggen,"

Ouderenlijn
tegen 'grijze

depressies

Doel van de enquête is om uit te vis-
sen hoe de bewoners tegen de bo-
demvervuiling in hun wijk aankij-
ken. Voorzitter Arno Geraedts van
'Het Fundament': „We zijn niet van
plan om nu buiten de gemeente om
zelf op ontdekkingsreis te gaan.
Maar we willen wel precies weten Overleg

Bovendien hoopt 'Het Fundament'
met de resultaten uit de enquête
het overleg in de richting van de ge-
meente en de betrokken gezond-
heidsinstanties te kunnen verbete-
ren.

Geraedts: „De enquête zou de gere-
zen onrust onder de bewoners kun-
nen indammen. Indien de gemeente
zich de resultaten namelijk ter harte
neemt kan de voorlichting verbe-
terd worden."

In de gemeente Brunssum
wordt op 21 februari gestart
met de ouderentelefoon (045-
-270614), waarvan de stichting
Ouderenwelzijn Brunssum de
bedenkster is.

Pandabus, halte Jabeek
" Jabeekse schoolkinderen in de bus van het Wereld Na-
tuur Fonds. Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De manier waarop
allerlei instanties en de bewoners
van de flats Achter den Winkel in
Landgraaf de vuist hebben geheven
tegen de dreigende verloedering
van die Schaesbergse wijk moet als
voorbeeld gelden voor de wijze
waarop iedereen in Landgraaf met
elkaar om moet gaan.

Burgemeester Hans Coenders van
Landgraaf kon gisteren eigelijk
geen groter compliment maken aan
het adres van de bewoners, de Wo-
ningvereniging Schaesberg, de poli-
tie en de Stichting Welzijnswerk
(SWL). De burgemeester en wet-
houder Thei Gybels ('wij zijn één)
kregen gisteren een rapport aange-
boden over het heden en de toe-
komst van de flats.

Coenders prees met name de sa-
menwerking tussen bewoners en in-
stanties. Ruim een jaar geleden
klaagden de bewoners van de vier
(enige) hoogbouwflats in Schaes-
berg steen en been over geluids-
overlast en sociale veiligheid. Om te
voorkomen dat Achter den Winkel
zou verworden tot een Vossekuil
onderzocht het SWL de klachten en
ging aan de slag.

Samen met bewoners en instanties
ging men om de tafel zitten om een
projectplan op te stellen. De ingan-
gen van de flats werden door de wo-
ningvereniging gesloten. In de kel-
ders kwamen nieuwe sloten, de po-
litie intensiveerde het onderzoek
naar drughandelaren en pakte ze
uiteindelijk op. De bewoners vorm-
den commissies om de problemen
te bespreken. Vandaar ook dat er
niet anders dan positieve geluiden
te horen waren tijdens de informele
bijeenkomst gisteren in het wijkge-
bouw.
Desondanks is er nog veel werk aan
den Winkel. Coenders liet echter
weten met veel belangstelling de
gang van zaken te volgen omdat de
manier van samenwerking model
moet staan voor de hele gemeente.

De gemeente toonde zich gisteren
bij monde van de heer Smits (voor-
zitter werkgroep Zeswegen) ver-
heugd noch kwaad over het initia-
tief van de bewoners: „Wij kunnen
niemand verbieden een enquête te
houden. Maar of zoiets ook zin
heeft... Tja, daarvalt nu Weinig over
te zeggen."

* i_a„Uij|ine rfu Soleil, de keu-
H^* de zon. Zo heet sinds

"' im ori^ ket nieuwe restau-
tse " D»no Belfi in deHeer-

k
e Nassaustraat.

'"Ion9 het gewoon een
%nH

met een 'kleine kaart',
't bn-erda9 tot en met zon-
k z st de 'zonnekeuken' los,
h^. Uur namiddag tot half
l* sluit de keuken. Ge-
it ,j 9-anwezigheid van een
"%, ,ln met 'maar' tachtig

iaanse wiJn> zal het
\ nog wel iets later wor-

Bouwrijp maken
Emmaterrein
kost miljoen

BRUNSSUM - Het college vanBrunssum zal de raad een krediet
vragen van 950.000 gulden, voor het
bouwrijp maken van het Emmater-rein. Een half miljoen is nodig voor
de aanleg van de energievoorzienin-
gen. De rest van het bedrag wordtuitgetrokken voor de sloop van nog
resterende DSM-complexen op het
mijnterrein.
De verantwoordelijke wethouderJohnvan Dijk heeft de raad al in een
eerder stadium tot spoed gemaand
om de in het verschiet liggende ont-
wikkelingen op het Emmaterrein te
versnellen, zodat tijdig ingehaakt
kan worden op eventuele wensen-
/bedoelingen van nieuwe investeer-
ders.

In de wandelgangen van de ge-
meente Brunssum worden momen-
teel al de namen genoemdvan taxi-
bedrijf Breko en de ZOL, die zich
mogelijk op het overigens nog te sa-
neren terrein willen vestigen.

Aloïs Frings
overleden

Man jaagt
chauffeur

uit bus

'Da's geen
drol, maar
een steen'

Gezondheid
'De vragenlijst van 'Het Funda-
ment', die zich vooral toespitst op
de gezondheidsproblematiek in de
wijk en derol van de gemeente wat
de voorlichting betreft, zal vrijdag
in 1200 brievenbussen gestopt wor-
den. Twee dagen daarna zullen de
lijsten opgehaald worden. Volgens
Geraedts duurt het dan nog een
week, voordat de uitgewerkte gege-
vens naar de gemeente Heerlen
kunnen.

Zoals bekend heeft voorlopig bo-
demonderzoek aangetoond dat de
grond in Zeswegen vervuild is met
onder meer PAK's, waarvan veron-
dersteld wordt dat ze kanker-
verwekkend zijn. Aan de hand van
die gegevens werd vorig jaar een
tweede grootschalig onderzoek op-
gestart, dat momenteel nog loopt.

Geen babbel- of pretlijn dus,
maar een anti-depressiviteits-
lijn. Want de ouderen kunnen
naast telefonische hulp ook
vragen ofze thuis bezocht wor-
den, waar persoonlijk over pro-
blemen gesproken kan wor-
den.

wanneer er een vrywilliger no-
dig is voor het verrichten van
een klusje of pakweg het doen
van een boodschap.

Maar ook kan gebeld worden

Dit project, overgewaaid van-
uit Amerika en nog schier on-
bekend in Nederland, is be-
doeld om een antwoord te bie-
den aan de toenemende de-
pressiviteit onder ouderen, die
hun partner verloren hebben,
ziek thuis zijn of geïsoleerdra-
ken door een gebrek aan so-
ciaal contact.Zon (2)

Ltylepl -Cn van de zon is een
W J '<iee; zo staan deze
L_'*(ii> kaart gerechten uit
Fde n raar d, voor een zoon
hko ü°k>Tnieten), Frankrijk,
N. ijJralifornië en Grieken-
R*a's -art wisselt per week.t 9ee^y" er °°fcwel> 'maar ik
t Pij? >21, n in een kaart met
"g„if s- aldus gisteravond
P1de "

'ydens de inwijding
\ ujeywe keuken. Wie een
lW ner een bestellen,
''«el naar ei6fen smaak

zig allerlei handels te vernielen. Hij
verzette zich ook uitgebreid tegen
de politie, maar kon uiteindelijk
toch overmeesterd worden. De man
bleek een psychiatrische patiënt te
zijn.

Toen de politie arriveerde, stond de
chauffeur buiten en zat de man ach-
ter het stuur. Daar was hij druk be-

KERKRADE - Een totaal dolge-draaide 27-jarige Duitser maakte
dinsdagavond een busrit naar Kerk-
rade niet af. Hij begon namelijk over
de zitplaatsen te lopen en viel de
chauffeur lastig.Landkaarten maken duidelijk

waar welke dieren wonen en
door microscopen kan ieder-
een zien hoe bijvoorbeeld de
veer van een pauw in elkaar zit.
Vandaag staat de Pandabus bij
de basisschool op de Heerler-
baan.

De lefgozertjes die niet vies
zijn om de namaak-drol op te
tillen zien dat onder de tegel
die mee omhoog gaat een stuk
rioolbuis zit met daarin een na-
maak-mensendrol. Die bergen
we netjes op, maar ze bestaan
wel degelijk. Kortom: er is
meer dan je ziet.

In de bus is een tentoonstelling
ingericht die detitel 'Er is meer
dan je ziet' draagt. Kinderen
kunnen in de bus op ontdek-
kingstocht. Ze kunnen er hun
10lnauwelijksop. Met deknop-
jes op het dashbord van een
jeep bijvoorbeeld flitsen alle-
maal lampjes aan. Er is een ca-
mouflagehoek en er zijn echte
dieren.

De kosten om van de lijn ge-
bruik te maken zijn overigens
nihil. Het luisterwerk, zoals ge-
zegd, wordt door vrijwilligers
verricht en de beller betaald al-
leen het normale telefoonta-
rief.

Leerlingen van deze basis-
school mochten gisteren een
kijkje nemen in de bus van het
Wereld Natuur Fonds die al
weken door Nederland rijdt.
Een week lang krijgen de scho-
lieren van de Gertrudischool
les over het milieu en de na-
tuur.

„Een steen", roept de leerling
gevat.

JABEEK - „Wat ligt daar?",
vraagt de gastheervan de Pan-
dabus aan een leerling van de
Getrudisschool in Jabeek, wij-
zend op een namaakdrol vast-
gelijmd op een stoeptegel.

Volgens de heer Smits duurt het
'nog enkele weken' voordat de defi-
nitieve resultaten bekend zijn.

BOCHOLTZ - Op 93-jarige leeftijd
is in Bocholtz de nestor van de
plaatselijke koormuziek, de heer
Aloïs Wilhelmus Frings, overleden.
Hij was 77 jaar lang kerkzanger.
Voor zijn enorme inzet werd hij
meerdere keren onderscheiden.De
requiemmis, gevolgd door debegra-
fenis, vindt zaterdag om 11.00 uur
plaats in de parochiekerk van de H-
Jacobusde Meerdere te Bocholtz.De officiële 'opening' van de

ouderentelefoon wordt op bo-
vengenoemde datum verricht
door wethouder Boumans van
Brunssum, om tien uur in de
soosruimte van gemeen-
schapshuis drBrikke Oave.

Nar/*5 een ver9adering van
"^e 7 ĈOTn"«sste voor Ruim-
!? lot*, ening en Milieube-

t de Brunssumse wet-
H Q J°hn van Dijk deze

" col otse indruk te maken.
\f Missie behandelde een
Jdrjn VCLn natuurvrienden,
i "iü rverd verzocht om inh , "* de jacht op trekvo-
W "Rieden. Van Dijk ont-

"cen die av°nd als echte
'Wel' en verblufte zi3n_!_" un S mei Parate kennisNe ?«5l" en jachtwet. DeNet ■ruk maakte hij ech-
rSeJijj?^l betoog over over de
*% y7l tussen loop- eneenden.

BRUNSSUM - Nieuwe span-
doeken schreeuwen oude leu-
zen: uitzetting is moord; Ne-
derland schendt mensenrech-
ten.
Blauw aangelopen handen
houden de kreten in het vizier
van passerende automobilis-
ten. De lang uitgebleven kou
vreet langzaam maar zeker aan
de motivatie van de demon-
strerende vluchtelingenwer-
kers, die de vrijlating eisen
van de 25-jarige Ravi uit Sri
Lanka.

Sinds maandag zit hij opgesloten
in een Brunssumse politiecel, in
afwachting van gedwongen terug-
keer naar zijn geboorteland.

Enkele landgenoten, die waar-
schijnlijk ook uitzetting boven 't
hoofd hangt, kleumen buiten in de
Hollandse kou uit solidariteit met
hun lotgenoot mee.
Is het warmer in Jaffna of Colom-
bo?

Kleumend protest tegen
'ijskoude' uitzetting

'Uitgewezen Tamils dienen nu als proefkonijn'

Lacht(2)
piet „ r stond natuurlijk
J^oeu?an.zijn kennis én van
i!°oUdi die hiJ deed om een
Ji xj}„ 9e lngezondenbriefopSr r̂de te schatten. Wiet iiin rrnoedt dat de wethou-

► onn v°9el-kennis speciaal
kW\ ■ aan om eventuele
b^iord' de commissie te be-
_[ öe „, ■ kwam bedrogen
It' <Jw vis nameliJk -jawel
kOl on. Van DiJk een cursus
F- "de jachtakte te beha-

Groep bekent
mishandeling

Gistermiddag namelijk werden er
krassen gezet op zijn Volvo, die
geparkeerd stond aan de Stations-
straat in Schinnen. De politie re-
kent erop dat de nog onbekende
eigenaar toch aangifte komt doen
van deze schade. Tel: 04492-1555.

SCHINNEN - Omdat de politie
van Schinnen nog geen streep
verder is gekomen met het onder-
zoek naar wie in de afgelopen
maanden tientallen auto's heeft
bekrast, wil zij graag in contact
komen met de eigenaar van een
blauwe Volvo 343.

Politie Schinnen
zoekt eigenaar

blauwe Volvo 343

Agenten hangen uit de ramen van
het politiebureau. Niet lang. Want
de snijdende wind jaagt ze snel te-
rug naar hun comfortabele bu-
reauklussen.

Onzekerheid

Zijn er vrienden in Jaffna of Co-
lombo?

Binnen, omsloten door het gewa-
pend beton van de politiecel, zit
Ravi. Vol onzekerheid over zijn
toekomst. Maar -hoe tegenstrijdig-
wel veilig voor het geweld in zijn
geboorteland.

Proefkonijn

Lacht (3)
\i zllrie a)cte in zVn btnnen-
L^loqj om in ter-
fc!* 9eP«

te bliJven, zich overi-i\>het 7ifemde eend iTI de
k*h p Brunssumse college
kMni r zal de vogelken-
_Z*h Zr een vis in het water
**»■ ",.7n' naast de alom als

de burgemeesterNnS fnt 'let cotlege nog
*eth°Cïteliik jager,name-t SUder tornen. Indien«ft zijn akte behaalt,

hot 9emeente BrunssumEStr£ meest trefzekere be-K^ bUro KUan Oostelijke Zuid-|\. ö otnnen haar gelede-

De hulpverleners verdwijnen na
twee uur protesteren van de straat.
's Middags zijn ze er weer. Om zich
met dezelfde onverzettelijkheid
pal voor het politiebureau te mani-
festeren.

Voor Ravi is de belangeloze inzet
van de vluchtelingenwerkers de
laatste, iele strohalm. Want alle
procedures tegen uitwijzing heeft
hij binnen een tijdsbestek van bij-
na vier -jaar doorlopen en overal
kreeg hij nul op 't request. Ravi
zou immers niet het geweld in zijn
geboorteland zijn ontvlucht, maar
op zoek zijn geweest naar een stek
in luilekkerland...
Rede
De uitspraak van de rechter in Alk-
maar, die vorige week de situatie
op Sri Lanka weer veilig achtte,
bleek uiteindelijk de definitieve
wending voor de jongeTamil.
Wordt het zijn dood in Jaffna of
Colombo?
Of, zoals de vluchtelingenwerkers
zich afvragen, is er nog rede in Den
Haag?

richard willems

De jongens, bij de politie bekend
vanwege openlyke geweldpleging,
ontkenden hun daad in eerste in-
stantie hardnekkig. Een van hen zal
worden voorgeleid aan de officier
van justitie.

LANDGRAAF - De Landgraafse
politie heeft gisteren vier Heerlense
jongensaangehouden die op carna-
valszondag een Landgraafse jonge-
man op het Sunplein in Nieuwenha-
gen letterlijk het ziekenhuis in ge-
schopt hebben. Het viertal, in de
leeftijd van 19 en 20 jaar, was ver-
kleed als militair. Ze spoten de land-
graafse jongen met een spuitbus in
het gezicht. Toen hij op de grond
viel werd hij getrapt. Hij werd met
een hersenschudding en een gebro-
ken neus naar het ziekenhuis ge-
bracht waar hij bovendien vijf hech-
tingen in zijn gezicht kreeg.

deze week een geldig reisdocu-
ment en wordt hij daarna op het
vliegtuig gezet. Want het schijnt
weer veilig te zijn op het thee-
eiland in de Indische Oceaan.

Tenminste, dat beweert een rech-
ter in Alkmaar. En 'Den Haag'
komt zoiets natuurlijk van pas.
Wordt er gemoord in Jaffna of Co-
lombo?

„Weer veilig? Niets van dat alles,"
zeggen de bibberende vluchtelin-
genwerkers van het Missionair
Centrum in Heerlen. „De moord-
partijen gaan gewoon door. Er is

geen sprake van een veilige situa-
tie. Erger nog: de toestand ver-
slechtert dagelijks. De jongens die
nu uitgewezen worden, dienen
doodeenvoudig als proefkonijn

Als het tegenzit krijgt Ravi nog
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Buurtvereniging wil meer openheid

Bewoners peilen
onrust Zeswegenech

Coenders looft
wijze aanpak

flats Landgraaf
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t I
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij
u mede, dat voorzien van de h.h. sacramenten, na
eenrijk leven in Gods vrede is overleden, in de leef-
tijd van 93 jaar, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, oom en neef

Alois W. Frings
ridder in de orde van Oranje Nassau in brons

pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia
onderscheiding van de St.-Gregorius Ver. in goud

ere-gouden draagspeld van het
kerkelijk zangkoor St.-Joseph Bocholtz

echtgenootvan wijlen

Gertruda Zimmermann
De bedroefde familie:

Bocholtz: Mevr. L. Frings-Wiertz en kinderen
Bocholtz: A. Frings

M. Frings-Thissen
Maastricht: Mevr. J. Frings-Lennartz en kind

Hoensbroek: J. Vanhommerig-Frings
H. Vanhommerig en kinderen

Bocholtz: G. Lijster-Frings
J. Lijster en kinderen

Bocholtz: M. Hacking-Frings
W. Hacking en kinderen
Familie Frings
Familie Zimmermann

Bocholtz, 13 februari 1989
Corr.adres: Baneheide 10, 6351 JW Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 18 februari as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van deH. Jacobus
de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag 17 februari as. gebe-
denom 18.45 uur in voornoemde kerk, waarna aan-
sluitend de avondmis te zijner intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In diepe verslagenheid en met innige deelneming
met zijn familie, geven wij kennis van het heengaan
van ons zeer gewaardeerd erelid en vriend

Aioijs W. Frings sr.
De overledene was ruim 76 jaarlidvan onze vereni-
ging, sinds 1984 was hij erelid.
Zijn respectabele staat van dienstvoor „zijn" kerk-
koor zal onze herinnering aan hem steeds levend
houden.

Bestuur, dirigenten, leden
en ereleden van het kerkelijk
zangkoor St.-Joseph Bocholtz

1 I
Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven
wij met droefheid kennis, dat heden, na een liefde-
volle verpleging in de St.-Odiliakliniek te Geleen,
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, in de leeftijd 'van 82 jaar, mijn broer,
schoonbroer, onze oom en neef

Pierre Tijssen
onderscheiden met de gouden medaille
van de Ned. St.-Gregoriusvereniging

Genhout: t Hubert en Antonia
Tijssen-Gelissen

Genhout: René Tijssen
Schinveld: Jeanne en t Sjef

van der Zander-Tijssen
Genhout: Piet en José

Tijssen-Buskens
en kinderen

Puth: René en Bep
Tijssen-Henssen
en kinderen

Genhout: Tiny en Harie
Slangen-Tijssen
en kinderen

Houthem: Miet en Jan
Frijns-Tijssen
en kind

Amstenrade: Hein en Lia
Tijssen-van den Heuvel
en kinderen

Genhout, 13 februari 1989
Corr.adres: Grootgenhouterstraat 139,
6191 NS Beek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 18 februari as.
om 11.00 uur in de St.-Hubertuskerk te Genhout.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondwake, vrijdag as. om 19.00 uur, in voornoem-
de parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
te Beek. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons gewaardeerd erelid, de heer

Pierre Tijssen
mede-oprichter van onze vereniging

Dankbaar denkenwij terug aan zijn inzet en warme
belangstelling voor ons koor.
Zijn gedachtenis zal in onze vereniging blijven
voortleven.

Bestuur, dirigent, organist en leden
gemengd kerkelijk zangkoor
St.-Hubertus Genhout-Beek

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medele-
ven en uw belangstelling bij het overlijden en de
begrafenis van mijn dierbare echtgenoot en onze
lieve vader, schoonvader en opa

Sjef Penders
Mevrouw O. Penders-Bemong
kinderen en kleinkinderen

Elsloo, februari 1989
De plechtige zeswekendienst wordt opgedragen in
de Mariakerk van Elsloo, op zaterdag 18februari as.
om 19.00 uur.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve moeder en oma

Maria Strüver-Schafer
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 18 februari as. om 19.00
uur in de St.-Jozefkerk te Kaalheide.

aamaaa^^^^mmaaaaammm^ammmm^ama^ammmmmmmmmmmmmmm^m^^^m^aawmamamaam

Dankbaar voor alles wat hij als priester en missio-
naris gedurende meer dan zestig jaar mocht zijn en
doenvoor deKerk van Malawi, delen wij u mee dat
van ons is heengegaan onze heeroom en medebroe-
der

pater Victor Vaessen
montfortaan

Geboren te Hulsberg op 13 januari 1901, deed hij op
15 augustus 1921 zijn professie en werd hij op 11
juni 1927 priester gewijd.

Namens de montfortanen:
pater Th. Hustin, provinciaal
Familie Vaessen

5688 NM Oirschot, 12 februari 1989
Montfortlaan 12
Corr.adres: familie J. Gerards-Vaessen
Diepestraat 37, 6336 W Hulsberg
Pater Victor is op 13 februari 1989 begraven op het
kloosterkerkhof van de montfortanen in Nantipwi-
li (Malawi).
We willen God danken voor dit lange montfortaan-
se missionarisleven in een plechtige eucharistievie-
ring in de parochiekerk van de heilige Clemens te
Hulsberg op maandag 20 februari 1989 om 11.00
uur.

t
Wij geven met grote droefheid kennis van het over-
lijden van mijn lieve en zorgzame vrouw, moeder,
schoonmoeder, oma, schoondochter, onze zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria Jeurissen
echtgenote van

Johan van den Bosch
Zij overleed op 64-jarige leeftijd in de verpleegkli-
niek te Heerlen, voorzien van het h. sacrament der
zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Johan van den Bosch
Schaesberg: Jo van den Bosch

Simone van den Bosch-Moers
Kirsten
Familie Jeurissen
Familie Van den Bosch

6372 EL Landgraaf, 14 februari 1989
Romeinenplein 3
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 18februari as. om 10.30uur in de paro-
chiekerk van de H. Michael te Schaesberg-Eikske,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondwake, vrijdag 17 februari om 19.00 uur, in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de chapelle ar-
dente van de verpleegkliniek te Heerlen, dagelijks
van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

t
Zo kunnen bomen in het landschap staan
in volle rust en helemaal compleet
Zo is ze ook die avond doodgegaan
en nooit vergeet ik wat ze voor me deed.

T. Hermans
Tot ons groot verdriet moesten wij voorgoed af-
scheid nemen van mijn lieve vrouw, onze fijne
moeder en oma

Leéntje
Hellenbrand-Lemmens

echtgenote van

Jan Hellenbrand
Zij overleedna een liefdevolle verzorging in dever-
pleegkliniek B te Heerlen en gesterkt door de h. sa-
cramenten, op de leeftijd van 81 jaar.

Heerlen: J. Hellenbrand
Heythuysen: Anneke Geerts-Hellenbrand

Nico Geerts
Frank en Angelique

Hulsberg: Marie-José
van der Burgt-Hellenbrand
Jan van der Burgt
Jeroen en Audrey

15 februari 1989
Weltertuynstraat 34, 6419 GT Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 18 februari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Martinus te Welten-Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 10.40 uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag 17 fe-
bruari om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Mama is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 19.30-20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Wij vragen uw gebed voor de zielerust van onze
dierbare confrater

broeder Herman
Maria Joseph Martin

Derex
Montfortaan

missionaris van Malawi
Hij werd geboren te Maastricht 18 juni 1923, was
Montfortaan sinds 7 oktober 1940.
Na een langdurige ziekte overleed hij 15 februari
1989, gesterkt door het sacrament van dezieken, in
ons kloosterbejaardenoord huize Vroenhof te Hou-
them.
De plechtige geconcelebreerde uitvaart zal worden
gehouden in de parochiekerk van de H. Remigius
te Schimmert op zaterdag 18februari 1989 om 13.00
uur, gevolgd door de begrafenis op het klooster-
kerkhof.
In de kapel van huize Vroenhof zal vrijdag 17 fe-
bruari om 17.30 uur, een h. mis voor zijn zielrust
worden opgedragen.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
huize Vroenhof.

Namens confraters en familie
pater L.A. v.d. Boom smm
overste

Vroenhof 87
6301 XE Valkenburg-Houthem

Nooit vragend, nooit klagend.
Zijn lijden in stilte dragend.

""^" ""^~~ Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laq,tst'gezocht.

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons gaf, is, na een
werkzaam leven, vol zorg en toewijding voor ons allen die
hem dierbaar waren, van ons heengegaan, mijn dierbare
man, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer,

#schoonbroer, oom en neef

Pierre Delarue
echtgenoot van

Anna Keulers
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overleed hij op
87-jarige leeftijd.

Puth: Anna Delarue-Keulers
Puth: Mia Martens-Delarue

Jan Martens
Geleen: Jo Delarue

Annie Delarue-van Neer
Geleen: Gerrit Delarue t

Truus Delarue-Berghs
Ser Breuls

Geleen: Leo Delarue
Corry Delarue-Moonen

Geleen: Frans Delarue
Elly Delarue-van Geesink

Geleen: YvonneLemmens-Delarue
Peter Lemmens

Geleen: Peter Delarue
Ria Delarue-de Waal
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Delarue
Familie Keulers

6155KM Puth, 13 februari 1989
Kerkweg 135
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zater-
dag 18 februari as. om 11.00uur in de parochiekerk van de
H. Petrus Canisius te Puth, waarna de begrafenis op het
parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijnvan uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmis
worden opgedragen vrijdag 17 februari om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van- het
Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.

I "
Met diepe verslagenheid en intens verdriet nemen wij, voorzienvan deh.
sacramenten, afscheid van mijn lieve man, onze vader, lieve opa, broer,
zwager, oom en neef

Pierre Quaring
echtgenoot van

Greetje Metz
op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Greetje Quaring-Metz

Rochester: Georg en Mary
Hoensbroek: Ger en Paula

de klein- en achterkleinkinderen
Familie Quaring
Familie Metz

14 februari 1989
Putgraaf 50
6411 GT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 20 februari om
10.30 uur in de H. Hartkerk te Mariarade-Hoensbroek,gevolgd door de be-
grafenis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in een derrouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidne-
tnen dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag al-
leen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

____________________________________-___________■—-v

t Joachim Seelen, 83
jaar, echtgenoot van

Catharina Smeets.
Paalderweg 4, 6061 NV
Posterholt. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden op
zaterdag 18 februari om
10.30 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Mat-
thias te Posterholt.

tLenie van Kempen,
oud 37 jaar. Nieuwe

Erf 2, 5827 AX Vortum-
Mullem. De uitvaart-
dienst vindt plaats vrij-
dag 17 februari as. om
13.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus
Banden te Heer-Maas-
tricht. Condoleren aan
de ingang van de kerk.

trAl is hij van ons heengegaan
hij blijft bij ons". .

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden had* UI
maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij u ntf*
dat voorzien van de h.h. sacramenten, na eenrijk leve" -^Gods vrede is overleden, in de gezegende ouderdom * 1
82 jaar, mijn lieve echtgenoot, onze vader, schoonva"1 y
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Wilhelmus
Hubertus Vaessen
echtgenoot van

Maria Gertruda Aarts !$
Berg en Terblijt: M.G. Vaessen-Aarts i «Berg en Terblijt: Angèle en Vie Gerardu-Vaess*» '''es

Verena * e
Britta te

Berg en Terblijt: Margoen Thijs Gerritsen-Vae** 1 n
Ragnar * ,
Valesca i,d

Middelburg: Jos Vaessen ï|,
Kea Lous %Ellen i_t
Familie Vaessen =r, s,
Familie Aarts 'y

6325 EM Berg en Terblijt, 14 februari 1989
Schone Poel 11
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben op , I
terdag 18 februari a.s. om 10.30 uur in de parochie»*.
van de H.H. Monulphus en Gondulphus te Berg en X
blijt, waarna begrafenis op het r.k. kerkhof Langen "" "I
ker. 'c

ré '■'Daar wrj overtuigd zijnvan uw medeleven is er geenc ,
doleren.
Avondmis voor zijn zielerust vrijdag 17 februari a.s-
18.30 uur in voornoemde kerk. ,
De overledene is opgebaard in de rouwkapel bij de
bezoek na de avondmis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie^ i__
deze annonce als zodanig te beschouwen. t_

Dankbetuiging

I 'S
kWie liepen samen het leven door, gelukkig en tevreden-

Het was een mooie tijd met jou, maar dat is nu verleden-
Bedankt voor alles wat je deed, jijgaf ons steeds de mo&>-
Jo, pap, opa: rust zacht, 't ga je goed.

De overweldigende belangstelling, de lieve brieven, bloemen en h.h- 't*
sen bij het heengaan van mijn lieveman, onze fantastische vader, scW*' \,
vader, opa en schoonzoon , t

Jo Simons i
s

hebben ons diep getroffen. u
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap dat hij door zo v^1
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

E. Simons-Weijers .
kinderen en kleinkindei*

De zeswekendienst zal plaatshebben op zaterdag 18 februari as. om l»j
uur in de parochiekerk van de H. Bernadette, in deBaandert te SitW* ,

Dankbetuiging
Het heeft ons getroffen te hebben mogen ervaren dat het medelevenv
toond bij het overlijdenen debegrafenis van mijn lieve vrouw, onze m
der, schoonmoeder en oma

Clara Vrösch-Vijgen |
op zon overweldigende wijze en in alle oprechtheid plaatsvond.
Wij zijn u allen hiervoor erg dankbaar.
■

Anton Voncken
Huub en Alice Vrösch-Schreur
Sandra en Michel, Ron en Gabby
Rebecca, Jordy

Heerlen, februari 1989
Catullusstraat 33
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 19 febri'j
om 11.30uur in deparochiekerk H. Moeder Anna te Heerlen-BekkerV*1 -^

Dankbetuiging
Het overweldigende medeleven dat wij mochten °n\M
vinden bij het overlijden van mijn lieve man, onze g°
vader en lieve opa

Antonius Johannes
Royen

heeft ons diep getroffen. .^Het is voor ons een troost te weten dat ons verdriet a
zovelen wordt gedeeld. ,_$
Wij danken hartelijk voor de vele condoleances, de W
brieven en bloemen.

I. Royen-Gubbels f
kinderen enkleinkinder*

De zeswekendienst zal plaatsvinden in dekerk van de
Agatha te Eys op zondag 19 februari om 10.30 uur. j

. __________

I t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn hele leven
heeft omringd, geven wij ukennis.dat wij heden af-
scheid hebben moeten nemen van mijn lieve man,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Jac Sanders
echtgenoot van

Tiny Kerkhof
Hij bereikte de leeftijd van 61 jaar en is voorzien
van de h.h. sacramenten.

Brunssum: H.A.M. Sanders-Kerkhof
Malden: Marijke en Hans Mulder-Sanders

Wieneke, Marnix
Nijmegen: Albert Sanders

Amstenrade: Jacquelineen Frank
Thomas-Sanders
Loes
Familie Sanders
Familie Kerkhof

6441 EP Brunssum, 14 februari 1989
Landsheerstraat 5
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake vrijdag as. om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk te Brunssum zal de plech-
tige uitvaartdienst worden gehouden op zaterdag
18 februari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze droefheid delen wij u mede dat, na een
liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis huize
Tieder te Brunssum, op 94-jarige leeftijd is overle-
den, voorzien van de h.h. sacramenten,onze vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader

Pieter Jozef Gerards
weduwnaar van

Johanna Maria Louisa
van Piere

In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, 11 februari 1989
Groeneweg 6
Corr.adres: Hertogstraat 61, 6441 HB Brunssum
De begrafenis heeft inmiddels in familiekring
plaatsgevonden.

' t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, onze goedeen zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Nol Deckers
weduwnaar van

Riky Fleuren
op de leeftijd van 61 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Jacques en Maria

Deckers-Roosenboom
Suzanne

Oirsbeek: Bert en Diny
Deckers-Hijgenaar
Bas
Familie Deckers
Familie Fleuren

14 februari 1989
Ligtenbergstraat 41
6433 BR Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 18 februari om 11.00 uur in de Christus Ko-
ningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgddoor de be-
grafenis op de centrale begraafplaats aan de Rand-
weg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoo^jl
bedanken voor de vele blijken van medelev 0t
betoond bij het overlijden en de crematie va
lieve vader en onze zorgzame opa

Emile Steffann
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Maar-Steffann
Familie v.d. Meyden-Steff»"^
en kleinkinderen

Kerkrade, februari 1989 j

De plechtige zeswekendienst zal worden ëe?efop zaterdag 18februari as. om 18.00 uur in a^e Ichiekerk van O.L. Vrouw van Altijdduren
stand te Kerkrade-West, Heilust.

Dankbetuiging ,
Daar het mij onmogelijk is een ieder Pe^
lijk te bedanken, wil ik gaarne langs ue ef
familie, vrienden en kennissen mijn eT I
lijkheid betuigen voor het medelev v
toond bij het overlijden en de eremaU
mijn geliefde echtgenoot

Hein Martens
Leentje Martens-M<"

Heerlen, 16 februari 1989
Sittarderweg 163
De plechtige zeswekendienst zal v/°rZl l"
houden op zaterdag 18 februari as. 0/Lft<
uur in de parochiekerk van de H.H- jj*
ren van Gorkum aan de Sittarderweg l



vierdag voor carnaval vond overval plaats

Vrouw lag bijna
tveek dood in flat

Vervolg van pagina 1

Opbrengst
LD-Bingo

overhandigd
De Lucas-Stichting voor Revali-
datie in Hoensbroek zal dit be-
drag gebruiken voor hulpverle-
ning aan patiënten met spraak-
en taalstoornissen. De Stichting
Kinderboerderij 'Ut Brook' gaat
met die negentig mille de bouw
van een kinderboerderij voor de
bewoners van de Pepijnkliniek
te Echt financieren.

MAASTRICHT - Het aantal inwo-
ners van Limburg is het vorig jaar
met bijna vierduizend toegenomen
tot een totaal van bijna 1,1 miljoen
(1.095.424). De vrouwen zijn in onze
provincie met 6571 in de meerder-
heid. Dit blijkt uit een overzichtvan
de provincie Limburg van het be-
volkingsverloop in 1988.

Het resterende bedrag, ruim
f 45.000, gaat naar de Vereniging
Bond Heemschut, afdeling Lim-
burg, en is bestemd voor de be-
scherming van cultuurmonu-
menten.

HEERLEN - De lezers van het
Limburgs Dagblad hebben via
deLimburgs Dagblad-Bingo, die
gedurende acht weken in okto-
ber en november werd gehou-
den, een bedrag van ’ 226.435 bij-
eengebracht. Twee van de drie
instellingen waarvoor een ge-
deelte van de opbrengst was be-
stemd, mochten gisteren uit han-
den van LD-directeur J. Drost

bewoner van de flat. Diezelfde za-
terdag nog hebben de mannen de
sieraden verkocht aan een juwelier
in Heerlen en aan helers. Van de op-
brengst kochten ze heroïne.

De poütie heeft dinsdagavond, di-
rect na de bekentenis van de beide
mannen, op een zestal plaatsen
huiszoeking gedaan. Daarbij is een
aantal sieraden teruggevonden en
in beslag genomen. Drie helers zijn
door de politie woensdagavond aan-
gehouden.

" De heer J. Drost, directeurvan het Limburgs Dagblad (2e
v.rechts) overhandigt aan de heer F. Pijnenborg, directeur
van de Lucaskliniek de 'Bingo-cheque. De heren mr
P. Muijters, notaris, (links) en drs W. Lambriex, directeur
van de Pepijnkliniek kijken toe. Foto:CHRISTA HALBESMA

Ook plannen voor telematica-opleiding aan Hoge School

►ed?BROEK _ De Hoensbroek-
(j |"*e die vorige week vrijdag
L, naar flatwoning boven de
la JlBmS werd gevonden, heeft
ten Week zo in haar woning
d ■ Zaterdag voor carnaval.Revrouw Bloemhard door de
fj^rvallers zodanig gekne-
L at ze stikte. De vrijdag na car-
Wen°nd haar dochter haar- "WÜL getuigenverklaringen, die
Ljp dat mevrouw Bloemhard
f j âg na carnaval nog was ge-
ksh Uit maakten wü op, dat de
L,r°ekse weduwe tussenL^a gmiddag en vrijdagmor-
LÊeweldadig om het leven ge-

jj* moest zijn. We hebben onsiL^t opgehangen aan diever-|re| ." temeer daar er maar wei-
*tuCties °P onze oproep in de

aldus een woord-ervan de politie.

De twee mannen moeten geweten
hebben dat mevrouw Bloemhard
waardevolle sieraden bezat. Dat ge-
geven heeft de politie op het spoor
gebrachtvan lieden dieeventueel in
aanmerking konden komen voor de
daad. Toen de sieraden boven water
kwamen, bleek al snel in welkerich-
ting de politie moest zoeken.

Spoor

Limburgs oudste
Annie Brouwers

wordt morgen 105
MEERSSEN - Na het overlij-
den van de 107-jarige heer
J. Pex is mevrouw Annie
Brouwers uit Meerssen met
haar 104 jaarLimburgse oudste
inwoner. Morgen hoopt de be-
woonster van bejaardencen-
trum Beukeloord overigens
reeds 105 te worden, een feit
dat met een eucharistieviering,
koffie met gebak en de nodige
felicitaties wordt gevierd.

Mevrouw Brouwers is geboren
en getogen in Bemelen waar zij
vele jaren een boerderij bezat.
Zij is moeder van een 65-jarige
tweeling die nog steeds in Be-
melen woont. De gezondheids-
toestand van Limburgs oudste
is redelijk, al kan zij niet meer
lopen.

Heerlense teleport
kan er voor '92 zijn

De politie is wel nog op zoek naar de
man die op de bewuste zaterdag de
flat uit ging, toen het tweetal bin-
nenstapte. Ook wil de politie graag
in contact komen met de man die
tussen 12 en 14 uur met de twee da-
ders in de lift heeft gestaan. De poli-
tie vraagt ook of er mensen zijn die
het tweetal eventueel de flat hebben
zien verlaten, (politie Heerlen S
731886).

)J* bannen zijn zaterdag voornaar het flatgebouw aan de
ijj roekse markt gegaan en de
j^n hal binnengegaan toen
.^ de flat uitkwam. Ze zijn
ty Verdieping gegaan waar me-
L ü'oemhard woonde, hebben
itest aanêebeld en zijn naar bin-
j.'apt toen ze de deur open-

l^ /i de woning hebben ze de 74-
-lt)
,r°uw aan handen en voeten
jei en haar ogen, mond enj êt breed plakband dichtge-
'°doende stikte de vrouw.

vervolg van pagina 1

stad ook duidelijk als telematica-
stad promoten.

vervolg van pagina 1 se ziekenhuis slechts twee a drie-
maal per jaarplaats.

HEERLEN- Als de hele operatie om te komen tot een teleport
in Heerlen volgens plan verloopt, dan kan deze nog voordat de
Europese grenzen zijn verdwenen, klaar zijn. De plannen staanechter nog in dekinderschoenen. De gemeenteHeerlen en ook
de Stichting Telematica Platform Limburg zijn er echter van
overtuigd, dat er in Heerlen een teleport moet komen.

eraden
s^tel doorzochtde woning en|e eraden mee. Ook de sieraden
.\Touw droeg, werden haar af-n- Daarop vertrok het twee-nebben in de lift gestaan, sa-et een man, mogelijk ook een

Vijftien jaar
Vrijdag wordt het tweetal voorge-
leid aan de Officier van Justitie in
Maastricht. Hen wordt diefstal door
middel van geweld, de dood ten ge-
volge hebbende, ten laste gelegd.
De maximale straf daarvoor is 15
jaar.

voor terugloop
Van donornieren

Geen verklaring Dat alles heeft de Stichting Telema-
tica Platform Limburg tot de con-
clusie gebracht dat in Heerlen een
teleport moet komen. Gistermiddag
werd in de raadzaal van Heerlen,
voor een gehoor van zon zeventig
mensen afkomstig uit het bedrijfsle-
ven en instellingen, de conclusies
van het onderzoek gepresenteerd.
Heerlen zal nu samen met genoem-
de stichting verder onderzoeken
welke bedrijven en instellingen
daadwerkelijk gaan meedoen, wat
voor eisen er gesteld worden, hoe
het gebouw eruit moet gaan zien,
etc. De resultaten daarvan worden
in het najaar verwacht.

|._«et^N - Niet zo lang geleden
I nog sprake van een groeivan

aj donoren nadat op diverse
'i^ in het land transplantatie-

fatoren waren aangesteld.

\Jn mensen zoals mevrouw
(5 1 die Eurotransplant de do-
po]anbieden, taxi's, vliegvelden
Lp'e-escortes regelen en zich
% Jaren ook bezighouden
\a z°Të voor nabestaanden vanld'ji.Qaalde het donoraanbod na
\ nvankelijke opleving in '85
\ *lsch. Het herstelde zich goed
fy ** '87, maar nu is er opnieuwvan een terugloop.

Toestemming
Het feit dat voor het beschikbaar
stellen van donororganen altijd toe-
stemming moet worden gevraagd
aan de nabestaanden, zelfs als de
overledene een donorcodicil had in-
gevuld, is mogelijk ook van invloed
op het aantal donornieren. " De gedupeerdekastelein Math Boelen inzijn woonkamer, bij de wapens die niet werden mee-

genomen. Foto:WIDDERSHOVEN

Voor 40 mille aan antieke vuurwapens gestolen

Kastelein looft 5.000
gulden beloning uit

Genoemde stichting heeft een on-derzoek gedaan naar de haalbaar-
heid van zon teleport/smart buil-
ding in Heerlen. De resultaten zijn
verrassend. Heerlen blijkt bij uit-
stek geschikt hiervoor. Van de 450
bedrijven op het gebied van telema-
tica die Limburg heeft, bevinden
zich 270 in Zuid-Limburg. Meer dan
de helft daarvan (140) zijn te vindenin en rondom Heerlen. Er is dus
sprake van een concentratie van te-
lematica in Heerlen.
Daarnaast blijken er voldoende be-
drijven en instellingen te zijn die
van de teleport gebruik kunnen ma-
ken. In Heerlen bevindt zich name-
lijk ook een concentratievan kanto-
ren in de sector dienstverlening.
Daarnaast heeft de stad een goed
klimaat om zon geavanceerd kan-
toor neer te zetten. Heerlen is im-
mers samen met Maastricht tot 'ste-
delijkknooppunt' aangewezen in de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening.
De Rijksoverheid en de EG (via EF-
RO-subsidies) steunen ook nieuwe
ontwikkelingen in het gebied. Daar-
naast wil de gemeente Heerlen de

Plaats
Verwacht wordt dat een teleport
een gunstige invloed zal hebben op
het aantrekken van nieuwe bedrij-
ven in de regio. Heerlen ziet daarom
maar al te graag zon teleport verrij-
zen in het centrum van de stad. Als
plaats hiervoor heeft de gemeente
het parkeerterrein tegenover het
vroegere Van Gend & Loos (Vak C)
aangewezen. De ontwikkeling van
een teleport past in het kader van
een totale herstructurering van het
centrum van Heerlen.

Van onze verslaggever

'tijj^klaring daarvoor hebben
i v'echt. Een oorzaakkan de da-'w'1 het aantal verkeersonge-
'üc

, 'net dodelijke afloop zijn.
ikzelf natuurlijk een verheu-
\ aldus Vro-
'w'et alleen in Nederland, ook
Were landen loopt het aantal
jj le«"en terug. Door het tekort
\„n?ren is nu sprake van een
%v acnterstand, die op kor-Hl».^n niet zal kunnen worden

\h^ familietransplantatie zal
niet snel ingekort kun-

je^den. Transplantaties waar-
1161"vaneen familielid wordt

v Kt> vinden in het Maastricht-

vervolg van pagina 1

Heerlen ziet zo veel in de toekomst
van de telematica, dat momenteel
gesprekken plaatsvinden tussen de
gemeente, het Gewestelijk Arbeids-
bureau en de Hogeschool Heerlen
(Afd. Techniek) en Intercai in Ge-
leen om te komen tot een structure-
le telematica-opleiding op HBO-ni-
veau in Heerlen. Wethouder Jo An-
driesma, die dit gisteren bekend
maakte, zei goede hoop te hebben
dat er een telematica-richting aan
de Hogeschool Heerlen komt.

Opleidingen

een inbraak in zijn woning, die niet
bij het café ligt, een collectie wa-
pens ter waarde van 40.000 gulden,
sieraden ter waarde van 9.000 gul-
den en een deel van de carnavals-
opbrengst van zijn café 'Chez
Math' buit gemaakt.

MAASTRICHT - De Maastrichtse
kastelein Math Boelen looft een be-
loning van 5000 gulden uit voor
tips die leiden tot het terugvinden
van een serie antieke vuurwapens.
Op carnavalsdinsdag werden bij

Het verzamelen van de wapens is in
de loop der jareneen zeer intensieve
hobby van Boelen geworden. Hij
zorgde dat hij ook de bij de wapens
behorende gegevens kon krijgen en
zodoende heeft de politie een nauw-
keurige omschrijving van de gesto-
len waar. Tot de collectie behoren
wapens uit de 18de, 19de eeuw en
begin 20ste eeuw, van Franse, Brit-
se en Oostenrijkse makelij.

Goudsmokkelaars
ook in België actief

Al eerder verdachten aangehouden
De beloning is een initiatief van de
kastelein zelf, omdat het bewande-
len van de formele weg teveel tijd
zou vergen. Het initatiefis wel geno-
men in overleg met de politie van
Maastricht. „Het gaat mrj niet om de
centen, want daarmee zitten ze ze-
ker al op Mallorca, maar om de wa-
pens. Ik heb er dertig jaar over ge-
daan om de verzameling op te bou-
wen. In Aken, Luik en Londen, heb
ik wapens gekocht en verkocht
waar ik maar kon," aldus de gedu-
peerde kastelein.

De inbraak in het woonhuis werd
gepleegdterwijl de familie in het ca-
fé aan de Helmstraat, dichtbij het
Vrijthof, aan het werk was. De zoon
des huizes ontdekte de inbraak te-
gen tien uur 's avonds. Volgens
Math Boelen was men bij de in-
braak uit op geld, maar dat weet hij
niet zeker. „Het prulgoed hebben ze
laten hangen. Het is mogelijk dat
hetkenners waren en dat ze uit tijd-
gebrek zijn vertrokken."

kantoortje met alleen een brieven-
bus, duur briefpapier en een tele-
foon en fax/telex, red.).

De kastelein vermoedt dat de inbre-
kers het café in de gaten hebben ge-
houden en hun slag sloegen toen ze
wisten of vermoedden dat er nie-
mand meer thuis zou zijn.

Gewacht
GELEEN - De goudsmokkel heeft
vermoedelijk ook vertakkingen
naar Belgisch grondgebied. Twee
FIOD-inspecteurs voerden over dit
onderzoek dinsdag gesprekken met
de gerechtelijke politie in Hasselt.
Nadere mededelingen hierover wer-
den niet verstrekt.

" De gipsvlucht op Beek gistermiddag leverde onder meer
dezegewonde vrouw aan. Foto: PETERROOZEN

heeft speciaal voor
Zuid-Nederland een
'gipslijn' opBeek ge-
opend.

Deze vorm van goud smokkelen is
in 1981 op gang gekomen en heeft
onder andere in de Bondsrepubliek
al tot tien strafprocessen geleid.

Die verkopen dat dan aan hun afne-
mers - veelal argeloze goudsmeden- voor een prijs inclusief 5 procent
BTW. Die verplichte toevoeging
wordt nooit aan de belastingdienst
afgedragen omdat de bv'tjes wor-
den opgeblazen voordat de fiscus de
aanslag heeft kunnen sturen. Het is
vrij gemakkelijk op een andere plek
dan weer met een ander bv'tje op de
proppen te komen.

Zeker is dat de aktie in Beek alles te
maken heeft met een reeds lang lo-
pend FIOD-onderzoek naar goud-
smokkel. Ook politiewoordvoer-
ders geven dat toe. In verband met
dezezaak werd eind vorig jaarbij de
Duits/Luxemburgse grens een Rot-
terdammer aangehouden, in wiens
auto 490 gouden Krugerrand-mun-
ten en een politiepistool werden ge-
vonden.

De werkwijze van de goudcarrousel
is vrij algemeen bekend. Het gaat
steeds om goud dat in Zwitserland
of Luxemburg zonder BTW-heffing
wordt gekocht door Nederlandse of
Westduitse eigenaars van zoge-
naamde brievenbus-bv'tjes (een

Ook gipsvluchten
op vliegveld Beek

In Tongeren
Automobilist

rijdt in
op betogers
Van onze correspondente

TONGEREN - Tijdens een pro-
testdemonstratie van het zieken-
huispersoneel in Tongeren is een
automobilist op enkele actie-
voerders ingereden, dieeen krui-
sing in die stad bezetten.
Eén betoger kwam op de motor-
kap terecht en werd zon tien me-
ter meegesleept. Hij werd tijdens
het spectaculair incident niet ge-
wond. Voor de zekerheid, aldus
de politie, werd de autobestuur-
der enkeie uren in verzekerde
bewaring gehouden.
Het ziekenhuispersoneel in Bel-
gië eist meer loon; tevens wil
men dat er extra verpleegkundi-
gen worden aangetrokken.
In St.-Truiden waren liefst 500
personeelsleden uit diverse Bel-
gisch-Limburgse ziekenhuizen
op de been.

Veroordeeld
Daarbij waren ook Limburgers be-
trokken. In dit verband zijn in 1984
onder andere een man uit Schaes-
berg en een man uit Heerlen, alsme-
de vijf van hun Duitse handlangers
door derechtbank in Mannheim tot
lange vrijheidsstraffen veroordeeld.

Euro-vragen over cadmium in deMaas
WilNu ~ Europarlementariër

Maij-Weggen wil wetenJW Europese Commissie heeft
\> °<nen tegen Belgische cad-
%r?lngen in deMaas-moest de laatste

Sv1n tot tweekeer toe de drink-
") 'het 'nning worden gestaakt om-
.\vCadmiumgehalte in deMaas. aardbaar hoog was.

Weer overval
opwarenhuis

'(v n onze correspondente

IV^T - Net voor sluitingstijd
iS*a v twee gewapende mannen
i jVj °n<* het warenhuis ID-Good
_\§_ 8 in Hasselt overvallen. De\ 2ou net worden gesloten,
'^lh ftwee binnenkwamen. De
L%o ouw werd gedwongen
PU rl d van twee kassa's te af te

L 5Sist omvang van de buit is
TOa vond nog niet bekend-vond een bijna
I|M plaats op een ID-
i&S^opping-vestiging in het
fJt, grensdorp 80-
l% fvaar bedroeg de buit toenftWiyks (ruim 4000 gulden).
Pllix 6 acnt het niet onwaar-\_JJk dat het om dezelfde da-

Een charter-vlucht
uit Innsbruck lever-
de gistermiddag de
eerste gewonden in
Beek af. Zij hoefde
echter niet met een
ambulance opge-
haald te worden,
maar konden met fa-
milie-leden naar
huis. Naar verwach-
ting zullen de ko-
mende week nog en-
kele 'gipsvliegtui-
gen' in Beek landen.

Van onze
verslaggever

BEEK - Ook vlieg-
veld Zuid-Limburg
krijgt momenteel zo-
genoemde gips-
vluchten te verwer-
ken. Gisteren arri-
veerden opnieuw
onfortuinlijke pro-
vinciegenoten, die

hun wintersportva-
kantie minder ple-
zierig moesten
beëindigen en niet
meer op eigen gele-
genheid naar huis
konden. Het samen-
werkingsverband
SOS International,
waarbij 36 verzeke-
ringsmaatschappij-
en aangesloten zijn,

provincie
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(ADVERTENTIE)

BRUIDSBEURS
25 en 26 febr.
met 4 grote

bruidsshows van
PEREBOOM
MAASTRICHT

Voorverkoop ’ 10,00
Pereboom, Gr. Gracht 27
Mstr. of tel. 043-472841
Veelal bij aankoop of

reservering boven 150,-
-wordt uw entreegeld

terugbetaald

Cocarde (casino)
Valkenburg a.d. Geul

(ADVERTENTIE)

I RAMEN-DEUREN-"INTERLAND"
lHommerterwo«^^^Ho«j^^

een cheque van ruim f 90.000 in
ontvangst nemen.

Limburg telt
1,1 miljoen
inwoners

Limburgs dagblad



Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man, vader en opa

Hub Haenen
betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.

J.C. Haenen-Bachaus
Marianne, Jos en kinderen

Bingelrade, februari 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 19 februari as. om 10.00 uur in de St.-Lam-
bertuskerk te Bingelrade.

Dankbetuiging
Wij willen u bedankenvoor de belangstelling en
het medeleven bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn goede en zorgzame zoon, onze dier-
bare broer, schoonbroer, oom en neef

Pierre van der Beek
Mevrouw C. van der Beek-Hellenbrand
broers, zusters en familie

Merkelbeek, februari 1989

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 18 februari as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Clemens te Merkel-
beek.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze liev*
onvergetelijke moeder en oma

Anna Catharina
Strij dhagen-Geurte

zal plaathebben op zaterdag 18 februari ortj
uur in de Gregoriuskerk te Brunssum.

Familie T. Geraeds-Strijdb^
T. Buysers-Strijdhagen

Brunssum, 16 februari 1989 A

tElisabeth Maria Ketelslegers, oud 78 ja*|
duwevan Andreas Marcellus Willems. Het'

6211 EX Maastricht. De uitvaartdienst vindtf
vrijdag 17 februari as. om 11.00 uur in de pal*
kerk van deH.H. Petrus en Paulus te WolderJ
tricht. Er is geen condoleren.

tAnna Ruijters, oud 81 jaar, weduwe van'
Rassin. St.-Servaasbolwerk 40, 6211 NB'

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag
bruari as. om 11.00 uur in de parochiekerk *H. Theresia te Maastricht. Schriftelijk condo
achter in de kerk.

t Pierre Zeegers, 78 jaar, echtgenoot van Jbeth Puts. Paarloweg 7, 6077 NR St.-Od
berg. De plechtige uitvaartdienst zal word*
houden op zaterdag 18 februari om 11.00 uur
Basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Ot
te St.-Odiliënberg.

t
Met diepe droefheid, maar in grote dankbaarheid
voor hetgeenzij voor ons betekend heeft, geven wij
u kennis dat, na een kortstondige ziekte, toch nog
vrij plotseling van ons is heengegaan, voorzien van
de h.h. sacramenten, onze toegewijde moeder, lieve
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Hendrika Rosalia
Hubertina Esser

weduwe van

Antoon Hubert Marie
Tonnaer

Zij overleed op de leeftijd van 80 jaar.
Geleen: Theo Tonnaer

Maastricht: Suzanne Snijders
Bom: Sylvain en Alexandra Tonnaer

Familie Esser
Familie Tonnaer

Buchten, 14 februari 1989
Spoorstraat 3
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 18 februari
as. om 11.00 uur in deparochiekerk van St.-Cathari-
na te Buchten.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Moeder zal worden herdacht in de avondmis van
vrijdag as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Zij ligt opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
God heeft ons geen gemakkelijkereis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.

Met grote droefheid geven wij u kennis dat na een
leven van goedheid van ons is heengegaan,na een
liefdevolle verzorging in St.-Jans Geleen, mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jeu Damoiseaux
echtgenoot van

let Vos
Hij overleed op de leeftijd van 76 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Schimmert: I. Damoiseaux-Vos
Schimmert: Els Pitti-Damoiseaux

Frans Pitti
Karin, Ivo

Schimmert: Marlies Harings-Damoiseaux
Armand Harings
Luc, Manon
Familie Damoiseaux
Familie Vos

6333 EH Schimmert, 15 februari 1989
Bekerbaan 11
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 18 februari om
10.30 uur in de St.-Remigiuskerk te Schimmert.
Vrijdagavond om 19.00uur avondmis in voornoem-
de kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene ligt opgebaard in derouwkamervan
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.

Dankbetuiging
Voor al uw belangstelling, getoond bij de ziekte,
overlijden, uitvaart en crematie van

Yvonne Keydener-
Van Weersch

danken wij u allen van harte.
Uw medeleven was voor ons allen een grote troost.
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst, die ge-
houden zal worden op zaterdag 18 februari as. in de
H. Callistuskerk te Neerbeek om 19 uur.

Theo Keydener
Anita en Kees
Patrick en Marion
Oma Van Weersch
OpaKeydener

Dankbetuiging
Al wat je deed en wat jezei
gaat voor mij nooit voorbij.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van belangstelling
bij het overlijden van mijn lieve man, onze vader,
opa en overgrootvader

Thei Jacobs
betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank.

Mevrouw A.C. Jacobs-Gelissen
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 18 februari as. om 18.30 uur in deChristus Ver-
rijzeniskerk te Geleen-Zuid (Potterstraat).

t
Jij was mijn liefde
Jij was mijn rots
Jij was mijn alles
Jij blijft mijn trots

Vandaag is het een jaar geleden dat ik afscheid
moest nemen van mijn allerliefste man

Sjef Timmermans
Leny Timmermans-Wauthle

Sibbe, februari 1989

De eerste jaardienst zal worden gehouden zondag
19 februari as. om 10.30 uur in de parochiekerkvan
deH. Rosa te Sibbe.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd geven wij u kennis, datna een liefdevolle
verzorging thuis en in het De Weverziekenhuis,
kalm en vredig van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Franz Terka
echtgenootvan

Hedwig Brenk
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
82 jaar.

Heerlen: Hedwig Terka-Brenk
Familie Terka
Familie Giepraans
Familie Majcherek

6414 CX Heerlen, 15 februari 1989
St. Hubertusplein 16
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 18februari om 13.00uur in de parochie-
kerk van de H. Gerardus Majella te Heksenberg-
Heerlen, waarna om 14.30 uur de crematieplechtig-
heid is in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10. Voor vervoer per bus is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Franz is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.

amaa^^^^^^am^m^mm^i^mamaaaaaaÊ^^a^^a^a^^^maa^mÊmmi^mm^^^

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijdenen de begra-
fenis van onze lieve moeder en oma

Elisabeth
Leenders-Wirtz

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Valkenburg, februari 1989

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 19 februari as. om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijdduren-
de Bijstand te Valkenburg aan de Geul.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van

Mia Knuth-Smeets
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zijn ons tot troost geweesten wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

JanKnuth
kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 18 februari as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Terwinselen-Kerkrade.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dankbetuigen voor het medeleven en de be-
langstelling ondervonden na het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Agnes Joosten-Pelzer
Een bijzonder woord van dankaan verplegend per-
soneel afd. De Linde, Schuttershof.

Kinderen en kleinkinderen
Schinveld, februari 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 18 februari as. om 19.00 uur in de kerk van de
H. St.-Eligius te Schinveld.

Dankbetuiging
Woorden schieten eigenlijk te kort, maar toch
willen wij u allen langs deze weg van harte be-
danken voor uw bloemen, uw kaartje, uw per-
soonlijk woord of gewoon uw aanwezigheid bij
het overlijden van

Bertha Noteboren
Zij was kennelijk niet alleenvoor ons zo bijzon-
der.

L. Noteboren
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 18 februari om 19.00 uur te
Puth.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Maria Hubertina
Jongen

zal worden gehouden op zondag 19 februari om
11.15 uur in de dekenale kerk van St.-Jan Evange-
list te Hoensbroek.

Nichten en neven

Allen die met hulp, bezoek, bloemen, h.h. missen
en bijwonen van uitvaart en crematie meeleefden
bij het afscheid van

Bèr Claessen
van harte dank.

Mevrouw C. Claessen-Delissen
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst is op zondag 19februari as. om
11.00 uur in de St.-Callistuskerk te Neerbeek.
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Kamer eist snelle
invoering 'kras-lof'

Dees en Koning beschuldigd van tegenwerking Poging tot
aanranding

VENLO- Een nog onbekend'
mobilist heeft dinsdagavond I
beerd een negentienjarig ifl*j
Venlo-Noord aan teranden."
had haar even tevoren, nadat
de bus was gestapt, metcent
dwongen in zijn auto te stapr
De dader,van wie geen signa^
bekend is, stopte enkele hond,
meters verder op een parke^
en liet haar uitstappen. *Jwerd zij, weer onder bedreig*^
het mes, op de grond geduvvd\
op probeerde de man haar 'randen. Op het moment dat*lesauto stopte op een weg na*
parkeerterrein ginghij er va"

suggereerde dat de fraude-kwestie
slechts als voorwendsel diende om
de Staatsloterij een graantje mee te
laten pikken.

Motie
„Deelname van deStaatsloterij doet
afbreuk aan wat de Kamer wil,"
meent ook CDA-woordvoerder
Hennekam. Anderhalf jaar geleden
stemde een overgrote meerderheid
van de Kamer in met een motie van

het PvdA-Kamerlid Worrell. Daarin
werd aangedrongen op snelle invoe-
ring van het kras-lot door de Stich-
ting Sporttotalisator. „De bewinds-
lieden moeten die motie gewoon
uitvoeren, anders niet," aldus een
verontwaardigde Worrell.
Als de bewindslieden de motie niet
op korte termijn uitvoeren, zal de
PvdA een initatief-wetsontwerp in-
dienen. De WD heeft al aangekon-
digd dat initiatief te zullen steunen.

De woordvoerders van de drie grote
fracties zijn ook verbolgen omdat
staatssecretarisKoning de Staatslo-
terij probeert te betrekken bij de or-
ganisatievan de krasloten. Bij deel-
name van de Staatsloterij vloeit de
helft van de verwachte opbrengst
(10,5 miljoen) rechtstreeks naar de
schatkist van minister Ruding.

DEN HAAG - Een Kamermeerder-
heid beschuldigt de staatssecreta-
rissen Dees (sportzaken) en Koning
(Financiën) van opzettelijke vertra-
ging bij de invoering van het 'kras-
lot'. De uitgifte van kras-loten (kras
het nummer weg en zie je prijs) is
volgens alle grote fracties dringend
noodzakelijk door de teruglopende
inkomsten van de Toto en Lotto.
Daardoor komt vooral de amateur-
sport in gevaar.

AbvaKabo bezorgd over afd ding jeugdzorg

Bond stelt directie
Welterhof ultimatum

weegt stappen te ondernemen in-
dien de directie nietreageert opzijn
vragen. Er zal wel eerst overleg
plaatsvinden met de groep werkne-
mers.

Sport
Zowel WD, CDA, D66 als PvdA
menen dat de opbrengst volledig
ten goede moetkomen aan desport.
Daarom willen zij dat de Stichting
Nationale Sporttotalisator de orga-
nisatie op zich neemt, al dan niet in
samenwerking met de Algemene
Loterij Nederland. Beide organisa-
ties hebben zich daartoe inmiddels
verenigd in de Stichting Instantlo-
terij. In een brief aan staatssecreta-
ris Dees schrijft de Instantloterij
ook geen heil te zien in samenwer-
king met de Staatsloterij.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De AbvaKabo is zeer
bezorgd over de ontwikkelingen op
de afdeling Jeugdzorg van het psy-
chiatrisch gezondheidscentrum
'Welterhof. In een brief aan de di-
rectie eist vakbondsbestuurder
J.van Dongen, verantwoordelijk
voor de gezondheidszorg in Lim-
burg, binnen veertien dagen tekst
en uitleg.

Armoede
Ook vanuit de bewoners is gerea-
geerd op de ontwikkeüngen in Wel-
terhof. Bewoonster Diane Diepen-
daal noemt het „de armoede van de
psychiatrie."Het WD-kamerlid Keja zei de in-

druk te hebben dat Koning 'de
lootjeskwestie wil tegenhouden.
Hij hekelde het tijdrovende onder-
zoek naar de fraudegevoeligheid
van het nieuwekansspel. De lootjes
zullen een waarde van hooguit vijf
gulden vertegenwoordigen. „Post-
zegels van die prijs worden toch ook
niet nagemaakt?" aldus Keja die

De juistheid van de overplaatsing
van drie werknemers (zie LD giste-
ren) naar een andere afdeling wordt
met name door de bond in twijfel
getrokken. De AbvaKabo, die overi-
gens niet is uitgenodigd voor het ge-
sprek vandaag met de betrokkenen
en stafmedewerkers, vreest een fou-
te toepassing van het gehanteerde
artikel in de CAO. De bond over-

officiële mededelii1-

Gemeente Beek (L.)
OPENBARE BEKENDMA^

De burgemeester van de geit[.
Beek (L.), maakt ter voldoen»"
het bepaalde in artikel 22 v. j
Wet op deRuimtelijke Orden*'"
kend, dat de gemeenteraad f j
vergadering van 9 februaf'
heeft besloten te verklaren y. .
bestemmingsplan wordt voor"
voor: )- een aantal percelen geiege'L jj

de A2(Siekendaalstraat / ü'j
singel / Hoeferpark), kad*
bekend gemeente Beek, se'j.
nrs. 1611, 1670 en 1697 (alle|

- een perceel gelegen aan dy
Mauritslaan, kadastraal "; ,
gemeente Beek, sektie G,y\

- een perceel gelegen op de.
Maastrichterlaan / Heuve' |
kadastraal bekend ge^
Beek, sektie G, nr. 350;

- het gebied omgeving Lucf>w
Maastricht; t- een tweetal percelen gelee ,
de Manegeweg, kadastra^kend gemeente Beek, se"
nrs. 3583 en 3584;- de percelen gelegen in r»e l
ontwerp-bestemmingspla^j
Partiële Herziening *
mingsplan groot Genhout ■_M

Bedoelde besluiten liggen, ' j
daarbij behorende en als l

gewaarmerkte tekeningen,
de percelen in gelekleur "tiPÏA
geven, met ingang van 1? (j
1989 ter gemeentesekretarie
ling Ruimtelijke Ordeningy
bouw- en woningtoezicht) v° $
ieder ter inzage. Op deze dal»
dit besluit in werking.
Beek (L.), 16 februari 1989.

De burgemeester voorn
A.G.J. van Goethem^y

Gemeente Echt
VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van de ée ift
Echt maakt ingevolge artike» _\
de Wet op de Ruimtelijke 0&^bekend, dat de Raad der gen j.
Echt in zijn vergadering vaf? j!
nuari 1989 heeft verklaard,
herziening wordt voorbereid .
volgende bestemmingsplann
1. „Maria-Hoop", voor wat j-^i
het perceel kadastraal beke
gemeente Echt sektie Z nr ' '_4
gen langs de Annendaal0 a
zulks ten behoeve van de ve #*van een bestaand schoolgebo^
woonruimte en de bouw van
gen;
2. „Echt-Zuid", voorzover v,6\
king hebbend op het gebied 8 ~gelegen tussen de Peijerstf „\

Imkerstraat, de GebroekersU *,;
de nieuwe weg genaamd
straat in het verlengde van °testraat. he jfl
3. „Plan aanwijzende de ".^
mingen in Hoofdzaak/B 1* .
bied", voorzover betrekki^.bende op de percelenkadas 1 yi
kend als gemeente Echt s hjj
nrs. 505 t/m 508, gelegen
hoek Pepinusbrug-Annen^ ._<
weg, zulks ten behoevevan 0 e ji
van een bungalow/landhuJ» j
herinrichting van een besta
drijfsterrei'n. ..
Gemelde voorbereidings 0 g
treden in werking met iné^ tfe
17 februari 1989. De desbetr^j
raadsbesluiten met bijbehor .^
tuatietekeningen liggen me .ji
van 17 februari 1989 voor e^,
ter inzage op kamer 2.09 5
stadskantoor, Nieuwe Mar
Echt.
Echt, 16 februari 1989. „

De burgemeester van
Mr. L.H.F.M. Janssen^

Op de afdeling Jeugdzorg van Wel-
terhof heeft het personeel zich mas-
saal ziek gemeld om uitdrukking te
geven aan hun onvrede over het be-
leid en gebrek aan personeel op de
afdeling. De problemen beperken
zich echter niet tot dieafdeling, sig-
naleert Diane Diependaal. Volgens
haar is er sprake van een neergaan-
de spiraal, zowel voor de patiënten
als voor het personeel. Er moeten
meer therapeuten komen, de ver-
zorgers moeten tijd krijgen om aan-
dacht te geven aan alle patiënten,
besluit Diependaal haarrelaas.

De problemen op de afdeling
Jeugdzorg zijn volgens haar symp-
tomatisch voor de werksfeer in het
psychiatrisch gezondheidscentrum.
De werkdruk is te zwaar voor het
personeel. Ze moeten veel te veel
doen en de patiënten komen daar-
door in deverdrukking.
„Ik kan me voorstellen dat het per-
soneelzich ziek meldt. Maar het kan
zo niet verder. Er moet iets aan ge-
daanworden."

Polen: Boeren
Solidariteit
weer legaal

Het weer officieel toestaan van Soli-
dariteitvormt een van depunten die
tijdens de ronde-tafelconferentie
centraal staan.

De commissie heeft gezocht naar
garanties voor 'sociale steun' voor
de landbouwkundige ontwikkeling
en 'geëigende maatschappelijk be-
trekkingen' op het platteland, zo
luidt het officieel. Boeren Solidari-
teit is in 1981 tegelijk met Solidari-
teit verboden.

WARSCHAU - Boeren Solidariteit,
de in 1981 verboden vakbond voor
boeren in Polen, mag weer openlijk
actief worden. Daarover zijn verte-
genwoordigers van de Poolse rege-
ring en het verboden vakverbond
Solidariteit het gistereneens gewor-
den op de tiende dag van de zoge-
noemde ronde-tafelconferentie.
Het is het eerste akkoord datbereikt
is tijdens de conferentie, die vol-
gens waarnemers tot nu toe een ta-
melijk moeizaam karakter draagt.
De beslissing tothet opnieuw legali-
seren van Boeren Solidariteit is ge-
nomen door een 32-koppige com-
missie, die zich gebogen heeft over
hervormingen binnen de Poolse
landbouw.

Donderdag 16 februari 1989 " 20Limburgs Dagblad

V.V. B.V.C. '28 - Bingelrade
vraagt m.i.v. het seizoen 1989/1990

(SPELER-)TRAINER
in bezit van diploma oefenmeester 111.

Soll. richten aan secretaris L. Bemelmans, Dorpsstraat
162, Bingelrade, tel. 04492-2743(liefst na «7.00 uur).

790eStaatsloterij, Ie trekking 1$februari 1989.

In deze trekking ruim 446.000 prijzen samen ’9.000.000,-.

20 prijzen van ’ 25.000- op alle lotnummers 028848
20 prijzen van ’ 5.000- op alle lotnummers 076219

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 7983
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 421
2.000prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 038
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 589

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 39
20.000prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 95

200.000 prijzen van ’ 15,- op alle eindcijfers 2
200.000 prijzen van ’ 10,- op alle eindcijfers 8

Zetfouten voorbehouden.
De uitslag van de tweede trekking wordt

uitgezonden op TV. Kijk a.s. maandagavond naar
Ned. 3, NOS, aanvang 19.31 uur.

MÉÉRKANS IN DE STAATSLOTERIJ -J»*
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OPEN HUIS
Vandaag, vrijdag en zaterdag
de gehele voorjaars- en zo-
mercollectie'

Georges Picaud
kant-en-klaar bij ons in huis.
60 breimodellen van de nieu-
we voorjaars- en zomerdra-
den kunt u bekijken, bewon-
deren en passen bij
HANDWERKHUIS EVA

Dr. Poelsstraat 7A
t.o. H5bioscoop

Heerlen, 045-714065
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Verkoop bij Executie
Op vrijdag 17 februari
1989 te 11.00 uur, zullen
ten laste van J.F. van Es-
pen wonende te Hoens-
broek, Deken Meijserf 28
worden verkocht enige
roerende goederen, te we-
ten: een personenauto
merk Lada, type 2105GL,
bouwjaar 1982.
De verkoop vindt plaats
aan bovenstaand adres en
geschiedt a contant zonder
opgeld.
De goederen zijn een half
uur vóór de verkoop voor
een ieder te bezichtigen.

De deurwaarder der
rijksbelastingen belast
met de executie.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van
deelneming ons betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van onze vader,
schoonvader en opa

Wiel Janssen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kin/leren en kleinkinderen
Schinveld, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 18 februari as. om
19.00 uur in de St.-Eligiuskerk te Schin-
veld.

Voor de grote belangstellingen deelneming diewij
mochten ontvangen na het overlijden van

Jos Counen
willen wij u oprecht danken. Het was voor ons een
grote troost.

Margot Counen-Heijnen
Edo, Tessa

Munstergeleen, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 19 februari 1989 om 11.15 uur in de H.
Pancratiuskerk te Munstergeleen.



van onze verslaggever

Van onze verslaggever Die situatie zou zich steeds ver-
der opdringen nu het ministerie
van plan is een adviescommissie
in het leven te roepen die moet
gaan onderzoeken of de toela-
tingscommissies (doorgaans zijn
dat de Stichtingen Adviesbu-
reaus Speciaal Onderwrjs) de
juiste kinderen naar de juiste
school sturen: „Dat is een motie
van wantrouwen tegen de men-
sen die ervoor opgeleid zijn om
dit werk te doen. Bovendien kost
zon onderzoek veel geld en dat
in een tijd dat er bezuinigd moet
worden. Dat valt volgens mij niet
met elkaar te rijmen", aldus
Oomens.

Enquête moet 'nijpende situatie' duidelijk maken

Speciaal onderwijs
ook op barricaden

Catastrofaal

onderwijs. „Gewoon om te voor-
komen dat de Tweede Kamer
haar steun geeft aan de bezuini-
gingsplannen van ministerDeet-
man", aldus Else Donderwinkel.

Laten horen

Riedel: 'Limburger
mystiek ingesteld'

JctTiRiedel tijdens de behandeling van een patiënt.
Foto: PETER ROOZEN

Bij „Esperantia" kunnen drie
cursussen worden gevolgd: tran-
ce, menskunde en psychometrie
(informatie halen uit een foto of
voorwerp). Bovendien houdt de
vereniging in de komende maan-
den een groot aantal activiteiten
zoals lezingenover metamorfose,
bloemenseances, een genezings-
dienst, een forum e.d. Een hoog-
tepunt wordt volgens Jan Riedel
het optreden van Anton Pauwe
op dindag 7 maart in het Huber-
tushuis in Geleen.

met schappelijke prijzen wer-
ken."

Cursus

Celstraf van 2,5
jaar geëist voor
brandstichting

Overigens werden gisteren ook de
nieuwe uniformen van de spoor-
wegpolitie gepresenteerd. De grijze
pakken zijn verruild voor blauwe.
„De kleur is wel bijna hetzelfde als
die van de politie-uniformen, maar
toch hebben we er op gelet dat er
duidelijke verschillen waarneem-
baar zijn tussen gewone politie en
NS-politie. De bevoegdheden van
beide diensten zijn nogal verschil-
lend", aldus Hattink.

In het nieuwe onderkomen, geves-
tigd in de al enkele jaren leegstaan-
de kantoren van Van Gend en Loos,
zrjn 19 ambtenaren gehuisvest. Zij
maken deel uit van het district
Zuid-Oost met Eindhoven als
hoofdvestiging. De NS-politie kent
in heel Nederland drie regio's. Lim-
burg behoort tot Zuid-Oost, maar
heeft in Sittard een eigen 'provin-
ciaal hoofdbureau' en kleine
uitvalsposten op de andere grote
stations in de provincie.
Het oude kantoor van de spoorweg-
politie in Sittard zal binnenkort af-
gebroken worden, omdat het Sit-
tardse NS-station een ingrijpende
verbouwing zal ondergaan. Het
leegstaande kantoor van Van Gend
en Loos, een dochtermaatschappij
van de NS, bleek een uitstekend al-
ternatief. Deze huisvesting is tevens
veel ruimer.

SITTARD - De spoorwegpoli-
tie gaat intensiever toezicht
houden in en rond station
Maastricht. Dit omdat er
steeds meer klachten komen
van de reizigers over overlast
van zwervers, drugshandela-
ren en vandalen. Voorts zal er
vaker gepatrouilleerd worden
in de omgeving van spoorweg-
overgangen om het aantal on-
gevallen terug te dringen. Dat
zei districtchef J. Hattink van
de spoorwegpolitie Zuid-Oost
gisteren bij de officiële ope-
ning van het nieuwe kantoor
van zijn dienst bij het station
in Sittard.

JteUWSTADT - „De Limbur-
\W r- mystiek ingesteld", zegt
h'_e» ec*e' uit Nieuwstadt waar
l?e2n n Prak*ijk magnetiseren en
|ied e ndlleidsmassage heeft. „In
'iek geval zijnLimburgers mys-
derer dan de overige Nederlan-
W Paarom hebben spirituele
gfo ook vaak hun
cje *ste aanhang in onze provin-
cie! ■ en Limburger is eerder be-
\k 'ets aan te nemen wat moge-
t^ ls. ook al ziet hij het niet.
lijne

R instelling spruit voort uit
itij _°°urgondiscn karakter, zijn
Wh agressief gedrag en zijn

achtergrond."

dj^ ttïedel (53) is bestuurslid van
rSdyPirituele vereniging „Espe-
beg a die streeft naar een beter
Vers 'P..aangaande paranormale
tne „Het gaat er om
Ve■ te begeleiden die °P dat
hebbln een zekere begaafdheid
o|^ en. Ze moeten er mee leren
t^.^ gaan", zegt hij. „Esperan-

CLjerd twee jaar geleden opge-
i<_n l?n telt nu ongeveer 170 le-

t" 1 bidden-, maar vooral
«ejj "~,'lnburg. De vereniging is
Org.^PHtsing van de landelijkesatlisatie „Harmonia".

% r uk met ..Harmonia" heeftvon inanciële reden. „De helft
,ij de inkomsten moest aan
fen ~tn°nia" worden afgedra-
Wi 2egt Riedel. „Daardoor
be etl onze activiteiten te duur.
°t>br nsen konden dat niet meer

etlgen. Nu kunnen we weer

Voor meer informatie kunt U
contact opnemen met de heer
Riedel, tel. 04498-53956.

„Pauwe is een van de begaafdste
helderzienden van ons land",
zegt Riedel, „hij is erg trefzeker
met vaak concrete aanwijzingen.
Ook zijn instelling is heel zui-
ver." Pauwe is regelmatig te ho-
ren in de radiouitzending „Het
zwarte gat" van Veronica.
Jan Riedel, die lid is van de
NVGN (Nederlandse Vereniging
van Geestelijke- en Natuurgene-
zers), ontkent niet dat het woord
spiritueel vaak verkeerde beel-
den oproept. „De mensen den-
ken dan meteen aan dolende
geesten of dansende tafeltjes.
Onze doelstellingen zijn echter
duidelijk anders. Wij willen de
sterke punten bij de mensen met
talenten ontwikkelen. Wij leren
hen hoe ze intuïtieve informatie
moeten plaatsen."

Hoge Franse onderscheiding voor Hein Dols

Op de vraag van rechtbankpresi-
dent mr J. Nolet, of R.N niet be-
greep dat een dergelijke actie le-
vensgevaarlijk was antwoordde hij:
„Ik had die avond ruim vijftig pils-
jes gedronken. Ik wist niet goed
meer wat ik deed.". Zijn advocaat
sprak zelfs over alcoholvergiftiging
waardoor R.N. tijdelijk ontoereke-
ningsvatbaar was.

H.B toog nog diezelfde nacht met
R. N en eenkennis naar het apparte-
ment. R. N haalde met zijn kennis
de spullen en de huisdieren uit het
huis, waarop H. B. het appartement
in de fik stak. „Ik sprenkelde benzi-
ne door het huis en stak het vuur
met een aansteker aan". Daarbij
vloog H.B's broek in de brand en
spatte een raam uiteen.Desondanks
kon H.B. ongedeerd ontkomen. Het
vuur greep direct om zich heen,
waarbij een zeer sterke rookontwik-
keling ontstond. De overige bewo-
ners van het appartementencom-
plex konden dan ook maar moeilijk
hun huizen verlaten.

Tenslotte voerde de verdediging
van R.N. aan dat hij al vijftien jaar
niet in aanraking met justitie was
geweest en een moeilijke jeugdhad
gehad. Beide advocaten vroegen
dan ook om in vrijheidstelling.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Tweeëneenhalf
jaar onvoorwaardelijke gevangenis-
straf. Dat eiste de officier van justi-
tie gistermiddag in Maastricht tegen
twee inwoners van Kerkrade. De
een stond terecht voor uitlokking
tot brandstichting en de ander voor
de brandstichting zelf. Voornaam-
ste verweer van de van uitlokking.

De brand bracht zoveel gevaar voor
de omliggende bewoners teweeg,
dat in de dagvaarding van een 'le-
vensgevaarlijke situatie' werd ge-
sproken. Dat was ook de voornaam-
ste rede voor de officiervan justitie
om een zware straf te eisen. De tota-

le brandschade wordt geraamd op
180.000 gulden.

Vedachte R. N. zat al geruime tijd
diep in de financiële problemen.
Om hiereen einde aan te maken had
hij H. B. ineen café overgehaaldzijn
appartement aan de St. Pieterstraat
in Kerkrade in brand te steken zo-
dat hij een uitkering van deverzeke-
ringsmaatschappij kon opstrijken.
De dure stereo-installatie en TV-ap-
paratuur die in het huis stonden
mocht H. B. hebben als blijk van
dank. Daarnaast zou hij nog tiendui-
zend gulden beloning krijgen.R. N
zou daarna aangifte bij de verzeke-
ring doen, waarna het hem weer fi-
nancieel voor de wind zou gaan.

Ikfetm 1 <le ~ Hein Dols' directeur
1'<iin *ddelbare Ondernemers-
?Cte £ voor Horeca en Toerisme-
J^elb in Heerlen (voorheen:
fV9n are Horecaschool), is door
v Se ambassade in Nederland

onderscheiden met een hogeFranse
orde (La Croix de Chevalier de I'Or-
dre des Palmes Académiques).

Jean Vidal, de Franse ambassadeur
in Den Haag, verleent deze onder-
scheiding omdat de Sittardenaar
zich in de voorbije jaren op een bij-
zondere wijze heeft ingezet voor het

behoud van de Franse taal en cul-
tuur in Nederland. Reactie van
Dols: „Ik werd eerder al gedeco-
reerd door de Franse staat, maar op
deze hoge onderscheiding ben ik in-
derdaad een beetje trots. Ik vind het
erg triest dat in het huidige onder-
wijs de Franse taal steeds minder
aan bod komt."

S COND/HEERLEN - Het Bu-
ifWlnationale Solidariteit in
h^inr? en het Missionair Cen-
V^tlen moeten uit de Ne-e Missieraad verdwijnen.

l* 1 (iezfflandse bisschoppen heb-%e w.eek de statuten van een
Stl „ missieraad goedgekeurd,
2°feal^en Plaats meer is voor le-

lsaties. Alleen erkende
Jornst

e mogen in de
Ühehk 0g zitting in de missie-
!Hk en' waarin tot nu toe bijna

'kk 11 ŝ^ant'es voor missie ene»ngswerk samenwerkten.

BIS en Missionair
Centrumverdwijnen

uit Missieraad
HEERLEN - Hoeveel leerkrach-
ten in het speciaal onderwijs ko-
men door de bezuinigingen van
minister Deetman op straat te
staan? Hoeveel leerlingen zijn
momenteel op een wachtlijst ge-
plaatst en wat betekent dat voor
de verdere ontwikkeling van de
betreffende kinderen? Over en-
kele dagen hoopt een groep van
achttien Oostgelderse scholen
een antwoord te hebben op die
vragen. Aan achthonderd scho-
len voor speciaal onderwijs in
Nederland, waarvan vele tiental-
len in Limburg, zijn enquêtefor-
mulieren toegestuurd. Aan de
hand van de antwoorden hoopt
de groep in kaart te kunnen
brengen hoe nijpend de situatie
in het speciaal onderwijs
(LOM/MLK/ZMLK/LBO) mo-
menteel is.">(Je^ordvoerster van het BIS

lSjj.gisteren niet onder de
**hèhh gaan êewoon door.
r locj we de Missieraad niet
lstioi8' officieel weten wij trou-jLeevtyan niets. Wij laten ons in

: i_! ~,_______________________________________________________________■'S 'i.^erd opgericht nadat bis-
r'espi. en van Roermond zijn

etaris Nelen ontsloeg.s|tJke j*na.brakGijsen met de lan-
w^e VaISsie"organisaties > waaron-
A 2atstenactie, omdat deze met? MiW n bleven doen-
Is biet lonair Centrum was giste-
**. voor commentaar bereik-

Mevrouw Oomens uit Baarlo
heeft zich inmiddels beschikbaar
gesteld om vanuit Limburg de
contacten te onderhouden met
de landelijk actieleidster Else
Donderwinkel-Kaiser uit Doe-
tinchem. Deze laatste heeft de
enquête georganiseerd. Als bin-
nenkort deantwoorden op deen-
quête duidelijkzijn, dan wil men
deresultaten midden maart aan-
bieden aan de leden van de
Tweede Kemercommissie voor

Tot de landelijke enquête heeft
men besloten omdat een lande-
lijk overzicht volgens de Doetin-
chemse ontbreekt. „Alleen eeninventarisatie zou Den Haag
kunnen overtuigen van de cata-
strofale gevolgen.

Limburgers voeren actie
Van onze verslaggever

HEERLEN- Zoals dekaarten nu liggen zullen duizend leraren,
van vooral kleine en kleiner wordende scholen in Limburg, za-
terdag naar Den Bosch reizen om daar te protesteren tegen de
voorgenomen onderwijsbezuinigingen. Uit de vijfLimburgse
regio's vertrekken 's morgens minstens twintig touringcars die
tegen half twaalfin Den Bosch aanwezig moeten zijn.

Om- juist ja: symboliek -vijfvoor twaalf wordt in deBrabant
Hallen begonnen met de protestbijeenkomst. Achtereenvol-
gens zullen de woordvoerders van CNV, KOV, PCO en het
NGL het woord voeren.
VolgensMichel Cloos, dip de actie vanuitLimburg coördineert,
is het nu nog voorbarig om te stellen dat volgende week acties
van andere aard op Limburgse scholen zullen plaatsvinden.
„Tot nu toe hebben we alleen nog maar gedacht aan zaterdag
aanstaande. Na zaterdag kijken we wel verder. Wie weetkomen
er werkonderbrekingen of stakingen op verschillende scholen.
Maar als daar sprake van zou zijn, dan alleen indien scholen
zich samenpakken. Zon actie moet gestructureerd verlopen."

Haar Limburgse evenknie, me-
vrouw Oomens, vult aan dat het
inmiddels heel belangrijk is dat
de scholen voor speciaal onder-
wijs zich laten horen. Zelf is ze
ouder van twee kinderen die een
school voor speciaal onderwijs
volgen. Haar grootste zorg is niet
zozeer de toekomst van haarkin-
deren maar juist die van de leer-
lingen die, naar zij vreest, over
een tijdje niet meer op een school
voor speciaal onderwijs terecht
kunnen, hoewel ze er wel thuis
horen.

We zijn bang dat minister Deet-
man zeer lichtzinnig omspringt
met onze kinderen. Als er een
groot aantal leerkrachten moet
verdwijnen, betekent dit dat de
klassen groter worden. En dat
druist weer regelrecht in tegen
de principes van het speciaal on-
derwijs", besluit Else Donder-
winkel.
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Steeds meer
Belgen werken
in Nederland

lijke consequenties hebben voor de
Limburgse natuur in het algemeen
en De Hamert in het bijzonder,
vreest Borgman. De PvdA'er sprak
van een merkwaardige gang van za-
ken in het Limburgs/Duitse grens-
gebied. In Limburg wordt gepoogd
nationale parken van de grond te
krijgen (naast De Hamert ook de
Meinweg bij Roermond, red.) en in
Duitsland richt men een stortplaats
in, aldus Borgman. Volgens het Eer-
ste Kamerlid is dat uit het oogpunt
van een Europees milieu-en natuur-
beleid onverantwoord. Borgman
wil dan ook dat deministers Nijpels
(VROM) en Braks (Landbouw en
Visserij) alles in het werk stellen om
de Duitse plannen te verhinderen.
Lof hadBorgman voor de opstelling
van minister Nijpels ten aanzien
van natuurgebied De Peel. Het drai-
nage- en beregeningsverbod voor
boeren om verder zakken van het
grondwaterpeil in De Peel te voor-
komen, is volgens het Eerste Ka-
merlid een prima zaak.

HEERLEN - Het aantal Belgen dat
in Nederland werkt groeit gestaag.
Vooral werknemers uit Beïgisch-
Limburg steken in toenemende
mate de grens over en werken dan
vooral in deze provincie.
Volgens gegevens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek waren er
op 1 april 1987 in totaal 10.373 Bel-
gisch-Limburgers werkzaam in Ne-
derland, onderwie 6.878 mannen en
3.495 vrouwen. Van deze Belgen
werkten er 5.539 in Limburg en
4.795 in Noord-Brabant.
De pendel van Belgen naar Neder-
land vertoonde sinds 1970 een sterk
dalende lijn. In 1970 werkten nog
ruim 16.000 Belgen aan deze kant
van de grens. Vanaf 1985 is de da-
ling van de pendel echter weer om-
gezet in een lichte stijging. Het
blijkt dat vooral Belgische ex-mijn-
werkers in deze provincie werk zoe-
ken.

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het Eerste Kamerlid
J. Borgman (PvdA) maakt zich ern-
stige zorgen over de aanleg van een
enorme stortplaats in het Duitse
Weezemb, vlak over de grens bij het
Noordlimburgse Bergen. Volgens
Borgman kan dat fatale gevolgen
hebben voor natuurgebied De Ha-

mert, dat onlangs nog als nationaal
park werd aangewezen.
Het EersteKamerlid zei dat gisteren
tijdens de behandeling van de be-
groting van VROM in de senaat.
Borgman is bang dat als de liefst 160
hectare grote stortplaats- waar ook
chemisch afval zal worden ge-
dumpt- in gebruikwordt genomen,
giftig grondwater in derichting van
de Maas zal stromen. Dat kan kwa-

Spoorwegpolitie opent nieuw kantoor in Zuid-Limburg

" Met het door-
knippen van
een lint opende
district-chef
J. Hattink offi-
cieel het nieu-
we kantoor
van de spoor-
wegpolitie.

Foto:
PETER

ROOZEN

Meer toezicht op
station Maastricht

Stortplaats in Duitslandfataal voor De Hamert

Eerste Kamerlid
vreest voor

Limburgse natuur
Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

f^*^^j verstelbareV^1 "U fauteuil KETER.

Tuinset HARTMAN
* 4 Fauteuils. Van 555,-
-* Ovale tafel voor

garantie /f I_l|_l

GROSFILLEX
* Kunststof fauteuil.

ff— * 3 Jaar garantie.
\\''i——»-° 1 * Groot model.

Van 169,-. /,*§ "Meeneemprijs ___L MÉ "
Tuinset GROSFILLEX
* 4 Hogefauteuils.
* Extra grote ovale tafel.
5 Jaar garantie.
Van 1.036,- ff\ F*_1095,-
GROSFILLEX
Hoge rug 39,-. .
Lage rug /^_lffli_\29;M
3 JAAR GARANTIE I \\OOK VOOR HORECAI \J

Nieuwe kollekties kussens zijn
binnen.Bij MADISONkussens

4e kussen OK_r\ lid»
TUINHUIS STOCKHOLM
* 250 x 300 cm.

Lanen I lIII£

* Tuinhuisje met luifel 2.495,
* Tuinhuisje

300 x 300 cm2.295.-
Ondanks prijsverhoging hout
nog steeds deze lage prijzen.

PRIJSGARANTIE
OOKT.O.V *\ ZZ\
MAKRO

" Eerste Kamerlid
J. Borgman.

Van onze verslaggever

»an onze verslaggever

provincieLimburgs dagblad——
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LEDERLAND® VERHUIST I
MAAR WIL NIETS MEENEMEN.

:;: « ___W

De meest uiteenlopende stijlen en com-
binaties gaan voor een prikje van de hand:

< mW^ Jj l3kli-tiMiV.'.'.''m J_________B :-^&'■'■' ï^__________! _^__P^':':S_S_H IsÈS*
ri /}rk f~ CV'_*} ff f~l /~*wÈ f~ %£ JÊÊkW _{c%____r ■■ iKmWoU^r_^^__\^__^c___ SaKK

«II y-v m«■r>DTTC DA CC */"" C ¥ *~i -&v_£''_'-v'v.:: jJßft~aogjfffij^M^"^:''*'^!iP^^^ SsS3o_ ■■■'■vBT * _^B

E" NEDERLAND WORDT LEDERLAND.

Te h. HOENSBROEK ap-
partement i.z.g.st., 2 ka-
mers, ruime keuk. m.
koelk. en kooktoest., toilet,douche, cv., kelder, all-in
huurpr. ’ 625,- per mnd. Te
bevr. Postbus 31315, 6370
AH Landgraaf.
Te h. WINKELPAND of
kantoorruimte 70 m2. Tree-
beek, tel. 045-251769.
Te h. 2 eenpers. + 1 twee-
pers. KAMER met eigenkeuken, eigen opgang,
gebr. v. badk. en w.e. in
centr. v. Heerlen. Tel. 045-
-721147 v. 8.00 tot 19.00 u.
Gemeubileerde KAMER te
huur te Valkenburg. Tel.
04406-12875.
Heerlen: Sittarderweg-
/Grasbroekerweg, ca. 125
m2BEDRIJFSRUIMTE te
huur, geschikt voor kan-
toor, showroom, handel,
ambacht, etc. Tel. 04490-
-43275.
Over te nemen RESTAU-
RANT Mano te Maasme-
chelen (B), Kon. Astridlaan
8. Zich wenden: Rijksweg
187, 09-3211761175. Overna-
meprijs ’32.000,-.
Over te nemen te Maasme-
chelen (B), pracht en goed
lopend „NACHTCAFE"
met kleine restauratie
(snacks). Rijksweg 187, tel.
09-3211761175.
Te huur in Heerlen: ZIT-
/SLAAPKAMER, met keu-
ken, eigen wc en douche, ±
25 m 2. Huur ’425,- mcl.
p.mnd. Tel. 04499-1606, tus-
sen 19.00 en 20.00 uur.
Gemeubileerde KAMER te
huur, met eigen kookgele-
eenheid, wc en douche_Tel.

45-257090, na 17.00 uur.
Te huur voor meisje of juf-frouw, gemeub. APPAR-
TEMENT, ’550,- all-in. Tel.
045-725595.
GARAGE te huur. Lotbroe-
kerweg 19, Hoensbroek. tel.
045-227291, tussen 10.30 en
11.30 uur.
Heerlen-C. KAMER in stu-
dentenhuis. 045-455755.

WONING gevraagd, omg.Heerlen-Kerkrade, huur-
prijs tussen ’600;- en
’lOOO,-. Gelieve te bellen
tel. 045-413395.
Te h. gevr. werkpl. + kan-
toor in LIMBURG ± 200m2. Meubelhandel „De Uit-
hoff', tel. 020-252268 of 045--316908.

Dringend gezocht! Wonin-
gen in alle prijsklassen en
alle plaatsen. NEDU 8.V.,
makelaardij, Valkenburger-
weg 25a, Heerlen. Tel.
045-710909.
Te k. GEVRAAGD een
woonhuis met behoorlijk
wat tuin. Eventueel op te
knappen geen bezwaar.
Tot ’ 100.000,-; Snelle af-
handeling mogelijk. Tel.
045-220550.
DAMESKAPSALON ter
overname aangeb., gunsti-
ge voorwaarden, gel. te
Landgraaf. Inl. tel. 045-
-715155.
Pracht. LANDH. te k., 4
slpk., tuin ± 1200 m2. Aan
de Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.

2e-hands BROMFIETSEN:
Yamaha DT MX, ’1695,-;
Yamaha FSI, '88, ’1495,-;
Honda scooter, ’ 1790,-. Let
op! Bromfietsverzekering!
Vanaf maart ’98,-, auto-
maat + ’ 278,-, schakelvoor
14 maanden WA. Franssen,

Kerkstraat 56, Übachsberg,
tel. 045-751519.
ZUNDAPPKS 50, bjr. '82,
als nieuw! Vr.pr. ’ 975,-. Tel.
045-310406.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Tek. MECH. H. teef, 8 mnd.
Vader 2x nat. kamp. Moe-
der 2 certif. metlof. Tel. 045-
-318839.
Te k. Engelse cocker SPA-
NIELPUPS met stamb.
Honigmanstr. 48, Schaes-
berg.
i 1

Zaterdag 18 februari a.s.
grote vogelmarkt

in Makado-Beek (toegang gratisj^^l
BOOMERS, york en foxter-
riertjes. Tel. 04459-1237.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. 2 BOUVIERTEEF-
JES 2 en 3 jr. goede af-
stamm, ml. 045-257036.
BOUVIER x rottweiler-
pup, teef, bruin, 14 wkn.,

' geënt en ontwormd, ’50,-.
Tel. 045-229519.
Te k. MECH. HERDER, 2
jr., gesch. v. dressuur of be-waking. Dr. Poelsstr. 32,
Schaesberg-Landgraaf.VLOERBEDEKKING,

gordijnen en karpetten.
Irotevoorraad en voordeli-

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

STOFZUIGERAKTIE
Miele, Philips, Zanussi,
Hoover, AEG, Erres enz.
Met 20% en 40% korting.
Extra reklame, 1000 watt
van ’ 299,- nu ’ 159,-. Huis-houdbeurs, een begrip,
Kerkstraat 111, Brunssum.
Te k. AEG TURNAMAT 'S'
wascombinatie, m. 6 mnd.
gar. Tel. 045-271036.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

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

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

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

Te k. bruidsjurk mt. 40 enbankstel. Te bevr. Dames-
mode SEVERENS, Markt
11, Kerkrade, 045-452093.
PIANO'S te koop, nieuwe
en gebruikte. Somers &
Zn., Akerstraat 82, Heerlen,
045-713751.
Complete SLAAPKAMER
te k., ook apart. Dahlia-
straat 10, Schinveld, tel.
045-258441.
Te koop blauwe CONIFE-.REN, 1.50-1.80 m hoog,

’ 14,- p.st. Tel. 04492-2258.
Te koop 3-zits BANK, 4-pits. gaskookplaat, trapnaaima-
chine. Treebeekplein 138,
Brunssum.

1Te k. P.M.C. Philips MU-, SIC-COMPOSER, 3 mnd.
oud, v.d. Firato, nw.pr.
’398.- nu ’275,-. Tel. 045-
-317567.
Te k. elektr. STRIJKMA-
CHINE. Pr. n.o.tk. Tel. 045-
-322454.
Te k. 2 AUTOWIND-
SCHERMEN Seplex v. VW
Golf tot bwjr. 88 ’70,-; rol-
lerskaters m. 29’ 35,-; kop-
lamp Saturnus H 4’ 75,-.
Apollolaan 14, Nieuwenha-
gen, na 19.00 uur.

Prachtige voorjaarscollecties
o.a. Heidemann, Tuzzi, Ervo.

Mode Haan
Hoogstraat 98, Nieuwenhagen-Landgraaf

200 m nabij winkelcentrum

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuwen
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

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 der. VHS-video's.
Tel. 045-723712.
Gevr. IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries, slaapka-
mer, bankstel enz. Tel. 045-
-725595.
Wü kopen GOUD, zilver,
enz. Contant geld. Sarolea-
straat 80A, Heerlen, tel. 045-
-714666.
Te k. gevr. FLEISCHMAN,
Markhn of Trixexpress,
sch. HO. Tel. 04746-2635.
VIDEO'S, VHS gevraagd
en kleurentelevisies met te-
letekst en stereotorens. Tel.
04406-12875.

KAMER te h. in Sittard. Inl.
044'J2-2044.

I Gemeubileerde ZIT-
/SLAAPKAMER met dou-I che en keuken. Panneshei-
derstraat 1 en 19,Kerkrade.
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, cv. en dou-
che. Tel. 045-425651.
KAMER te h. v. nette al-
leenst, centr. Heerlen,
Kruisstr. 22. Tel. 045-
-244544.
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.
KAMER te huur in hartje

IHoensbroek, voor rustige
mensen. Te melden naI 12.00 uur, tel. 045-224509.
KAMERS te huur. Tel. 045-
-426154. j

Gemeub. KAMER te huur
centr. Heerlen, lfst. stud. of
ouder pers. Tel. 045-442192.
KAMER te huur in Voeren-
daal, tel. 045-750229.

WmMÉmmm
Te huur op gez. campingm.
zwemb. Frejus STACARA-
VAN m/douche/toilet ml.
09-3394539681 Ned. spre-
kend.

STRANDVAKANTIE?
Huur een stacaravan aan
Zeeuwse kust (Walch.). Vrij
Pasen tot 22/7 en vanaf 5/8.
Inl. 01181-1882.

Opruiming!
ski-kleding!

nu 20-50% korting!
Max Munnich Sport, Saroleastraat 57, Heerlen.

Opruiming!
Restparen

sportschoenen
nu 30-50% korting!

Max Munnich Sport, Saroleastraat 57, Heerlen.

DAMOISEAUX **verkoopt en verhuur
dan u denkt! (Verhitt
der borg). Tel. OjjMj.
Meer dan 1000 s°
STEENSTRIPS I

’ 9,50 per m2; stenen
’0,35 p.st. Het meej
voorraad leverbaar.
Staringstr. 123-125.
len-Molenberg (acW
lipsfabriek) Tel. 0^
CENTRALE VEf]
MING d.h.z.-pakket'
rad., ketel en allef
mat. ’ 2850,-. T&
313239. J
KANTELDEUREN*luiken bestellen?
Voerendaal bellen
voor industrie) Tene1
8-10, tel. 045-75018>

ANWB auto- +
school Wischmanp*
Europaweg Zuid
Übach over Wornj'
045-321721. Voor al»,
wijzen A.B.C.D.E. 'feursopleiding êQvoer, pers.vervoer.ie
lijke goed., gevaarW"
fen. Vrachtautoles*cedesl2l7ofDaf28ü,

ce Cap. ;

STUDIEBOEKEN 'u bij boekhandel o.
Alberts, Dr. Poelsst?
6411 HH Heerlen, <**
714956. __^

Zoekt u een serieufiLATIE? Bel dan na».
.rel.buro Levensgel^^
211948. J
Dond., vrijd., zat. eJJgez. DANSAVOND*!
café de Pijp, MaasH}
laan 4, Übach %
(Landgr.) 045-31291f>
ALLEENSTAAND^'
den gezellige dans-Z
tactavond met dj- >~
in Chalet TreebeeK-
verpl. Het BestuufjJ

IEenzaam? Bel hU*
.bureau "GELUK "04498-54604. 4
Alleenst. COfkAVOND. ledere «
20 u. Dancing HeliP»
zellig dansen. Legl^
pi. Tel. 043-219704. Jkant Eurohal, Griel""
Maastricht. A
"PARTNERS-TRUS'j
huw.relatieburo.
461235. J
Nette heer, 49 jr., éfizkt. VRIENDIN tot i
geheimh. verz. Brv3
MA 553 LD, Statio^S
27, 6221 BN Maastr^
Vitale weduwe, 70 r".
nette HEER om sang
iets van 't leven te"]
Br.ond.nr. HO 68L
burgs Dagblad, JsTderstraat 215, 64-»1

Hoensbroek. >
Echtpaar (39 en 41 jf^j
ECHTPAAR voor S
schap. Br.ond.nr. faLD, Markt 42, &>*
Kerkrade. _____-^d
Jongeman, 34 jr. Zo^ke VRIENDIN oit>Jrelatie mee op te „o?
Br.ond.nr. HO %Limb. Dagblad, Jraderstr. 215, 6431 HE p

broek. -j
Café-dancing WINüS
Akerstr. Nrd. 150,5
broek. Elke dond.,
zaterdag gezellig .m
voor het iets ouoe
bliek. _^

PIANO'S en vleugej?'
prijsklassen. Stern*l^verh., transp. H.J- a
ters, Ford WillenjXS
Maastricht. 043-2j^

KALKSLIB, drÜf'j|
champignonmest. .
jens. Tel. 04759-356j>
Te k. gevr. AAR*fLEN-VELDGEWAfe,,
Meertens. Tel. 045^
Sühl MOTORZApS
foede service. Frisse

. Park 8.V., 0440^

Te k. TOURCAfSHobby Prestige, W,
div. extra's, bjr. 7- ______i
nastr. 61, Hoensbrgg?*

INTERART: antieM
pelveld. Een van <>M
ste collecties v.h. zy f
strakke eiken eloiJj
meubelen o.a. 1- + cjM
trines, eethoeken, _m
fels, secretaires, J-lrff
bureaus enz. Allenj^
puntgaaf weg. ei*'^
g? eni loi§erU' TelSimpelveld. *e ,
443161. ___-<Ifi[
Wedden dat!!! übjJ
HOFF Antiques ze^tfzult slagen voor u«p0*meubels, klokken, .rf,
etc? AmstenraderHoensbroek-Centrv'd. t
045-211976. Geope"t^ iderdag,wijdagjg^p. <Antiekhandel I^. Ibiedt v een ruime ,
antieke meubelen] igoed tegen betaal^ <zen. Met service + ce

03vi!Donderdag __ ktfjta
Dorpsstraat 45a, H
045-243437. T.o. k<jr J
Chineesrestaura^

Deskundige verzorg;
uw BEIJSTING^mTE of administratie i ,
tingadviesburc>Afoi/.mermans, 045___S><[e\
De goddelijke ma^r^VEÉONIQUE is "Jgl^
uniek! Tero4s-228*(' y

Voor al uw k<*f Jdiepvriesreparatief:g6o
KO. Tel. 045-44* j

461658. _^-^p'\
Diepvries- en Ko__^erAfl
REPARATIE zonö o*l
rijkosten.BelGel^C
45230. Service v» )

uur. —



Het echtpaar Peter Jozef Zin-
zen en Gertrud Zinzen-Si-
mons uit de Angelastraat 11 te
Bleijerheide viert zaterdag zijn
gouden huwelijksfeest.

Gouden paren

Van onze verslaggever

klein journaal

Eygelshovenoostelijke mijnstreek redactie: 739282

_ Regioredactie
°stelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

Soor HeerlenJ°<s-739284
P °45-710317
SfHollmanJ 045-422345

R<>oijakkersJ °45-714876
$ nLToonen' chef
k °<5-425335
Jehard Willems£04406-15890

Kerkrade; °45-455506
C04455-2161

Zef Knubben werd op 20 sep-
tember 1915 geboren in Bruns-
sum. Als 14-jarige ging hij op
staatsmijn Hendrik werken.
Hij maakte er 35 dienstjaren
vol. Zijn vrije tijd besteedt Zef
Knubben al ruim 50 jaar in de
plaatselijke schutterij en 40
jaar in de postduivenvereni-
ging.

" Het goudenpaarKnubben-Boss. Foto: FRANSRADE

De gouden bruid werd op 28fe-
bruari 1915,in Vaesrade gebo-
ren. Tijdens haar huwelijk
kreeg zij de zorg van acht kin-
deren, waarvan er nog zes in le-
ven zijn. Thans is Maria Knub-
ben-Boss de trotse oma van
acht kleinkinderen en vijf ach-
terkleinkinderen. Haar hob-
bies zijn kienen en handwer-
ken.

Onderbonken
'ü :—?1Mer> Stichting Ouderenwelzijn
'Q.qq banken houdt vanmiddag omjta Uur kw£yongwedstrijden voorAc_°uderen, alleenstaanden en

Schinveld

'Eén vacaturebank
in regio Heerlen'

Math Vanderheiden, directeur Welzijnswerk Nuth:Onderzoeksinstituut in Arts & Auto:

NUTH - De vacaturebank
functioneert volgens direc-
teur Math Vanderheiden
van Stichting Welzijnswerk
Nuth het best als er in dere-
gio Heerlen één centrale
wordt opgestart. „Een ge-
meente als Nuth met zon
17.000 inwoners is te klein
om een vacaturebank voor
vrijwilligers draaiende te
houden."

'Meer kans
op kanker

door PAK's'

Math Vanderheiden, directeurWelzijnswerk Nuth.
Foto: FRANS RADE

gen op diepost en wellichtgaat
een stagiaire mijn werk over-
nemen".

Volgens directeur Vanderhei-
den worden binnenkort een
aantal zaken aangepakt om de
vacaturebank nóg meer cachet
te geven.
„Er komt in het gebouw aan de
Dorpstraat een lokaal vrij waar
mensen terecht kunnen voor
inlichtingen omtrent de vaca-
tures. Tot voor kort gebeurde
dat nog aan de receptie. Ook
wordt er gewerkt aan een fol-
der om de mensen meer duide-
lijkheid te verschaffen over het
doel van de vacaturebank en
de infotheek. Daarnaast zal de
beroepskracht méér de straat
opgaan. Zij gaat instellingen en
verenigingen persoonlijk bena-
deren en vragen naar hun wen-
sen. Via publicaties in dag- en
weekbladen hopen wij de ont-
stane vacatures aan de man of
vrouw te brengen."

wijls de faciliteiten". Zij vreest
dat haar contract na een jaar
niet wordt verlengd. „Jammer,
maar de gemeente wil bezuini-

eigenlijk onvoldoende", zegt
Evelien Branger. „Bovendien
is er geen budgetvoor de vaca-
turebank en ontbreken dik-

In de gemeente Nuth is de
Heerlense Evelien Branger be-
last met het opstarten van de
vacaturebank en de infotheek.
Zy is voor de periode van één
jaar twintig uur per week in
dienst van de Stichting Wel-
zijnswerk. „Om dat werk goed
te doen is zon part-timebaan

Geen budget

Vanderheiden (48) is van me-
ning dat in de regio de krach-
ten gebundeld moeten worden.
„Ik ben ervan overtuigd dat
vrijwilligers zelfs bereid zijn
enkele kilometers te reizen als
er voor heneen leuke vacature
is. Één goed functionerende
vacaturebank met drie be-
roepskrachten zou ideaal zijn.
Nu hebben de gemeenten be-
roepskrachten in dienst met
variërende werktijden van tien
tot veertig uur per week".

[_?r> onze versla6Sever - Des °P kanker kan bij bloot-JJUng aan PAK's maximaalJ keer zo groot zijn dan de
> vaardbaar geachte norm.
kt pSa d?n ook aannemelijk
w*r s bijdragen aan het'staan van kanker. Uit het
<_n!?u Nt van menselijke ge-
:teifheid geldt dat de bloot"
l llng aan deze Polyclische
■^atische Koolwaterstof-
jj 2o laag mogelijk moet zijn.

»at«Lhr^ft de arts A. Stumpel in de
WrUItgave van het bla° Arts &
te[ l °V! het schrijven van zrjn arti-
**t W^r.o^ riauw samengewerkt
te2onriK Rijksinstituut voor Volks-
ftlViw.^ en Milieuhygiëne"IVI) in Utrecht. beurtelings

Sjef Welling
imponeert kasteel

vol rechters

Het grootste verwijt van de bewo-
ners (verenigd in NederlandGifvry)
betreft de inspraak van bewoners
bij de besluitvorming over gifbel-
ten. Ze vinden dat ze te weinig be-
trokken worden bij de gesprekken
over het gifonderzoek en de beslui-
ten over de opruimingvan de troep.
Zij hebben daarvoor te weinig rech-
ten enkunnen geen beroep aanteke-
nen tegen de uiteindelijke beslis-
sing.

De PAK's-vereniging Eygelshoven
schrijft in haar hoofdstuk dat GS
van Limburg totaal geenbelangstel-
ling tonen, ondanks herhaalde po-
gingen tot contact. Ook is men niet
tevreden met het tempo waarmee
Kerkrade het probleem aanpakt.
Nederland Gifvrij vindt verder dat
de overheid veel te nonchalant om-
springt met milieuhygiënische uit-
gangspunten. Zo is er in sommige
gevallen geen aandacht voor de li-
chamelijke en geestelijke gezond-
heid van de bewoners.
De problemen van de gifbeltbewo-
ners zijn meer dan een milieutech-
nisch probleem. Naast de gezond-
heidsschade, is het voor veel men-
sen onmogelijk hun huis voor een
acceptabele prijs te verkopen. Dus
is verhuizen er in veel gevallen niet
bij. De PAK's-verenging in Eygels-
hoven wil dan ook verlaging van de
og-belasting en een vrije woonkeu-
ze regeling.

Vandaag trekken overigens onge-
veer 60 bewoners van de Eygelsho-
vense wijknaar Den Haag. Daar zul-
len ze met de vertegenwoordigers
van tien andere 'gifwyken' het eer-
ste exemplaar van het boek 'Bewo-
ners van gifbelten miskend' aanbie-
den aan milieuminister Nijpels.
Aansluitend hieraan zal er een ge-
dachtenuitwisseling plaats hebben
met de bewindsman.

Het RIVM is momenteel bezig met
het verwerken van de resultaten
van een onderzoek op het voormali-
ge Lauramijnterrein in Eygelsho-
ven. Dit moet gerichte wetenschap-
pelijke informatie over de gevolgen
van de PAK's-vervuiling op de
volksgezondheid opleveren. Ook in
de Heerlense wijk Zeswegen zijn
hoge concentraties PAK's aange-
troffen.

Om 15.00 uur wordt de mis tot
dankzegging opgedragen in de
St. Antoniuskerk. Gelegenheid
tot feliciteren is van 18.30 tot
19.30 uur in 't Patronaat, Ursu-
lastraat 232 te Bleijerheide.
Jozef Zinzen werd in 1914 ge-
boren in Kohlscheid. Hij maak-
te als gespecialiseerd slijper 50
dienstjaren volbij een naalden-
fabriek in Aken.

de voorzitter van de Tongerse orde
van advocaten) aannemelijk maken
dat een pand niet verkocht mocht
worden zonder een zogeheten ket-
ting-geding. Zijn echtgenote is eveneens in

Kohlscheid geboren en wel in
1915. Zij werkte als chef in een
levensmiddelenbedrijf. Ger-
trud Zinzen werkte daar totdat
het gouden paar in 1955 met de
twee kinderen naar Nederland
verhuisde.

HEERLEN - In een Belgisch kas-
teel vol advocaten, rechters en offi-
cieren behaalde afgelopen weekein-
de de Schinveldse advocaat Sjef
Welling een eervolle vermelding,
zijnde de tweede plaats, tijdens de
Internationale Limburgse Pleit-
wedstrijden. Het is een soort weds-
tyd die met name in België bijzon-
der populair is. De deelnemende ad-
vocaten moeten jong zijn, oftewel
niet langer dan drie jaarpraktijker-
varing hebben.

De echteliedenverkeren nog in
goede gezondheid. Zij wande-
len graag en veel. Tweemaal
per jaar brengen zij een wan-
delvakantie door in de bergen.

In Vaesrade wordt zaterdag het
gouden bruidspaar Zef Knub-
ben en Maria Knubben-Boss
uit de Rozenstraat 14 in de
bloemetjes gezet. De receptie
wordt van 19.00 tot 20.00 uur
gehouden in gemeenschaps-
huis 't Pomphuuske.

Uiteindelijk ging een Belg met de
hoogste eer strijken. „Maar dat is
geen schande", vindt Welling zelf.
„Want die hebben er meer ervaring
in." Toch niet gek voor zon eerste
keer.

Nee, er kwam geen uitslag. Maar de
jury vond dat het pleidooi van Wel-
ling juridisch doortimmerd was en
dat hij zijn verhaal soepeitjes aan de
man bracht.

Om het wat gewoner te zeggen: het
huis mocht niet verkocht worden
aan iemand dieer een bedrijf in zou
gaan vestigen. Sjef Welling was het
er om te doen dat het huis wél ver-
kocht werd. Want de eigenaar van
een sex-clubwas bereid er veel geld
voor neer te tellen.
Gelukt?

Sjef Welling, 28 jaar jong,kreeg een
civiele zaak te verhapstukken.
Enigszins gespannen was hij wel,
maar de schijnwerpers stonden
recht op zyn gezicht en dus kon hij
het publiek maar moeilijk zien. En
dat scheelde. De eiser in de gefin-
geerde zaak moest voor de jury (de
voorzitter van de Tongerse recht-
bank, de Venlose kantonrechter en

Alle eisen van Nederland Gifvrij
wijzen uiteindelijkmaar in éénrich-
ting: geld. Er moet volgens de stich-
ting een veel groter bedrag gesto-
ken worden in de schoonmaak van
de bodem dan de 200 miljoen per
jaar, die er nu voor staat.

Lambertus
WMC-terug op

«tï^ADE — Mannenkoor St.

" s uit Kerkrade za! dit jaar
len s l zien en te beluisteren zijnty-

.Wereld Muziek Concours
"°fdt J'pi in e klankstad gehouden
let J-Tijdens het vorige WMC trad
H ig^ienkoor niet op, terwijl dat
<^J° en 1981 met imposante uit-gen wel het geval was.
'et Jr .(?nmklijkKerkraads Mannen-

Lambertus zal nu op don-
der8 *> Jub een galaconcert in hetvan het WMC verzorgen, sa-
it zangvereniging Venlona
§o e,pl0 en met musici van het
Wi 1

beroemde mezzo-sopraan
a Araya verleent ook mede-

'rSd? pr°gramma staan de werken
[ss u "ale, Dies irae, Sanctus, Pie
% fn Agnus Dei uit het Requiem
Vs Ulgi Cherubini. Verder het
\y* deel van de Alt Rhapsodie
%a °2efBrahms, waarin dan Grea-
°'Ben aya'te horen zal zijn en ver-

S een achttal liederen die de
cornPorust Jean Lam-

ts heeft geschreven op teksten
l^cia dichter Federico
<e|p Lorca, getiteld 'Canciones
L ant° Jondo'.
ki^l voor het laatst zijn dat diri-
Sn , Withag het Kerkraads
kfen u or St-Lambertus zal diri-
«vetls H.et WMC-galaconcert is dus
Vtje zÜn afscheidsconcert.De di-
Vfip

Van Lambertus zal worden
door Henny Ramae-

rSta eer^er met Mestreech-
**ar furore maakte.

HEERLEN - In het Ontmoetings-
centrum van de Welterhof vindt
woensdag 8 maart van 10 tot 17 uur
de jaarlijkseBoekendag plaats. On-
der het motto 'Kom eens opverhaal'
vinden tal van activiteiten plaats. Er
is een tentoonstelling van de meest
uiteenlopende boeken, prenten en
tijdschriften. Een journalist vertelt
hoe het is om journalist te zijn. En
dan zijn er ook nog demonstraties
zeefdrukken, levende muziek, een
videopresentatie, een waarzegster
en veel meer. De toegang is gratis.

Welterhof in
teken van boek

De politie van Landgraaf (328333)
verzoekt getuigen van het ongeval
contact met haar op te nemen.

LANDGRAAF - De 73-jarige man
uit Landgraaf die dinsdagavond
werd geschept op het Streeperkruis
in Schaesberg verkeert niet meer in
levensgevaar. Hij is aan zijn schedel
geopereerd.

Man buiten
levensgevaar

" SjefWelling, despraakmakende advocaat.
Foto: CHRISTAHALBESMA

keiijk zangkoor. Men brengt gospel
songs ten gehore.

De Tennis Combinatie Laura
Eygelshoven houdt zondag om
10.15 uur haar jaarvergadering in
Bar Bistro in het Socio-project.

BrunssumI'ü "
Schutter_j St.Eligius haalt za-

s oud papier op.Jöe ..
i' te p recteur van het Ouderenho-
V*t in ten Seeft zondag om 14.00
%_<_. Eaal Veltrop uitleg over zijnUeUwd hotel.

de grimeercursus voor tieners vanaf
14 jaar. De kosten zijn f 15,-.

Bingelrade

" De jeugd van 6 tot 12 jaar mag
morgen om 19.00 uur komen knut-
selen bij SJOB. De kosten bedra-
gen, inclusief materiaal voor leden
f 1,50 en voor niet-leden f 3,50.

Jabeek

" Vandaag wordt vanaf 14.30 uur
kleuter- en zuigelingenbureau ge-
houden in het Groene Kruisge-
bouw.

Heerlen

" Het Limburgs Jeugdtoneel geeft
zondag om 14.30 uur in de Stads-
schouwburg een voorstelling van
het sprookje Repelsteeltje. De en-
tree is vijf gulden. Kaarten zijn tot
en met vrijdag van 10.00 tot 15.00
uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
en zondag vanaf 13.00 uur aan de
kassa verkrijgbaar.

" Het damescomité van de Trom-
melacre van Herle houdt zaterdag
om 14.00 uur kinderkienen in café
Stad Heerlen.

" In de H. Hartkerk te Schandelen
wordt zondag om 11.30 uur de Vas-
tendienst opgeluisterd doorhet ker-

" Burger Belangen houdt vandaag
van 19.00 tot 20.00 uur spreekuur in
Bar Bistro in het Socio-project, in
gemeenschapshuis Terwinselen, in
jeugdhuis Chevremont en in café
Muller.

Ook Else Nicolai werd in
Duitsland geboren: op 9 fe-
bruari 1911. Uit haar huwelijk
met Bernhard werden twee
kinderen geboren, die op hun
beurt zorgden voor twee klein-
kinderen en drie achterklein-
kinderen. De diamanten bruid
houdt van puzzelen en hand-
werken.

Bernhard Cornelissen werd op
3 oktober 1901 geboren in
Duitsland. In 19.15 verhuisde
hij met zijn ouders naar Neder-
land.De diamantenbruidegom
was 44 jaar lang werkzaam op
de staatsmijn Emma. Hij speel-
de 36 jaar mee in de Harmonie
Emma. In zijn vrije tijd heeft
hij zelf het woonhuis ver-
bouwd.

Diamanten paar
In Hoensbroek wordt vrijdag
het 60-jarig huwelijk gevierd
van Bernhard Cornelissen en
Else Nicolai uit deWeijenberg-
straat 454. Van 19.00 tot 20.30
uur houdt het diamanten paar
receptie in het gemeenschaps-
huis Mariarade.

" Het diamantenpaar Cornelisseti-Nicolai.
Foto: FRANS RADE

slaagd voor zijn doctoraal exa-
men letteren.

Herdenkingmis
voor pater
Victor Vaessen
Pater Victor Vaessen uit
Arensgenhout is afgelopen
weekeinde in Malawi op 88-ja-
rige leeftijd overleden. In deSt.

Clemenskerk in Hulsberg
vindt maandag 20 februari om
11.00 uur een herdenkings-
dienst plaats.

Pater Vaessen heeft als missio-
naris ruim zestig jaar in Malawi
gewerkt. In juli 1987 vierde hij
in Hulsberg nog zijn diaman-
ten priesterfeest, waarna hij
weer terugkeerde naar Malawi,
waar hij zijn hart aan had ver-
pand.

John Laugs (40) uit Hoens-
broek is aan de Katholieke
Universiteit in Nijmegen ge-

Geslaagd" Het Mannenkoor RMK-1921
houdt zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur een snuffelmarkt in gemeen-
schapshuis Concordia aan de Prins
Hendriklaan. Voor tafelhuur kan
men bellen naar S 252858 of
254670.

jM , ~e Schinskoel wordt morgen
iNua tot 2L30 uur tienerdisco
l'-Qo, n- Zondag is er van 14.00 totV Ur film voor jongeluivanaf 12vaf- 14.00 tot 16.00 uur begint

per persoon

" Het goudenpaarZinzen-Simons. Foto: DRIESLINSSEN
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Katten
Bij het lezen van uw artikel 'katten
in de klem' moest ik en ik denk vele
van mijn collega-vogelliefhebbers
aan mijn eigen situatie denken. Elk
jaar tracht ik vogels te kweken. Dit
is met diverse soorten alleen in de
open lucht (lees: volière) mogehjk.
Indien deze bezocht wordt door kat-
ten heeft dit meestal verstrekkende
gevolgen. Buiten de broedtijd zyn
de gevolgen minimaal verwondin-
gen door het ongecontroleerd tegen
het gaas vliegen, in het ergste geval
gevolgd door de dood. In de broed-
tijd wordt ook het nest met eieren of
jongenin de steek gelaten.
Een belletje om de nek van de kat
helpt hier niet. De methode van de
heer H.(hy plaatste klemmen in zyn
tuin, red.) keur ik af, maar de heer
V.d. B. zou er toch maar eens aan
moeten denken dat het zyn katten
zijn, die andermans hobby onmoge-
lijk maken. Om er maar van te zwij-
gen hoeveel schade ze in de natuur
aanrichten. Want ook daar verjagen
ze vogels uit hun nesten en moor-
den ze ook nesten vol jonge vogels
uit.
Onze buurman laat zijn katten al-
leen aangelijnd naar buiten. Helaas
zijn niet alle kattenliefhebbers zo
verstandig. Dat levert mij een niet
onaardige schade op aan jongen,
gaas en eieren, die ik op niemand
kan verhalen daar ik de kattenbezit-
ters niet ken.
Als elke kattenliefhebber er eens
zorg voor draagt datzijnkatten geen
schade in en aan andermans eigen-
dom toe kunnen brengen, zou dat
artikel over die klemmen niet nodig
zijn geweest.

KERKRADE L. Engels

Limburgs dagblad
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Prü» int'l BTW excl afloverinKskustcn.Wjjziifingen voorbehouden. Nissan is(Kik de maker van de Micra. Prairie.Bluebird, Laurel. Silvia. 2110 SX. 300 ZX,Terrano. Kin» Cab. Patrol.Vanette, Urvan enCabsUr. t),

la
Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen,Stationsstraat 115, tel.04490-71727. Brunssum, AutobednjfChiaradia(servicebedrijf), THchterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langheckweg 3ft tt
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto VanLaar BV, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts B.V, Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond),Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33- }
tel. 04752-2021. Sittard,Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, AutobedrijfG. Nelissen BV, Burg Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

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

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

Live-frSex-frßox
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje

Bel haar! 50 et/min.
06-320.322.26

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zieRosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*
Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

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

Supersexy.
De jongste met jongste

ideeën.
06-320.321.59 (50 c.p.m.)
Escort „Exclusief", ES-
CORTBUREAU v. Maas-
tricht e.0., 043-617810,
van 13.00 tot 01.00 uur.
Tevens dames gevraagd.
Glibberen en glijden doe je
bij 'DE LIKBOX'. 06-
-320.325.36 - 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.
Kijkotheek VIDEOCLUB,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
Jonge vrouw, lange benen,
ontvangt PRIVÉ van
maandag t/m donderdag
van 12 tot 20 uur. Tel.
04406-41916.
PRIVÉ bij Anita met escort.
Ook 's zaterdags. Tel. 045-
-352543.

I Pak dr in „DE VOOZBOX"| 'n keiharde sexbox, waar
alles mag! 06-320.325.13,
50 c.p.m. Vooral dames
moeten 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 cp.m. Pb 157 z'voort

Mmmm... ik hou
van wilde
mannen!

üErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Postbus 185, R'dam.
Lik!!! Lik!!! Lik!!! Mmmm...!!
06-32032511 50 c. p/m t
STOEIPOESJE , 'n stoei-
poesje.
Nieuw! Nieuw!

Oooohh!
06-320.320.66

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Watons betreft IV^ftTVkan je je tanden *^ #
erin zetten... en hou 't droog
Na21.00 uur gaan alleremmen los.

06-320.322.22
50 Cenl per minuut

HEER zkt. contact met
dame, lft. met tel.nr. teg.
verg. Br. o. nr. SB 053 LD,
Fr. Erensln. 4, 6371 GV
Landgraaf.

Nieuw privé
045-321038

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

„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.

Nieuw PRIVÉ Anita 045-
-419384, assist. gevr.
Buro ELVIRA voor een pri-
véadres. Inschr. gevr. Tel.
045-419384.

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.
EINDELIJK is het zover,
we zijn er, Angela en Cori-
na weten, u bent hun niet
vergeten! 045-229680.
Privéhuis DONNA en haar
vele vriendinnen! Hele-
maal nieuw Sofia! Tev.
ass. gevr. 045- "227734/226744.
Hete BLIKSEMS verwen-
nen u tot en met! Tel. 045-
-229718/224621.
Club MIRABELLE (Kerk-
rade), 6 meisjes aanw.,
mogelijkheden vanaf

’ 50,-; Burg. Franssenstr.
4 Kerkrade, tel. 045-
-419823.
Nobel ESCORT voor de
man van nu, ook van ma.
tot vr. van 14.00 tot 02.00
u. Tel. 045-459597.
PRIVÉ en escort. Tel. 045-
-723029.
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur. Provincia-
leweg 144 Zuid Oirsbeek.
's Zaterdags vanaf 20.00
uur.
CONTACTBUREAU
Maastricht, bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.
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.
KATJA & Nicky privé en
escort vanaf ’ 50,-. Tev.
ass. gevr. Tel. 045-
-423608._______________________________________________________________________________________________________

PRIVÉMEISJES Selfkant,
09-4924561053, 's mor-
gens vanaf 8.00 uur.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.
Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes va. ’ 75,-.
04492-3198. Ass. gevr.
Nieuw, nieuw, TOPMAS-
SAGE v. ’ 50- p. V2uur,
"zonder sex". Tel. 045-
-425100.
Club Margo met nieuw
S.M., sauna, massage en 6
lieve dames. RIJKSWEG
ZUID 1318, Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevr.

Love Line
Silvia heeft het van nature!

(50 c.p.m.)
06-320.320.61

LyFSstßo*|
Razendsnel echt spannended

sexskontakten leggen! 4t
Zoveel kans

0 maakte jenog nooit,

Yy^& 50 cent perminuut

Afro/sex!
Zoenbabwe

06-320.325.22
Black porno!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht

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

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.
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

'T NYMPHOMAANTJE
voor plaatselijke massa-
ges, 06-320.325.12 - (50
c.p.m.) Stimulatid!.

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

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

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

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

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

Sla een kanjer aan de haak!
Babbelbox!

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen. Of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwassenen.
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02
Sex society's

Jonge meisjes 06-320.321.21
zitten zo vol als mudje; vanaf 7/15 en 15/23 uur
's Nachts live-sex 06-320.321.21
vanaf 23 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,
vreemde ogen dwingen het best
Sex schandaal 06-320.324.31
wat een pan, wat een pan
Live spektakel 06-320.324.41
dat is niet snel gepiept!so c.p.m.

Hallo! Hallo
Dit is de Hallo-box, de leukste telefoon die er is. Hou je
van kletsen en van gein? Pak dan de telefoon en draai
snel

06-32032552
Voor 50 c. p.m. heb je heel Nederland aan de lijn. Arnold
uit Bolsward, Natasja uit Coevorden, Donald uit Kerkra-
de, Wendy uit Goes, Pim uit Waalwijk, Susan uit Purme-
rend of Jeroen uit Helmond. Doe je mee?

Gezellig met zn allen flirten en... (50 c.p.m.)

Flirt-Box 06-320.330.01

Privé bij MARK en Boy.
Tel. 045-223850, na 14.00
uur; tevens escort.
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.
Privé + ESCORT, iedere
dag. 045-220866.

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.

(B)analiteiten?? Je hoort
van alles op 06-32032355
voor de hele gekke SEX-
BEKENTENISSENÜ Zelf
smaak bekennen. Bel onze
tape: 010-4297085.
Zoek je 'n sex-vriend(in)?
„EROTISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).

Nombre Hombre
voor 1001
nachten

06-320.320.23
Zo klaar!!!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht
Zoek je 'n lekkere boy?
GAY! «Date! Live!!! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).
Kom in contact met die da-
mes van plezier: TIPPEL-
LIJN 06-320.330.66 (50
c.p.m.).
Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas op voor
kortsluiting. 06-32032569.
50 et. p.m.
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak ook snel nieuwe
vrienden, 06-320.330.21
(50 c.p.m.).
Vera PRIVÉ 04754-5818.
Direct, snel sex-contact!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!
Bel: 06-320.320.55 (50
c.p.m.).

„DE JACHTHUT", Hjjh
rade-Kerkrade, ®a I
straat 23. Rosi, Re^ï
Karin, Heike, AreanO
Matina. Ma. t/m zo- ,<ï
20.00 tot 04.00 uur, X *463943; tevens &#*[
gevraagd. .^

Nieuw privé
045-321 038y>

Erotheater
Lekker genieten vo^maar 50 cent p.m. Be

★ Topsex!'
320*325*2Ö;
★ Hardsex!'
320*325*35;
★ Blacksex!';
320^324#

Diana Escortservic0

045-21513/
Diana Escort 045' J

320905 - 213J|
Escortservice. Tel. O j
23730. Ma. t/m za'
20.00-5.00 uur. y&
Heb je al kennis gejjfjc'
met 'DE KLODDERO^'n Echte perverse s^ a||P
Erg smerig! Heel grof' p 5.
mag! 06-320.325.1 4-
ct. p.m. _-^J
Neem 'ns een jona^.pf'
meisje bij 'DE 0*ü 5!
BOX. 06-320.325.34
et. p.m. Sexcontacten
der franje! ProbeerJL^j
Wil jevreemd gaan?
met iemand afspre e.
Gaat 't jou alleen orj|
Bel 'DE JEUKBOX-
-320.325.1- 50 cLj^

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 24 1'4
Geleen, 04490-45»

Geopend ma. t/m y.■
11.00 tot 23.00

zat. van 10.00-18°^Tevens meisjes_gg)_-^|

GEBIT gebroken? bo<terwijl u wacht. »"»„. r
en Moers, Streepegj 3
Schaesberg. 045I3l£_^^STOELMATTERIJ nJrueuwt neten-, Pl^-. *rotanstoelen met __.<" y

045-418820. -<#2TV-REPARATIE *\é
voorrijkosten.
tv-service. Tel. Ojgj^y
Doorjonge masseus^g-ONTSPANNINOSM* >
SAGE. 045-223574^^^
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OPRUIMING
BIJ

KULOWANY
Ook in ons magazijn:

Chr. Quixstraat

Banken/zitgroepen/fauteuils
van voor

Artifort bank 3-zits m stof grijs 3943.00 2995,00
Avarte relaxtauteun ieder zwart 2880.00 1693.00
B-S zitgroep 3-2- 1-zits leder zwart 13020 00 9990.00
B - S Dam. 3-zits stot - fauteuil leder 5605.00 4350.00
B - 5 Danu 3-zits -eder naturel 6077.00 4595,00
B&B itaiia DanK arca in leder groen 12714.00 . 7450,00
Busnelli zitgroep Tuisa 17982.00 9995.00
tram tuteu Laysy-eder groen 5494.00 3990,00

fauteuil Cosy leder grijs blauw 5616,00 3990.00
Fran. 3-2-l-zits m *.eder violet 22840 00 14950.00
GiODe fauteuil - nocKer in leder blauw 2695.00 1690.00
Jor n leder groen 6695 00 4998 00

fauteuil Jade m stof Diauw zalm 2480.00 1790.00
" 3-zts *n stof blauw zalm 3290.00 2390.00

Lesser reiax fauei - locker in ieder zwart 4350.00 2795.00
i banu 2-Zits eco m ieder grijs 3885.00 2695.00

ieo._x 2'jute. oca-bora m stof beige 2495.00 1195.00
jra-bora gi.aer

-zwart 3717,00 2490.00
MO'ier fauteu tayo cor m leder blauw 3924.00 2695,00
: n fauteuil amigff-in leder zwart 2295.00 1495.00

Montis bank 2-Z'ts m stot gri|S zwart 2590.00 1390.00
Sw ss.:_.:_ ".:- f mt in fantas.e stof 5890.00 3895.00
Swiss seatsmooei amaica. schakeigroep in

leoer naturel 43000 00 29995.00
Svecese < meuken stot 1625,00 1198,00
Tecta lauteu cnroom leoer 1195,00 795.00
Tfiema tauteu poppy rooo zwart 2495.00 1195.00

.oppieta stof zwart 1130.00 590,00
Wtttmann aura fauteuils m diverse stoffen nu 1598.00
W.ener
werkstatte 2 öariKen pevedere m stof blauw 9600.00 1295,00
WK model etoile zitgroep kompleet 16980.00 8995.00
WK fauteuil relax, op wieien. leder brons 3780.00 1990,00
WK bank 2-zits s:; 3420.00 2190.00
WK 532 bank 3-zrtS in stof blauw 3980.00 2450,00
WK 531 fauteuil in stof blauw 3120.00 1795,00
WK, opera bariKsn 2'j-zits in

fantasiestof 11J_69.00 6990.00
WK opera fauteuil in leder blauw 3204.00 1990.00
WK bank 2'.-zits in stof grijs blauw 3860.00 1990.00

Tafels en stoelen
Tonon uittrektafel 145x100 cm lak grijs 2890.00 1495.00
Thema 4x eetkamerstoel ieder grijs 7920.00 2795.00
Tonon 4 eetkamerstoelen hoogglans groen

gebeitst 3112,00 1995,00
WK. eetkamertafei marmer - uittrekbaar

ovaal 5194.00 2990.00
Arco tafel + 4 stoeien kompleet wit

essen stof blauw 4135.00 1395,00
Arco tafel + 4 stoelen kompleet wit

essen, stof groen 3345,00 2395,00
Thema 4x eetkamerstoel stof grijs 3280,00 1640,00
Mahey tafel ovaal hoogglans zandkleur 6950.00 3450,00
Thema daphne stoelen diversekleuren 230.00 175,00
Tecta M2eettafel essen wit 3490.00 1990,00
Grassi 4x eetkamerstoel tuigleder wit 7400,00 4500.00
Thema 4 eetkamerstoelen Sarah, stof zwart 4400,00 1650,00
Fasem 4x eetkamerstoelen, tuigleder grijs 6640,00 2400,00
Fasem 4x eetkamerstoelen griglia leder

wit buis wit 3160,00 1690,00
B4B itana. eetkamertafel glas blauw ovaal 4327,00 2595,00
B&B italia eetkamerstoelen leder blauw

4 stuks 5184,00 3990,00
Poly design 2 fauteuils leder zwart 1190.00 690.00

Wandsystemen
:in dresso r a« zwa " 4065.00 2290.00

WK Angeio wanosysteem met spiegels
biau:. 13762.00 7995 00

Maney dressoir messing met hoogglans
eige 8960.00 3450.00

Ars Nova .vanesysteem essen metallic, 11729 00 2990.00
Ars Nova T V container essen grijs 1980.00 995.00
Ars Nova Audi container rood 1685.00 750.00

' kkast nooggians zwart 1360.00 695.00
I 3ord wanosysteem isnowwand lak gmsi 8921.00 3890.00

WK Nova audio-TV Kombinatie
esdoc 11680.00 8690.00
Nova 11696 00 7990.00

Salontafels
zettafeis piccoio met naiogeen 780 00 490.00

-Hizettateis piccolo lak wit 255 00 175.00
Arco tafeiset W 132 es. 1275.00 795,00
Arco salontafel essen zwart basic 1290.00 750.00

" Arsnova saiontafei hoogglans rood 3490.00 1350.00
Bacner bijzettafels w t gias 795.00 495.00
Bego cnrom saiontafe 1700.00 850.00

" Belgo chrom salontafel quattro 1980.00 990.00
Dreanert saiontafei rono neioer gias messing 2150.00 1395.00
Dreanert S'izenafe neioer gias messing 990 00 690.00
Gamma noektafel gias-wit 758.00 399.00
Leoiux salontafel pagooe gr,s 1535.00 995.00
Leoiux Di,zenafe:s mn-twm 690 00 350.00
Leoiux saiontafei cycie 1115.00 995.00- piexi mmisets neider nu eenmang 375.00- marmer kuDl 940.00 295.00

n salontafel KW3 zwart-neider gias 1895.00 995.00
Metaform salontafel KWI beige-g*as 1225.00 795.00
Metaform salontafel BSI zwart-neider gias 1645.00 1295.00

Garderobes
Art oe lux zwart nooggians met spiegel 1495.00 990.00
Walter Knoii 'hoogglans met dubbele

spiegeiwano 1495.00 980.00

Slaapkamers
Slaapkamer kompleet, die coiiektion penta essen wit

met spiegeikast en vele ekstra s 12309,00 ' 6990.00
Pillim schuifdeurkast met roldeuren.

essen wit gebeitst 8970.00 4895,00

Verlichting
moderne verlichting nu met hoge kortingen

Kunstnijverheid, restanten
kunstnijverheid, serviezen, kleingoed. bestekken nu
met kortingen tot 70%

Diverse lampen met 50% korting.
Kleingoed met 50% korting.

fC>C> INTERIEURARCHITEKTUUR§§ KULOWANY
Kouvenderstraat 172 Hoensbroek



Van onze sportredactie

"W ■ °VEN - De bange vermoedens van Hans Dorjee, zon-
big/^ddag uitgesproken na afloop van Volendam - PSV (1-1),
d^j n geen bedrog. „FC Twente is typisch een ploeg die niet
iw^entie heeft om te winnen. Wij hebben die wel, maar kun-
Ln de winst op dit moment niet afdwingen". Drie kwartier
i^' S viel PSV aan met de moed der wanhoop, pas na een schle-
K^S verkregen voorsprong op slag van rust maakte FC
lVtfnte aanstalten er een heuse wedstijd van te maken. Een
kf ue treffer van Vanenburg bracht de bekerhouder echterec"t bij de laatste acht van de vaderlandse cupstrijd.

maar om een onschuldig middel te-
gen ademhalingsproblemen. Zo heb
ik meegemaakt dat een spelers zijn
eigen naam niet meer wist. Hij was
totaal doorgedraaid nadat hij op het
ijs een hoop tramalant gemaakt had.
Dan heb je toch bedenkingen".

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Het gebruik van
stimulerende middelen tij-
dens ijshockeywedstrijden is
in ons land niet vreemd. Vol-
gens Boy Schepers, fysiothe-
rapeut bij Smoke Eaters, zijn
er in Nederland spelers die do-
ping gebruiken. Hun gedrag-
spatroon tijdens wedstrijden
geeft hier aanleiding toe. Al-
leen is het een moeilijke zaak
om het te bewijzen. Daarnaast

heeft hij tegenover diverse
spelers zijn bedenkingen. Tij-
dens een duel van Smoke
Eaters in Geleen werden bij
een tegenstander verdachte,
lege capsules gevonden.

„Wij kunnen echter niets bewijzen.
Is ook een zeer moeilijk zaak. Ach-
terhaal maar eens van wie die spul-
len waren of wie ze gebruikt heeft.
Wel heb ik van een spelereen flesje
Ventoline weggehaald. Ik zag die
speler het middel gebruiken via een
inhaler en heb toen ook direkt zijn
coach gewaarschuwd. Het ginghier

Bedenkingen
In zijn betoog over het gebruik van
deze middelen zegt Schepers verder
dat het leverenvan een bewijs altijd
een zeer moeilijke zaak is. Hij: „Ik
heb mijn bedenkingen tegenover
bepaalde spelersen coaches. Er zijn
spelers bij die tijdens 'n wedstrijd
toch een merkwaardig gedrag to-
nen. Dat onstaat volgens mij door
het gebruik van peppreperaten in
welke vorm dan ook. Van spelers
heb ik zelfs naam en toenaam gekre-
gen die 'snoepen' van het verboden
spul. Samen met de ex-BP Oilers
coach Alex Andjelic heb ik over
deze materie een goed gesprek ge-
had. Onze conclusie was dan ook
dat de ijshockeybond hier tegen iets
moest gaan ondernemen. Wij meen-
den dat na belangrijke wedstrijden
een tweetal spelers op gebruik van
doping gecontroleerd moest wor-
den. De bond was echter van me-
ning dat het gebruik te minimaal is
en wij ons onnodig zorgen maak-
ten".

Kühnhackl ontkent
LANDSHUT - De Westduitse ijshockeyer Erich Kühnackl heeft de
uitlatingen over doping in de Bundesliga in een sportweekblad met
kracht ontkend. De 38-jarige aanvaller keert zich vooral tegen de uit
zijn mond opgetekende zin: „In de Bundesliga wordt gedrogeerd, en
hoe."
Kühnhackl zei: „Die journalist vroeg me naar een tien jaar oud do-
pinggeval van Harald Krüll, die destijds bijKöln speelde. Ik heb al-
leen gezegd, dat ik daarvan gehoord had. Het middel captagon werd
door de verslaggever genoemd, niet door mij."
Volgens de schrijvervan het artikel zou degeïnterviewde ijshockeyer
hebben gezegd: „Captagon en dergelijke worden gebruikt." De top-
schutter uit de Bundesliga (716 doelpunten) geeft weliswaar toe, dat
hij zich heeft uitgesproken voor dopingcontroles, maar alleen om de
voortdurende verdachtmakingen uit de wereld te helpen.Donderdag 16 februari 1989 "25

PSV haalt opgelucht adem
CuusHiddink denkt dat moeilijkste periode achter de rug is

Bondsbureau direkteur Rob van
Rijswijk ontkent dan ook ten stel-
ligste dat er dopingpreperaten in de
ijshockeysport gebruikt worden.
„Onze spelers hebben liever een
pilsje. Mij is geen enkel geval be-
kend. Ook hebben clubs ons nog
niet benaderd om kontrole uit te
oefenen op het gebruik van die mid-
delen".

Vermoedens
Clubarts van Smoke Eaters, Ton
Westrik, heeft tot nu toe geenenkele
reden gehad om spelers aan een
aparte controle te onderwerpen. „Er
zijn alleen maar vermoedens. Tot nu
toe heb ik geen enkele bevestiging
hiervan gekregen. Bij Smoke Eaters
wordt in ieder geval niets gebruikt".

" Vertwijfeld grijpt Peter Houtman in het net, na weer een
kans te hebben gemist.

Willem II
verrassing
in de Kuip

Feyenoord, overijverig maar zonder
stootkracht, drukte zijn tegenstan-
der steeds verder terug op eigen
helft, maar kon in de opeenhoping
van spelers voor het Brabantse doel
geen openingen vinden. Willem 11,
datzich soms chaotisch verdedigde,
was met zijn uitvallen echter ge-
vaarlijk. Vlak voor rust viel in feite
al de beslissing, toen Loggie met
een pass naar de linkervleugel Fes-
kens wegstuurde. Diens voorzet
werd op vrijwel identieke wijze als
bij de eerste goal door Van de Borgt
ingekopt.

Smoke Eatersaanvaller Danny Pe-
ters, bijna vanaf zijn geboorte ijs-
hockeyer, is van mening dat er wel
degelijkgeslikt wordt door verschil-
lende spelers. Hij stelde: „Het ge-
beurt absoluut. Daar ben ik zeker
van. Dat merk ik wel aan de reactie
van bepaalde spelers. Het is een pu-
bliekelijk geheim in het ijshockey-
wereldje, welke spelers onder in-
vloed zijn tijdens een wedstrijd.
Maar het is een moeilijkzaak om dat
hard te maken".

ROTTERDAM - Willem 11, in de
competitie vechtend voor het lijfs-
behoud in de eredivisie, heeft
Feyenoord in de achtste finales van
het toernooi om de KNVB-beker
een onaangename verrassing be-
reid. De Tilburgers kregen reeds in
de vierde minuut een forse steun in
de rug, toen Van de Borgt een voor-
zet van Mallien van de linkervleugel
ongehinderd langs Bolesta kon kop-
pen onder het toeziend oog van de
niet reagerende Metgod.

Feyenoords trainer Jacobs probeer-
de door Tebbenhoff als extra-aan-
valler in te zetten nog meer druk te
krijgen maar de Rotterdammers lie-
pen zich steeds vast hoewel zij wel
enkele mogelijkhedenkregen. „ Als
je zoveel kansen mist, verdien je
ook niet verder te komen", stelde
Jacobs na afloop teleurgesteld vast.

Nederlaag Bondselftal

Volgens Peters is er bij Smoke
Eaters niets aan de hand. „Onze be-
langen wegen niet op tegen de con-
sequenties en de gevolgen die het
gebruik van het spul met zich mee-
brengt. Wij zijn ten opzichte van
West-Duitsland waar deze zaak nu
volop aan de orde is, eigenlijk nog
amateuristisch bezig. Bij ons ont-
breekt het grote geld. In West-
Duitsland worden aan spelers vor-
stelijke bedragen betaald. Daar te-
genover staat dat er ook gepresteerd
moet worden".

NIMES - Het Nederlands bondself-
tal verloor gisteravond een vriend-
schappelijkewedstrijd in Nimes te-
gen een Franse B-formatie met 0-1.
De eindstand was al bij rust bereikt.

Het enige doelpunt kwam in de ze-
ventiende minuut op naam van
Xuereb. De ploeg van bondscoach
Nol de Ruiter speelde onder meer
met de Ajacied Dennis Bergkamp
en Roda-JC-spits John van Loen.

Larissa alswinnaar van de eer-
ste wedstrijd zich plaatste voor

OFI-aanhang
bekogelt

scheidsrechter

HERAKLION - De scheids-
rechter en zijn beide grens-
rechters zijn gisteravond ge-
molesteerd na afloop van de
wedstrijd voor de Griekse be-
ker tussen OFI Heraklion uit
Kreta, de club van deLimburg-
se trainer Sjeng Gerards, en
Larissa (midden Griekenland).
Het publiek was het niet eens
met de uitslag (1-1), waardoor

de halve finales. De menigte
mikte met stenen op het arbi-
trale trio, dat licht gewond
raakte. Er werden tien arresta-
ties verricht. Oók bij de wed-
strijd tussen Panionios Athene
tegen PAOK^ Saloniki (3-0)
kwam het tot ongeregeldhe-
den. De Atheense politie arres-
teerde zes stenen-gooiende
aanhangers van PAOK.

top~ Yfeinig fraa j voor de objectieve
o^houwer die bekerwinst (2-0)
J*sLl°t standkwam, effectief was de
Tot H^e aanpak in elk geval wel.
j^V 'e minuten voor de rust liep
l^rkf'0^ kijna te pletter op de ver-
Nih Enscnedese afweer, die de
laj.j^er vier van de eredivisie de
**d__i\\ Weken nog enigszins in het

ei hield.
f
Vs.Paus op slag van rust de bal

verspeelde aan Koeman en er voor
de eerste keer ruimte ontstond in de
daarvoor potdichte verdediging,
liep FC Twente toch tegen die te-
gentreffer aan. Op rechts ontdekte
Koeman de wegsprintende Vanen-
burg en tegen diens diagonale
schuiver maakte doelman De Ko-
ning kansloos. „Op dat moment
hadden we met twee of drie-nul
voor moeten staan", meende Guus
Hiddink. „Zeker in het eerste half-
uur werd er redelijk tot goed ge-
speeld, maar was de ploeg niet
scherp genoeg in de afwerking".

Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaaldzocht FC Twente als-
nog de aanval, maar pas nadat PSV
op voorsprong was gekomen. Tien
minuten na de rust zette Vonk het
sein op groen voor Keur, waardoor
Roelofsen, gisteravond nog een van
de begere Enschedeërs, om tacti-
sche reden het veld moest ruimen.
Weldra werd duidelijk dat het be-
houdende concept waarmee FC
Twente aan deze ontmoeting begon
ten dele misplaatst was. In een tijds-
bestek van nog geen kwartier kre-
genHuistra en Balm drie levensgro-
te kansen, die Hiddink later zou te-
rugvoeren op een gebrek aan con-
centratie en agressie in de PSV-ver-
dediging. Dank zij de treffer van
Vanenburg, na knap voorbereidend
werk van Gillhaus, behaalde PSV
een reguliere overwinning zonder
enige franje. " Romario kon zich slechts zelden losmaken van bewaker

'Koopman.

Tachtig mille
'onverklaarbaar'

Afrekening Europees kampioenschap

De Ruiter was niet erg te spreken
over de verrichtingen van het elftal.
„Er is niet uitgekomen wat ik had
verwacht. Het ontbrak aan verband
tussen verschillende linies. Wij heb-
ben ons vrijwel geen kans kunnen
scheppen. Daarom waren we kans-
loos."

De beslissende treffer kwam tot
stand uit een pass van verdediger
Reuzeau, die via Guérin het hoofd
van Xuereb bereikte. Xuereb zette
de doelman Hesp van Fortuna Sit-
tard op het verkeerde been. Hoewel
de Fransen voortdurend het betere
van het spel hadden, kwam het ver-
der niet tot doelpunten. Slechts één
keer werd Nederland werkelijk ge-
vaarlijk. Met een fraai genomen
vrije trap dwong Kruzen Rousset
tot een spectaculaire replding.

bekervoetbal

Opstelling Bondselftal: Hesp, Sturing, Boe-
rebach, Verkuyl (Lankhaar), De Wolf, Su-
vrijn (Lammcrs), Van Duren (Meijer), Kru-
zen, Bergkamp, Van Loen (Viscaal), Cooke.

Vorm
Na de gespeelde Supercup (tegen
KV Mechelen) en het teleurstellen-
de gelijkspel tegen Volendam ont-
liep de Eindhovense ploeg daarmee
een derde deceptie binnen acht da-
gen. Het ongeslagen thuisrecord,
dat al dageert van 3 september 1984
(1-2 verlies tegen Willem II) kwam
geen moment in gevaar. Toch moet
Hiddink de komende Europa Cup-
seance tegen Real Madrid met angst
en beven tegemoet zien. Zeker in de
vorm en samenstelling van gister-
avond.

SPANJE

Huelva -Real Mallorca 0-0
Santander - Barcelona 0-1
La Coruna -Real Sociedad 0-0
Celta - Osasuna 1-0
Cadiz - Real Betis 0-0
AthleticBilbao - Real Valladolid 1-1
Sporting Gijon - Real Madrid 5-5
Espanol -AtleticoMadrid 0-0

ZEIST - De financiële commissie
betaald voetbal heeftkritiek op de
afrekening van het Europees
kampioenschap 1988, zoals deze
gisteren door penningmeester
Henk Hut is gepresenteerd aan
het sectiebestuur betaald voetbal.
Het driemanschap bestaande uit
de heren Aalbers (voorzitter), Vis-
schers en Sprengers staat vooral
kritisch tegenover het uiteindelijk
resterend, „onverklaarbaar" ver-
schil van 80.000 gulden in de con-
troleberekening opbrengstverant-
woording. In de afgegeven ac-
countantsverklaring werd ten
aanzien van deze post een voorbe-
houd gemaakt.
Van de aanwezigheidvan deze ac-
countantsverklaring wordt met
voldoening kennisgenomen. De
financiële commissie meent dat
het zoekraken van de tachtig mil-

le een gevolg is van het tekort-
schieten van de „projectmatige
organisatie" en de begeleiding
van de kaartverkoop van dit Euro-
pees kampioenschap.
De commissie bekeek verder het
beleid rond de gratis uitnodigin-
gen en constateert dat dit beleid
zorgvuldig is uitgevoerd. De hoge
reis- en verblijfskosten zijn vol-
gens de financiële commissie ver-
klaarbaar, als men ziet de prijzen
ziet, waarmee door het Duitse or-
ganisatie-comité werd gewerkt.
De commissie wil wel een nadere
specificatie van het aantal perso-
nen, dat voor rekening van de
KNVB in Duitsland aanwezig
was. De adviezen van de financië-
le commissie komen ter sprake
tijdens de algemene vergadering
betaald voetbal van dinsdag 7
maart in Zeist.

België op
Valreep naast

Portugal
Sb£,BPN - Portugal en België
Nïo kwalificatieduel in de
» felHude van net toernooi om het%p:^ampioenschap 1990 gelijk
Nn In Estadio de L"z te Lis-Nüu erd het voor 60000 toe-
Pcoord" S I_1" B^ mst WaS nog niet

\ *ira bracht Portugal in de acht-Nsór Ut van de tweede helft op'y °fê. De gelijkmaker kwam
*t>P Minuten voor tijd op naam

kV, 3 12 0 4 2-1
>%B°7°waküe 2 110 3 2-0C'tse?,' _, 2 110 3 2-1
Vh?nd 2 10 12 4-2
\^°"rS 3 0 0 3 0 1-7

t&tSieben b.v.
%^C# Bouwmaterialen
Crp-leisters

j8
n,et> marmerpleisters

% ° kleuren)
bestrating
schelsberg 94, Heerlen

Jel. 045-725782

Plomp blijft
Jij FC Utrecht
S *HT - °errit Plomp blijft tot
Vrh van dit seizoen biJ FC

v t. Daarna mag de aanvoer-
e°?rstopper weg voor een her-

*oo Qf. transfersom. Deze bedraagt
%h& gulden voor Nederlandse
%,„en een half miljoen voor clubs
%'k 0f buiten de EG- Tot dit be"
Je j*amwoensdagavond in Zeist
h^VR itrage-commissie van de
ürof » or>der voorzitterschap van
%L Ht- N.J.P. Giltay-Veth.

Was aanvankelijk van plan
2tyjt asshoppers te gaan spelen. De

ers wilden echter niet meer
Vlp dan een half miljoen gul-
H^ t, Utrecht vroeg een halve ton
jtar' Toen de onderhandelingenp stuk dreigden te lopen, scha-
lij Plomp de arbitrage-commis-

Toch zag Hiddink gisteravond wat
lichtpuntjes. „Ik denk dat wij de
moeilijkste periode achter de rug
hebben. Het liep vanavond in elk
geval al een stuk beter dan de laag-
ste weken. Met Koot erbij en moge-
lijk zelfs Nielsen, die volgendeweek
met het tweede elftal speelt, zijn de
zwaarste perikelen achter de rug".

Paul Boels
genoemd als

opvolger

Harmsen uit bestuur betaald voetbal

ZEIST - Ton Harmsen heeft giste-
ren bedankt als lid van het bestuur
sectie betaald voetbal van de
KNVB. Dat houdt automatisch in,
dat hij ook zal aftreden als lid van
het bondsbestuur. De oud-voorzit-
ter van Ajax wil hiermee voorko-
men, dat de voetbalbond ook maar
enige schade ondervindt van even-
tuele verdere publiciteit als gevolg
van het op hem gerichte onderzoek

van de Fiscale Opsporingsdienst
(FIOD).
Na het recente aftreden van Renze
de Vries, de oud-voorzitter van FC
Groningen, die eveneens werd ge-
confronteerd met een 'inval' van de
FIOD, zit het bestuur betaald voet-
bal nu met twee vacatures. Inmid-
dels zijn de nodige procedurele
maatregelen genomen om de ver-
kiezing van nieuwe bestuursleden
gelijktijdig te kunnen laten verlo-
pen. Mr. Paul Boels behoort bij de
kandidaten die genoemd worden
voor de invulling van een van de va-
catures. De Fortuna-voorzitter kon
gisteravond niet reageren op een
eventuele kandidatuur omdat hij
momenteel in het buitenland ver-
blijft. Naast Paul Boels circuleert
ook de naam van oud-Sparta-voor-
zitter Cor van Rijn.

Limburgs Dagblad sport

turbo's tobsport door dik
bruynesteyn

Bondsbureaudirekteur Van Rijswijk ontkent dopinggebruik Nederlandse ijshockeyers

Eaters -aanvaller Peters;
'Sommige spelers slikken'
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ZZZZ Mavo „Maria Immaculata" nIIV

Hunnenweg 4 (zijstraat Scharnerweg) Maastricht M^^T10.00-14.00 uur

—II Serviam-MAVO W
M.L. Kingstraat 4, Eijsden —^j
10.00-13.00 uur ____!

I^L St. Maartenscollege
___|^^1_ Noormannensingel 50, Maastricht

10.00-13.00uur "

ZZZZ-L :....!. L 1111111-1
Aanmelding nieuwe leerlingen: HAVO- en VWO-Scholen:-— L B O - en Mavo-Scholen: in de week van 13 t/m 17 maart 1989
dagelijki aan de echool tiiden» tuaeen 10.00 - 16.00 uur.— ' de »chooltl|dan dinedag en donderdag bovendien van 19.00 - 21.00 uur.
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De luxe
zit 'm niet in

deprijs
Normaal 849.

Aktievaardeel 100.
Na 749.

Minimale inruil korting 100;
Voordeelprys o4u;

"Lichtgewicht/vrije arm "Knoopsgatenautomaat

"Recht- en zigzag steek " blindzoomsteek

" Stikkende zig-zag " diverse stretchsteken:
schuine overlocksteek, honingraatsteek, rechte

stretchsteek,ric-racsteek, "M"-steek

" Heerien: Saroleastraat 40, tel.
715687 " Maastricht: Munt-
straat 6, tel. 213321 " Brunssum:
Kerkstraat 17, tel. 251518

" Nieuwenhagen: Wilhelmina-
straat 50, tel. 316938 " Sittard:
Markt 3, tel. 12599

SINCER
The SoundofFashion
"Een handelsmerk vanrhe SingerCofnpanv <n licentie gebruikt

II Kaalheid hoeft niet!
Bekend van TV Avros Service Salon.

■ .* .:-'.,.,,

~ --_ ___U_NÊ_&^_WK » _______M*s_._ k__k. " ________!

Emile. specialist in maalhaarwerk voor dames en heren
is altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing zowel
m binnen- als buitenland
Daarom brengt Emile vanaf heden het revolutionaire
maathaarwerk Het haar dat voelt wat u bedoelt:

# definitieve bevestiging op het hoofd # verkleurt niet

# blijft dag en nacht op het hoofd " houdt vorm onder
alle omstandigheden " zeer comfortabel
# garandeert volledige vrijheid

Ook levering via ziekenfondsen.«._. Verzorging van alle haarwerken.
Bel voor informatie.

emÜe haarstijl
Haarverzorging-haarwerk naar maat-gezichtsbehandeling| Stokstraat 16, Maastricht. Telefoon 043-212767

ENKELE WEKEN
ALWEER

__\ i __ " _\

is Dactylo Uitzendburo verhuisd naar
een gloednieuw pand aan

RIJKSWEG ZUID 63

en nu al durven wij dat een succes te
noemen! Werken met en voor Dactylo
Uitzendburo is een prima idee. Kom eens
vrijblijvend met ons kennis maken. Dactylo
zit te springenom goede uitzendkrachten en
inschrijven is geheel kosteloos.

Rijksweg Zuid 63, Sittard
Telefoon 04490-14190

DACTYLO, DAT WERKT WEL ZO LEUK

GUNSTIGE LENINGEN

(huisbezitters: ymj DOORLOPEND %
extra lage lasten LENINGEN W KREDIET

Ifi. 2_S EN 36 I rrfmmmrm~-mrmmmmmmmmmm'[a I Kr.ai.i- p mnd R.m. Theor

hypotheken i'rr^ifnfTiLiiin'^t^^.'H ■»*.« **»*. ,»„■.«.. ■«*.
nTrv»inCJ\C Persoonlijke Leningen, zonder 5.000.- 100,- 0,97% 69

kbeoiet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal "I* ___ ___
~

__
scoaag m maanden kwijtschelding bij overlijden. ' > -000,- 220,- 0,87 <fc 66

i.ny» 2. hyp 2.ityp Krediet- 20.000.- 400.- 0.83% 65MO" "°" "O" bed7afl 72 x 54 x 42 x fTÏÏT _]__ __ZZ ll10.000,- 6»r 97,- 107^ I 5000 - 111,- 147,- 30.000,- 600,- 033% 65
15.000,- 103,- 145,- 161,- I loioOO 199,- 238,- 290,- «O 30^ 30^8M^
SSS" i" 388' SF i£iSS St 2.?; "l^l^TSSSASroff"40.000.- 275,- 388.- 43i.- i 583 . 714,.|l i-v n _^_____*^______k. r\n_T3_"\n75.000,- 514,- 727,- 809,- M 30.000 564,- 700,- 857,-1 UVll^WW^kN UkN_^^. 50.000 934,-1161,- 1423,-■ U\TA ■ ■\\v pK1
Alhink.li|K «an d< «urDa »n uw "* I X II I A^H II \ I |_^ \
«on.ng Hurawfl0. lan.v.n..nêr.n J^ JQ^ E(t „nl, >a n.l 0,81». p.rmund H UuU UVI l_____J_J \J

Scharnerweg 108 Maastricht
Bijkantoor:

r^SfcVj f JL*}*!*/A.*X J Hoofdstraat 9, Hoensbroek

DEZE WEEKKRIJGEN DE <
KABOUTERS EEN

LOGEERKAMER GRATIS.

_________ .. to dezevierde week vanHé Superkabouteraktié spelen delachen- jOÊ
/Z ,-'aAjyr.-|faitf dekabouter, koning kabouter, dienstmeisje en bloemen-

'T! meisje dehoofdrol. U koopt ze voor slechts f 1,50 bij elke f25-
«sw* Z. j # aan boodschappen. En bij aankoop van een van deonder- gË^.aZj_^Zzz^^fc

staande merken krijgt u de logeerkamer van hetkabouterhuis WÊ%O-
-■;. r ',i< _■, gratis! ledere week -en dat 6 weken lang - kunt u steeds andere ■"■ ' " imm

.J T, 1. £..&.& E S kabouters kopen. In totaal zijn er 22 verschillende.
De vierde bouwplaat, delogeerkamer, wordt uaangeboden door: Superkabeljauwfilet,

#%-»e i —~ : _____ 1 pak 400 gram voor ÉAQ
Supertissue, 075 f"" . j£Mm%^ liga I t?U cdsfej 1 4?°

ir ■niin '"■ T^rv^
Supertandpasta, IRQ Er is nSuper dichterbij dan u denkt. Bel voor informatie 03403 93503/93505 Franse bloemkool, |J) 3
set 2x50 ml voor' \m Aanbiedingenzijngeldigt/m 18-2-1989 ofzolang devoorraad strekt. per Stuk ■■

'""""» ■*'____________._____^_________________^_________^___-__^'«'^"'^"'l'^'^'^"'i^'^'^^^^"i^^r||— 1 UITSLAG A-trekking ac klasse 84e lotefl
HENNES SWINKELS WË\ dm 1.000.000,-opiotnri644i4
■■"■«■■■** **■WM l^frjgl Nederlandse klanten. DM 60.000,- oplotnr.488309 BW SO.OOO.-op lotnr.220678 776370 ~ZZ^j

Ir*. „n,k,,i^ r»Oni- Neemvoormeerinformatieof PM 40.000.- oplotnr. 310428 722046 _^A
S VOlll UISU naai toezending van de volledige PM «.POP.- oplotnr 095979 441289 638448 __^-gfi

trekkingslüst kontakt OP met PM 10.000,- OP lotnr.003622 023169 040961 041523 060745 076657 107564 116074 136675 18392j_^j]__
aaraax. _..__.»■ - nAFHAnnnr» 241726 301384 308316 337028 646742 686900 728379 764082 770178 819292jff"

DE KOUMEN in HOENSBROEK r^DM 5.000,-op lotnummerseindigend op41597 43454 47884 93149 98399 -^- IJzer-, metaal- en autowrakkenhandel Anm «antenservice " SSi£=Sss££ret _ . _. _
r.r_ M—wr*.(\ C_^UllVl_ni DPM 7-°- °P lotnummerseindigend op 73/79 londervogü^| Tei. 045-224768 | gggSSg süddeutsche Klassen lottejj

uiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiuiiiiuuiiiuiiuiuiiiiiiiiiiiii mmWmm-\\WHÊËÊLA\AAAA\------------\------------^L---------m-\--\mmmmmmmmmmmmmWmmmmmr^

WA ! r Al ll Éik y§km 1 !___!! 11 ÜIIAU I \mI __. L V __L w M W ____________ m
______ « 1 W. I "V~-_f 9 4L_____/____

*fl_______P^'^H Ww _w mL\ ww w %_ _J kW 4__________k M. __^__P %

#9? f 1 jfl Bil I Wm\W3 IaWM ll Ll UliO 1 ifl #*1 JL3
<■ ■■■■■■■__■_■■_■__■■■_■■

_r j___l______liliii»i
____? __H *

&▼, qtwAm A fe* ______

De Chrysler GTS heeft geen dure 2.2 liter turbomotor met intercooler. Elke binnenuit. Voor hfl. 35.995,- rijdt val ee_
extra's nodig, want alle luxe is standaard. Chrysler heeft een geregeldekatalysator, een Chrysler. De nieuwe Chrysler GTS is er va \

Zoals stuurbekrachtiging rembe- roestvrijstalen uitlaatsysteem en een carros- hfl. 40.995,-. _
krachtiging getint glas, elektrisch bedienbare serie van tweezijdig verzinkt plaatstaal. Kom snel naar onze showroom
ramen en centrale deurvergrendeling. U kunt Daarom geeft Chrysler met een ge- stap in voor een comfortabele proefrit,
kiezen uit een 2.5 liter injectie-, een 2.2 liter rust hart 3 jaar of 110.000 km garantie en AUnyCl Cwiturbo- of, in de sportieve GTS Shelby, een liefst 7 jaar garantie tegen doorroesten van VmII 1 wLC

SIGNATUUR VAN EEN NIEUWE KLASS

AMERICAN CARS SCHIMMERT
Groot Haasdal 6,6333 AW Schimmert Telefoon 04404-1888.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag8.00-18.30 uur, zaterdagW.OO -17.00 uur.
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Johan Moser beste
Nederlandse
jeugdskiër

LOFER - Tijdens de Nederlandsealpine skikampioenschappen voor
de jeugd hebben Angelique en Jo-
han Moser, kinderen van de Schaes-
bergse skileraar Sigi Moser, de bo-
ventoon gevoerd. Nadat Angelique
bij de B-jeugd als snelste de slalom
afwerkte mocht zij in de hoger ge-
classificeerde A-categorie haar bes-
te beentje voorzetten. Daar werd ze
tweede. Broer Johan won in die
A-categorie zowel de slalom als de
reuzeslalom en dus de combinatie.

" Martin Rubin
torent hoog boven de
Oranje-verdedigin g
uit om te scoren.

Van onze tennismedewerker
bij de heren vrij groot. In totaal 36
duo's strijden om de herendubbel-
titel. Hier zijn Arthur Mol uit Heyt-
huysen en Jeroen Snyders uit Eg-
chel de favorieten. Mogelijk dat de
topjeugdspelers van 13 en 14 jaar
zich nog in de strijd haddenkunnen
mengen als zij niet aan de nationale
overdekte jeugdkampioenschap-
pen in Enschede zouden hoeven
mee te doen. Bij de dames gaan
Yvonne Kraus uit Grubbenvorst en
Saskia Mulder uit Kessel als favo-
riet van start.

Het kampioenschap gaat vrijdag-
avond met een aantal voorrondes
van start. Zondag wil de wedstrijd-
leidingrond 12.00 uur deeerste fina-
les de baan opsturen, zodat zij rond
half zes de prijsuitreiking kunnen
doen plaats vinden.

Het dubbel Rob van Oppen (Heer-
len)/Maurice van den Donk (Venlo)
mag echter zeker niet uitgevlakt
worden. Zij krijgen in de halve fina-
lemet dekampioenen van vorig jaar
Jeroen de Jong en Joop Bockmeu-
len Heerlens/Venlose duo Rene
Doornen en Coen Verberkt moeten
worden. Ze hebben echter het sterk-
ste kwart geloot. Zowel Pascal Hos
(Susteren) en Pieter Klinkers
(Nieuwstadt) als Marcel Lamers
(Heerlen) en Mark Bisschops
(Hoensbroek) moeten in staat
geachtworden dit duo te verslaan.

SITTARD - Bij de Limburgse dub-
belspelkampioenschappen, die ko-
mend weekeinde in de tennishal
Carperion in Sittard als tweede in
de serie provinciale kampioen-
schappen worden afgewerkt, gaat
Tony Bokhorst, de enkelspelkam-
pioen, als favoriet voor nog twee ti-
tels van start. In het herendubbel
vormt hij een combinatie met Ste-
phan Ehritt. Op papier is dit abso-
luut het sterkste duo.

In het gemengddubbel mag Tony
Bokhorst trachten met Arlette
Lochtman uit Simpelveld een greep
naar de hoogste eer te doen. Ook
hieris Rob van Oppen deverwachte
finalist, samen met Janou Savel-
koul uit St.-Odiliënberg. In het da-
mesdubbel dat met acht combina-
ties kwantitatief goed bezet is,
vormt de enkelspelkampioene Ilse
Leytens uit Puth met Janou Savel-
koul defavoriete combinatie.

In der C-klasse is de belangstelling

Op de sterker bezette 1500 meter
krijgt Van Hulst onder meer tegen-
stand van de Roemeensen Paula
Ivan, Olympisch kampioene, en
Doina Melinte. De delegatie wordt
gecompleteerd door hoogspringster
Galina Astafei en hoogspringer So-
rin Matei. De 38-jarige Puica, die
houdster is van het nationale in-
doorrecord drie kilometer met
8.43,49, is deze winter nog niet ver-
der gekomen dan 9.11,23.

Roemenië vaardigt vier atleten af
naar Den Haag. Van Hulst verdedigt
haar titel op de 3000 meter. Zrj heeft
nu niet meer dan drie tegenstand-
sters: de Westduitse Vera Michal-
lek, de Hongaarse Zita Agoston en
de Britse Nicky Morris.

BUKAREST - Elly van Hulst is dit
weekeinde tijdens de Europese in-
doortitelstrijd atletiek vrijwel zeker
van een medaille op de 3000 meter.
Op de lijst van Roemeense deel-
neemsters ontbreekt Maricica Pui-
ca, die voor dit onderdeel was ge-
meld.

Concurrente
minder voor

Elly van Hulst

Zweden heeft
Supercup binnen

handbereik
ELSENFELD - De nog ongeslagen
Zweedse tafeltennisploeg heeft zich
gisteravond al haast verzekerd van
dewinst in het toernooi om de Euro-pese Supercup. De Scandinaviërs
versloegen in Elsenfeld de ploeg
van de Bondsrepubliek Duitsland,
de enige nog overgebeleven werke-
lijke concurrent, met 4-3.
In de beginfase hadden de ruim
2700 Westduitse supporters door
overwinningen van Jörg Rosskopf
en Olga Nemes op respectievelijk
Erik Lindh en Marie Svensson nog
alle hoop op een stunt. Slechts in de
openingspartij was Georg-Zsolt
Böhm niet opgewassen gebeleken
tegen de ijzersterke Jan-Ove Wald-
ner.
In de dubbelspelen ging het echter
al mis voor de Westduitsers. Zowel
de combinatie Rosskopf/Steffen
Fetzer als Rosskopf/Ilka Böhning
verloren. Lindh stelde vervolgens
tegen Böhm de Zweedse zege al vei-
lig. Het afsluitende succesje van
Rosskopf tegen Waldner had geen
betekenis meer.

trainerscarrousel

HAMBURG - Het resultaat van de trekkin-
gen voor de Westduitse midweeklotto is:
Trekking A: 2- 3 -14 -17 -44 - 46. Reservege-
tal: 24.Trekking B: 20 - 25 - 29 - 37 - 41 - 48.
Reservegetal: 45. Spel 77: 2 1 4 0 3 4 6.

midweeklotto

31 aanvallend had Nederland
%s t oeten bieden. De linkerflank

X j zwak en beide hoeken wer-
IQJ? Weinig in het spel betrokken.
Ide ü-f*r Schuurs, hij was een van

de. 'tblinkers aan Nederlandse zij-
\ '|iaar

SLo.orde weliswaar vijfmaal
Iv^ hij kreeg te weinig aanvoer
I *iJO ide °PDOUW- Misschien had

' zit gmaat Remco Vijgeboom,
i stellf °p de tribune. hem beter in

CoSch S bunnen brengen. Bonds-

-BJj e" Ton van Linder na afloop:
stfaffc°mbinatie van die tien tijd-

| «Dei' n en het feit dat een aantal. etaie^ s net de Juiste vorm konden
Veri en > was er debet aan dat wij
°B heten ehhen.Dat werkte te veel

n moreel van de ploeg. We had-
fcZ^ls uitstekend voorbereid op

sport kort
ö GOTEBORG - Conny van
de llüm en Ron Dekker zijn bij
*w wereldbeker-wedstrijden
ste p in Goeteborg als eer-
in Lg(jeindigd. Van Bentum won
tic y Zweedse vijftig meterbad
1,02 jte meter vlinderslag in
***s h °P de 10°meter vrije slag
Ach» concurrentie te sterk.

y/ler het trio Dittmann (DDR),
Cerg(Zwe) en Higson (Can)
cj etl zij vierde in 57,94 secon-
w' Dekker tikte voor de
tet Van het veld aan op de 50 me-
Whoolslaê- Zijn tijd: 29,33 se-iqen.

van ri GREB-In de halve finales
°ask strÜd om de Eur°Pa CuPheef.eibal voor bekerwinnaars. e^ lReal Madrid zich in Zagreb: WorvgOede uitgangspositie ver-
eijj.) n,voor het bereiken van de
$10 strÜd. De Spanjaarden ver-
-9j &er» Cibona Zagreb met 92-
-53^47 de rust leidde Real met
"loeP

topscorer van Real was de
3g ëoslaaf Drazen Petrovic met

I "ale ten-In de andere halve fi-
I in jurVersloeg Zalghiris Kaoenas
Ben^°skou de Italiaanse verte-
(*9-48?°rdiger Caserta met 86_8°

SuiLOTTERDAM " De beste
de Pese driebanders, onderwie
Müi] fs Bl°mdahl, Ceulemans,
Z. t^r en Van Bracht, doen van
C»ra ' 26 februari mee aan het
t*M rix toernooi in het Rot-
O^^se World Trade Center.
e^ Qe zestien topbiljarters ligt
gUl(JpriJzengeld van bijna 35.000

*e wachten, waarvana°oo voor de winnaar.

Ty?-NTO DOMINGO - Mike
1S in Santo Domingo, de

uitad van de Dominicaanse
p-lek- gescheiden van Ro-

-IVens' De 22-JariBe wereld-
en pl°en boksen zwaargewicht
$lecPe 24-jarige actrice waren
hi,^ ~. één jaar getrouwd. Hun
Urig ■ was een aaneenschake-
«ti p 3" twisten en vechtpartij-
-4ie lvens noemde de bokser,
<itw zijn tegenstanders in de
loe„ met woeste klappen neera-
ard ?n6staanjagend. Van haar
vanu,beweerd, dat zij met steun

moeder Tyson veertig
Hj°en dollar (f. 80.000.000) af-

kZ" u'g probeerde te maken.

Mobiele
dopingcontrole in
West-Duitsland

FRANKFURT - Dit jaar zullen in
vier takken van sport in de Bonds-
republiek Duitsland door mobiele
teams dopingcontroles bij trainin-
gen, zowel op de gebruikelijke loca-
tie als in speciale oefenkampen,
worden uitgevoerd. Het geldt voor
atletiek, gewichtheffen, roeien en
schaatsen. Dat heeft het bestuur
van hetWestduitse comitévoor top-
sport woensdag bekend gemaakt.
Het besluit is een gevolgvan discus-
sies binnen de nationale Sportfede-
ratie twee en een halve maand gele-
den in Mainz. Het ligt in de bedoe-
ling bij de controles ook langdurige
trainingskampen in het buitenland
te betrekken, in samenwerking met
de autoriteiten in het betrokken ge-
bied.

Eijkenbroek
naar Haarlem

Van onze sportredactie

De Zwitserse bondscoach Arno Eh-
ret meende dat ,je van Nederland
nooit mag verliezen. Dat is duide-
lijk. Daar kun je in Zwitserlandniet
mee aan komen zetten. Wel moet ik
toegeven dat ik bij de stand 13-13
wat kriebels heb gehad. En over de
leiding. Och, de ene keer heb je ze
mee, de andere keer tegen. Van-
avond hadden we ze in elk geval
niet tegen".

Hm
voorri S niet de eni6e rode kaart
voorp Orarye-ploeg. Acht minuten
Vi kreeg Patrick van Olphen
&erp eJ zes minuten volgde Patrick
WT " Bondscoach Ton van
ge^ er^ »Wij hebben tien uitsluitin-
We ■ d" Dit had tot Sevolg dat we
sPe]e d niet comPleet konden
diten- Vooral verdedigend kostte
V°oraf VCel kracht van ons- Ik had
Hjn ■' gezegd dat er best wel twee
% en mochten vallen, omdat we
kj_ et zonder slag of stoot moes-
We LoVergeven. Misschien hebben
0v3l wat al te letterlijk opgevat.
van 'Sens lijkt het er wel op dat je
tiig 2o'n land als Zwitserland niet
baiL^mnen. De bestaande hand-
de wn lijken dan overschreden
ScheiHden' Vandaar dat het Deense
eH jc clsrechterkoppel (Mortensen
Btaht sen) in de tweede helft zo

V°or ons floten-Ik hadvan de
4vor.e? altijd een hoge dunk, na van-na »s dit helaas anders".

dit duel tegen de Zwitsers. Dat
bleek ook duidelijk trjdens de wed-
strijd. Jammer dat het in de slotfase,
mede door mijn domme wisselfout,
fout ging".

Het peloton van 174 renners on-
derhield tijdens de eerste rit met
dewind in derug een hoog tempo.
Ontsnappingen waren daardoor
amper mogelijk. De enige serieu-
ze poging werd halfweg koers on-
dernomen door deFransman Phi-
lippe Bouvatier. Zijn voorsprong
bedroeg echter nooit meer dan 30
seconden. De vlucht was dan ook
al na een paar kilometer voorbij,
waarna de complete groep zich
naar de finish in Béziers spoedde.

De spurt werd ontsierd door een
valpartij op de streep, echter zon-
der grote gevolgen. De Belg Wim
Arras was het voornaamste
slachtoffer. Hij moest zich als eni-
ge in het ziekenhuis van Béziers
onder behandeling stellen voor,
naar bleek, oppervlakkige ver-
wondingen. Hij mocht het hospi-
taal al snel weer verlaten en kan
vandaag gewoon starten.

CARCASSONNE - Peter de
Clercq heeft de eerste etappe van
de Ronde van de Middellandse
Zee gewonnen. Hij was na een rit
over 111,5 kilometer van Carcas-
sonne naar Béziers de beste in de
eindsprint. Hij versloeg de Neder-
landers Adri van der Poel, ook al
tweede bij het wereldkampioen-
schap veldrijden, en Marcel
Arntz.

Valpartij op
eindstreep

Ronde van de
Middellandse Zee

Pancratiusbank/VCH
op puntenjacht

HEERLEN - De volleybalsters van Pancratiusbank/VCH, bivak-
kerend in de gevarenzone van de eredivisie, staan de komende
weken voor een aantal beslissendekrachtproeven. Zoals komen-
de zaterdag als Lycurgus om 19.00 uur te gast is in de sporthal
Kaldeborn van Heerlen.

De ervaren Groningse formatie is bezig aan een uiterst grillig sei-
zoen. Fraaie overwinningen worden afgewisseld met knullig ver-
lies. Juist in dat weinig stabiele liggen kansen opgeslotenvoor de
thuisploeg, diecompleet kan aantreden. Inclusief hoekaanvalster
Henrianne Bellemakers, wiens knieblessure eindelijk verleden
tijd lijkt te zijn.

Uitslag: 1. De Clercq (Bel) 111,5 km in
2.32.34 (met bonif. 2.32.19), 2. Van der Poel
(Ned) z.t. (met bonif. 2.32.24), 3. Arntz (Ned)
z.t. (met bonif. 2.32.29), 4. Cooman (Bel), 5.
Arras (Bel), 6. Wolier (BRD), 7. Dominguez
Diaz (Spa), 8. Pigatto (Zwi), 9. Ballerini (Ita),
10. Tolhoek (Ned) allen z.t. als De Clercq.

TARNOV - De Nederlandse tafel-
.tennisploeg heeft in Tarnov de wed-
strijdvoor deSuperliga tegen Polen
met 2-5 verloren. De Nederlandse
punten kwamen op naam van Ger-
die Keen, die Alma Mikijaniec ver-
sloeg en het gemend dubbel Keen-
/Frank Boute, dat zich sterker toon-
de dan Dorota Bilska/Zbigbiew Za-
mojski.

Oranjeverlies

HEERLEN - Het hoofdklasseduel
tussen Waubach en EHC, dat in eer-
ste instantievoor komende zondag
was vastgesteld, wordt zaterdagmi-
daag om 17.00 uur al gespeeld.

Waubach-EHC
zaterdagmiddag

" NEER - Frans Derix wordt bij
RKSVN Neer opvolger van Gerard
van de Heul. Derix is thans werk-
zaam bij de afdelings-eersteklasser
BW '27.

" HEERLEN - Wiel Bruis, thans
trainer bij W Schimmert, neemt in-
gang van het nieuwe seizoen W
Weltania onderzijn hoede. Hij volgt
bij de Heerlense club Jo Quaedvlieg
op, dievolgend seizoen bijKlimma-
nia aan de slag gaat.

Torn Nijssen kansloos

Dat was ook voor Haarlem een be-
langrijke reden om te kiezen voor
Eijkenbroek. Vice-voorzitter Aad
Goedhart: „Hy heeft met AZ goede
resultaten geboekt. Is sterk terugge-
komen met een jeugdige ploeg. Wij
moeten het, noodgedwongen, ook
vooral van de jeugd hebben. We
denken dat Eijkenbroek de lijn van
Advocaat kan doortrekken. Én dat
willen we graag".

Recentelijk kreeg de ex-Spartaan,
die bijna 400 wedstrijden speelde
voor deKasteelclub en in die perio-
de 22 keer het oranjeshirt droeg, te
horen dat hij geen nieuw contract
kreeg aangeboden. „Dat was een te-
genvaller. Ik ben dit seizoen met
tien nieuwe spelers begonnen en we
doen het toch heel aardig. Maar AZ
wilde een nieuw gezicht".
Hans Eijkenbroek, diebij AZ wordt
opgevolgd door oud-Haarlemtrai-
ner Hans van Doorneveld, had con-
tacten met nog twee andere clubs.
Hij koos echter voor Haarlem, „om-
dat die club jeugd achter zich heeft
staan. Ik vind werken met de jeugd
prima. Dat hebik de laatste jarenbij
AZ ook gedaan".

HAARLEM - Hans Eijkenbroek
wordt de opvolger van Dick Advo-
caat als oefenmeester van Haarlem.
De huidige trainer van AZ tekende
gisteravond een éénjarig contract.
Eijkenbroek begon bijna negen jaar
geleden zijn trainersloopbaan brj de
Alkmaarse club. Eerst als assistent
van Georg Kessler, later als hoofd-
trainer. Na een driejairig verblijf in
Zuid-Limburg bij Roda JC, keerde
hij in 1986 terug in de Alkmaarder-
hout.

Anders Jarryd, de verliezende fina-
list van Rotterdam, ging in Milaan al
in de eerste ronde onderuit. De
Fransman Guy Forget versloeg hem
met 6-7,6-3,6-4. Het toernooi in Mi-
laan verloor gistermiddag de vierde
geplaatste speler. Jonas Svensson,
de man, die Boris Becker de voet
dwars zette bij de Open Australi-
sche kampioenschappen, verloor
met 4-6,0-6 van de Westduitser Eric
jelen.Svensson, 21ste op de wereld-
ranglijst, was in Milaan als zevende
geplaatst.
Miloslav Mecir is de laatste tijd nog-
al van slag. Voor de tweede week
achtereen verloor de Olympische
kampioen in de eerste ronde. In Mi-
laan was de 20-jarige Italiaan Omar
Camporese hem met 6-4, 7-6 te
machtig.

Schapers
ronde verder
MILAAN - Michiel Schapers heeft

MEMPHIS - Torn Nijssen is in het
tennistoernooi van Memphis niet
verder gekomen dan de tweede ron-
de. De Limburger werd uitgescha-
keld door de 16-jarige Amerikaan
Michael Chang: 6-1 6-3. Nijssen had
geen schijn van kans tegen Chang,
als opkomende ster elfde geplaatst.
Hij nog een van de andere onge-
plaatste spelers konden in de twee-
de ronde voor een verrassing zor-
gen. De eerste geplaatste Andre
Agassi, de nummer drie van de
ATP-ranglijst, had geen moeite met
de Amerikaan Jim Pugh 6-2 en 6-3.
Uitslagen: Agassi - Pugh 6-2 6-3, Gilbert -Davis 6-2 6-1, Chang - Nijssen 6-1 6-3, Mat-
suoka - Van Rensburg 7-6 2-6 7-5, Mayotte -Youl 6-2 6-3.

zich tijdens het Grand frix-toernooi
van Milaan geplaatst voor de twee-
de ronde. De Rotterdammer ver-
sloeg dinsdag de Zweed David En-
gel met 6-4, 6-4. Engel had zich via
het kwalificatietoernooi geplaatst
voor het hoofdschema. In de tweede
ronde komt Schapers tegenover
John McEnroe. Deze versloeg de
Westduitser Carl-Uwe Steeb met
6-3, 6-2.

gen de Mexicaan spelen die hij nu
met 6-1; 2-6; 6-4 versloeg.

" KOPENHAGEN - In het 10.000
dollartoernooi in Kopenhagen heeft
Pasealle Druyts uit Maastricht de
tweede ronde bereikt. De Zweedse
Nina Ericsson wist zij met tweemaal
6-3 te bedwingen. Haar nieuwe te-
genstandster is waarschijnlijk Ju-

dith Warringa uit het BrabantseLiempde.

" HEERLEN - Als voorbereiding
op het Israëlische circuit speelt Ca-
roline Houben uit Beek een Bel-
gisch toernooi. In Beveren bereikte
zij de tweede ronde door met 6-0;
6-0 van deBelgische Geven te win-
jien.

Die combinatie ging Masha Hellen-
brand net aan de neus voorbij. De
Schaesbergse won weliswaar de
reuzeslalom maar nam tijdens het
onderdeel slalom iets te veel risico
en viel. De Kerkraadse Simone En-
gelen werd in haar klasse in deA-ca-
tegorie tweede in decombinatie. Zij
won de slalom en werd tweede tij-dens de reuzeslalom. In de B-cate-
gorie finishten Marcel Alberts en
Ronnie Rozenzweig respectievelijk
als tweede en derde.

# Torn Nijssens optreden in Memphis duurde slechts een ronde.
Pasen: beperkt

voetbalprogramma
DEN HAAG - Er zal met Pasen in het betaalde voetbal geen dub-belprogramma worden afgewerkt, zoals oorspronkelijk de bedoe-ling was. De wedstrijden van zaterdag 25 maart zijn naar een nog
nader te bepalen datum verschoven. Duels, die nu voor Paas-
maandag 27 maart op het schema staan, kunnen eventueel, indien
de betrokken clubs dat wensen, twee dagen eerder worden ge-
houden.

" MURCIA - Armand Custers uit
Hoensbroek staat in het satellite-
toernooi van het Spaanse circuit in
Murcia in de tweederonde. In de be-
slissende kwalificatiewedstrijd ver-
loor hij weliswaarvan de Mexicaan
Torn Furukrantz, maar lucky looser
werd hij alsnog tot het hoofdtoer-
nooi toegelaten. Hij moest weer te-

Bokhorst favoriet in
tennisdubbelstrijd
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Handballers starten B-wereldkampioenschap als verwacht

Rood voor Oranje
van onze medewerker JOHNBANNIER

iet R ~ Het eerste optreden van het Nederlands team bij
e ö~wereldkampioenschap zaalhandbal in het Franse Belfort
line witserland eindigde gisteravond in een 22-16 overwin-
y e| Voor de Zwitsers. Een ongelukkige nederlaag, omdat het
i)kh ianc*s team een goede wedstrijd speelde en zeker moge-
iitidt n had op een beter resultaat- De uiteindelijke 22-16
9se T

nd Was êeflatteerd en kwam ook pas tot stand in de slot-
Oor tien minuten voor tijd leek de Oranje-formatie zelfs
lat een verrassing te kunnen gaan zorgen. De stand was opqi moment 16-14.

Uitslagen
Groep A:
Denemarken-Egypte 27-19
Polen-Cuba 26-23

Groep B:
Frankrijk-Israel 27-18
Spanje-Oostenrijk 20-22

Groep C:
Roemenië-Kuwayt 25-16
IJsland-Bulgarije 20-12

Groep D:
Zwitserland-Nederland 22-16
Bondsrepubliek-Noorwegen 22-17

de, BartS«lfout aan Nederlandse zij-
de'SD

, «anders sprong als zeven-
"iek et veld in> bracht de om-
"floon-1"m dit dueLBart Wanders na
""aakt "^r was een a^sPraa^ Se_dat dezelfde spelers steeds
'Wak^n wisselen. Ik had net wat
Cjnd

gepakt en werd door Ton van
"Nstr-het Veld ingeduwd"- Het
Pfom 'Jdsecretariaat reageerde
Wd k V°°r Bart Wanders bete"
Hj. e llet niet alleen twee minuten,
ler s£°k r°od. Hij had al in een eèr-£ «duim twee keer een uitslui-
"s joBehad- Bart Wanders: „Triest
"'oen Zu Je eerste wereldkam-
''tsluv ppen af gaat' De eerste
e°ht r\g van miJ vond ik onte-
'^rri tweede was erg stom.
Wl' want het liep op dat mo-nt best lekker".

Joegoslaviëbehield een kans twee-
de te worden in het eindklassement
van de Superdivisie door Bulgarije
met 5-2 te verslaan. Stojanov en
Gergeltsjeva boekten de Bulgaarse
partijwinsten ten koste van Lupu-
lescu en Fazlic.

Kmburgs dagblad sport
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