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Ingrijpende veranderingen van centrum voorgesteld

Aanpak binnenstad
Heerlen: f400 miljoen

Van onze verslaggever

ja — In het centrum van Heerlen zal dekomende tieneen bedrag van 400 miljoen gulden worden gestoken. Er
Pro ri^euwe kantoren komen (gekoppeld aan het teleport-
geJ?Q^ m de buurt van het station. Op het terrein waar vroe-
rw hoofdkantoor van DSM stond komen nieuwe winkels
Cent

een supermarkt, parkeergarage en woningen. Het stads-
nip wordt opnieuw ingericht. Bovendien worden er 660

We woningen gebouwd. Het college ziet voorlopig af vanL *°Ppeling van de binnenstad met het winkelcentrum 't
u°n.

6eaoowa^st heeft het Heei"lense colle-
weg vr^ Semaaktvoor de

tfofir* Van een meubelboulevard
delst MBo/Ruvters BV op het han-
v0 ln de Cramer, waar tot
cern 0l"t hetregionale woonwagen-
Wb m van Oostelijk Zuid-Lim-g gevestigd was.

Oproep
>,tye *

moeten streven naar een com-

plete stad," verduidelijkte burge-
meester Piet van Zeil gisteren tij-
dens de presentatie van de herstruc-
tureringsplannen. „Een stad waar
mensen werken, maar waar het ook
goed wonen is. Met winkels, niet al-
leen voor de Heerlenaren maar voor
de hele regio. Met een goed ver-
keersnet en een stad waar mensen
elkaar in een goede sfeer kunnen
ontmoeten". Om die ontmoetingss-
feer te bewerkstelligen roept het
Heerlense college de horecaonder-
nemers in Heerlen op meer activi-
teiten en manifestaties in het cen-
trum te organiseren.Limburgse

soldaat
verongelukt

Mieh? ~~ Een 2°-Jarige dienst-
°fti u ge huzaar uit Bom is gisteren
sj„ et leven gekomen na een bot-
h

g tussen twee tanks.iet nd6r °ngeluk gebeurde op de Leus-
een i 'de, bij Amersfoort, tijdens
von ies terreinrijden. De huzaar be-

** zich in de koepel van een tank
v*nirfr^ 561"33^ door de kanonloop
Hij e daarachter rijdende tank.
ïIer Verleed enkele uren later in het

*enhuis in Amersfoort.

Tekort
Voor het herstructureringsplan is er
echter eert tekort van 65 miljoen
gulden. Heerlen is bereid eenderde
daarvan voor eigen rekening te ne-
men. De rest moet van andere over-
heden komen. Gezien het feit dat de
stad samen met Maastricht ge-
noemd is als Stedelijke Knooppunt
in de Vierde NotaRuimtelijke Orde-
ning heeft Heerlen goede vooruit-
zichten op provinciale- en rijks-
steun voor zijn plannen.

Hetweer
VOLHINGis het eerst nog
'1 (j'? en licht bewolkt maar
?e b 00P van ochtend neemt
<$!, e?VVolking toe. Vanmiddag
"l *at 2w.aar bewolktenkan er
v»ll e Jk wat lichte regen
Drov .n- In het zuiden van de
Sfootn.Cie is de kans het

f e wind Saat toene-
nr mat'£ ut net zuiden.

oj> loopt

' graden. Voor van-
°rdt er ?een vorst ver"

êfohri Plaatselijk wel aan de
v*elh' *n net weekend is er
ê«u ??Wolking en afen toe re-
Sn. j een middagtempera-
Vo0r nlO £raden-
lfefr actuele informatie be-
"tuhfen dehet weer in Limburg
Vav U hellen 06-91122346.
C^AAG:%£?'" 07.51 onder: 17.57Mnl 0p: 1414 onder: 06.52

"W* 07-49 onder: 17.59*n°P: 15.31 onder: 07.17

Iran verdubbelt prijs op hoofd van schrijver

Wereldwijde opwinding
rond boek van Rushdie

ISLAMABAD - Pakistan heeft gis-
teren van Groot-Brittannië en de
Verenigde. Staten geëist dat het
omstreden boek 'Satanic Verses'
van de Britse auteur Salman Rush-
die in die landen wordt verboden.
In Iran is de prijs op het hoofd van
de ondergedoken auteur van India-
se origine verdubbeld tot 10,4 mil-
joen gulden (400 miljoen rials). De
Franse uitgever heeft de publicatie
van Rushdies boek voorlopig opge-
schort, maar in Italië komt het
boek volgende week op de markt.

In Maastricht onderzoekt mr M.
Moskowicz sr. in opdracht van een
moslemorganisatie of langs juridi-
sche weg de vertaling in het Neder-
lands van het omstreden boek is te-
gen te houden. Uitgeverij Veen te
Utrecht hoopt het boek onder de
titel De Duivelsverzen in het najaar
op demarkt te brengen.

Onaanvaardbaar
Groot-Brittannië heeft gisteren hef-
tig geprotesteerd en het doodvonnis
dat door ayatollah Chomeini tegen
Rushdie is uitgesproken 'totaal on-

aanvaardbaar' genoemd. De Britse
regering heeft besloten de diploma-
tieke betrekkkingen met Iran te be-
vriezen. Bij de Britse radio BBC en
bij het Indiase pèrsbueau United
News of India (UNI) zijn anonieme
telefoontjes binnengekomen waar-
in werd gedreigd met aanslagen op
Britse verkeersvliegtuigen zolang
Rushdie niet opnieuw in het open-
baar verschijnt.

Doodseskaders
Inmiddels wordt gemeld dat vanuit
Pakistan en andere moslemlanden
doodseskaders naar Groot-Brittan-
nië op weg zijn met de bedoeling het
vonnis uit te voeren. In Iran zeiden
religieuze studenten zich op een
zelfmoordmissie te zullen begeven
om Rushdie te doden.

Een aantal Italiaanse parlementsle-
den wil van minister van Buiten-
landse Zaken De Mita weten hoe de
regering zal reageren op het dood-
vonnis. De Iraanse ambassadeur bij
de Heilige Stoel vroeg in een verkla-
ring dat paus Johannes-PaulusII de
verspreiding van het boek zou hei-

pen bestrijden. De Franse minister
van Buitenlandse Zaken Roland
Dumas toonde zich 'geschokt' door
het optreden van de Iraanse rege-
ring.

EG
Ook het Europese parlement ver-
oordeelde gisteren scherp de Iraan-
se doodsbedreigingen aan het adres
van Rushdie. Bij de lidstaten wordt
er in een motie unaniem op aange-
drongen 'duidelijk te maken aan de
Iraanse regering dat indien aansla-
gen worden gepleegd op het leven
van Salman Rushdie of diens uitge-
vers, ernstige strafmaatregelen zul-
len worden getroffen tegen de
Iraanse belangen en dat macht zal
worden gebruikt om de verantwoor-
delijkevoor het gerecht te brengen.

Tijdens zijn bezoek aan Luxemburg
zei de Amerikaanse minister van
Buitenlands Zaken James Baker
het Iraanse optreden te 'betreuren.

" Zie ook pag. 4

Hongerige kal
doodt hondje

MAASTRICHT- De elfjarig mi-
ni-yorkshire terriër van de fami-
lie G. in Maastricht is door een
uitgehongerde kat doodgebeten
en verscheurd. De kat zat al en-
kele dagen op de loer, realiseren
de eigenaren zich achteraf. Toen
het hondje in de tuin werd uitge-
laten, en niet terugkeerde, ging
men poolshoogte nemen. Men

vond de restanten van het hond-
je achter in de tuin. Het diertje,
dat bijzonder klein was en
slechts één kilo woog, bleek het
slachtoffer te zijn geworden van
de kat, die er vermoedelhk een
prooidier, bijvoorbeeld een rat,
in heeft gezien.

Hoe uitgehongerd de kat was
mag blijkenuit het feit dat ze, na-
dat er een val was geplaatst, snel
op het daarin gelegde voedsel af-
kwam. Binnen enkele uren was
ze gevangen. De kat is naar het
Maastrichtse dierentehuis ge-
bracht.

vandaag

" Onderzoek naar
cocaïnehandel
Suriname bepleit.
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" Annie de Reuver
blij met Gouden
Harp.
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" Tectyleren gaat tot
op de bodem.
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sport

" Westduitse
handballers te
sterk voor Oranje

" Nelli Cooman,
buitenbeentje in
de Nederlandse
atletiek.

Luxe nieuwbouw
op plaats van
Staargebouw

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Op de plekvan het
Staargebouw aan het monumentale
Henric van Veldekeplein in Maas-
tricht, nu nog domicilie van het
LSO en de Mastreechter Staar, gaat
Wilma Vastgoed BV 31 luxe koop-
appartementen, annex kantoor-
ruimten en een ondergrondse par-
keergarage bouwen.

Het complex krijgt een markant ac-
cent door een volumineuze woonto-
ren, die naar voorbeeld van de
St. Janstorenroodkleurig wordt. De
koopprijs van de appartementen zal
variëren van een kwart miljoen tot
350.000 gulden.
Het project, waar medio 1990 de eer-
ste spade voor in de grond gaat,
wordt gebouwd naar een ontwerp
van de internationaal bekende
Luikse architect Charles Vanden-
hove.
Ook de internationaalvermaarde ar-
chitect Herman Hertzberger uit
Amsterdam heeft een ontwerp ge-
maakt. Hoewel een beoordelings-
commissie van externe deskundi-
gen lichtelijk opteerde voor het ont-
werp Hertzberger heeft een meer-
derheid van het college van B en W
gekozen voor het Vandenhove, mee
omdat dit financieel één ton gunsti-
ger uitvalt voor de gemeente.
Het verdwijnen van het Staarge-
bouw betekent dat het LSO vanaf
het nieuwe seizoen gedurende een
jaar dakloos zal zijn in afwachting
van het gereedkomen in 1991 van
het Theater aan het Vrijthof.

Nijpels wil grotere rol provincies

Bewoners gifwijken
krijgen meer inspraak
DEN HAAG - Provincies en
gemeenten moeten verplicht
worden tot het opstellen van
een inspraakverordening voor
bewoners van gifwijken. Bo-
vendien komt ook de verant-
woordelijkheid voor sanerin-
gen van boven de tien miljoen
gulden bij de provincie te lig-
gen. Tot nu toe heeft dan het
ministerie van VROM het laat-
ste woord, maar de rijksover-
heid wil zich gaan beperken
tot verschaffen van financiële
steun.
Dit zei minister Nijpels gistermid-
dag toen hij in Den Haag een zwart-
boek overhandigd kreeg van de be-
wonersorganisaties van elf gifwij-
ken. Zeer prominent waren daarbij
aanwezig vijftig bewoners van het
vervuilde Lauramijnterrein uit
Eygelshoven.
Nijpels wil het genoemde beleid
verwezenlijken via een aanpassing
van de Wet Bodembescherming.
Het concept daarvoor hoopt hij nog

voor de zomer naar de Tweede Ka-
mer te sturen. Nijpels bleek tegen
het instellen van de mogelijkheid
totberoep, waar de stichting Neder-
land Gifvrij hem om vroeg.
Dit beroep zou burgers in de gele-
genheid moeten stellen om te proce-
deren als ze het niet eens zijn met de
voorgenomen manier van afgraven.
Nijpels vindt dat alleen deprovincie
kan bepalen welke prioriteit (en dus
hoeveel geld) de verschillende sane-
ringsplaatsen moeten krijgen.
De provincie moet volgens Nijpels
financieel bijspringen als de bewo-
ners de hulp van deskundigen wil-
len inroepen.

" De 9-jarige Jaimy Blaney Davidson uit de Hopel inKerkra-
de wijst minister Nijpels op het grote aantal kinderen dat in demet gifvervuilde wijkwoont. Foto CHRISTA HALBESMA
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Tn& EXCLUSIEVE ZOMERMODESHOW 1989
L y op woensdag 22 februari 's middags om 14.30 uur in de
W stadsschouwburg te Heerlen. -^B

Kaarten in onze zaak verkrijgbaar.
Wij introduceren de nieuwste modellen van onze bekende

modeontwerpers, o.a. Dino Valiano, Hans Erras, Gibbi
Rome, Yvette Parijs, Avant-Garde, Chanel pakjes.

. MaisonQttjaj
P^w .. mode met meer charme
}^jff\ Dautzenbergstraat 34 Heerlen, tel. 045-714787. /^^j)

Oai rente bij
w/ financiering
/O gebruikte auto's

Jk Renault Kerres

Kwkiada, Dam. MiifMr. 25 T« 045-452424

deiltrvoor Korkrado, Landgraaf on omstrek**.
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popmuziek en strips

puote
„Waarom zou je je druk maken?
Morgen gaat de zon weer op.
Vroeger zat ik constant te pieke-
ren, dat doe ik niet meer. Op een
gegeven moment ben je wie je
moet zijn. Ontdaan van alle
franje, gewoon - kaal. Niet teveel
nodig".

HARRY MUSKEE

id-elpee
GARY WRIGHT behoort tot het
selecte gezelschap van popmusi-
ci dat steeds weer opduikt op de
platenhoezen van de schijven die
me zo lief zijn. De laatste jaren
deden velen van hen een stap
voorwaarts en lieten zich muzi-
kaal gelden. Jim Hom, Torn
Scott,Klaus Voorman, JimKelt-
ner, George Harrison en Eric
Clapton zijn al zon twintig jaar
bereid elkaar de helpende muzi-
kale hand toete steken. Van Har-
rison en Clapton lag de pas voor-
waarts in de lijn der verwach-
ting. Dat Jim Capaldi en Gary
Wright met zeer behoorlijke
langspelers komen: daar hoort
een mens van op. Het moge be-
kend zijn dat voornoemde heren
bepaald hun eigen pad volgen
zonder veel concessies te doen
aan de platenbusiness. Daarom
mag de nieuwe plaat WHO I AM
van Gary Wright ook gerust een
dergelijke titel dragen. Wright,
hieren daarwellicht nog bekend
van Spooky Tooth en een zeldza-
me hit als Dreamweaver heeft
met Who I Am een mooie elpee
afgeleverd. Hen die bekend zijn
met de handelen wandel van het
genoemde gezelschap zal het
niet verbazen dat Wright een
aantal Indiase muzikanten heeft
ingehuurd om de plaat van aan-
gename en subtiele effecten te
voorzien. En ook tussen deze In-
diase muzikanten niet louter on-
bekenden: Lakshmi Shankar en
L. Subramniam speeldenin 1974
samen met een aantal westerlin-
gen nog mee met de (Ravi) Shan-
kar-family. Waar vriend Harri-
son, die overigens nog een loopje
meespeelt op het nieuwe album,
het qua India-promotie de laatste
jaren wat rustiger aandoet,
draagt Wright zijn werkstuk op
aan zijn vrouw en de goeroe
Yogananda, die ooit de weder-
waardigheden van een yogi op
schrift stelde. Het is jammer dat
Wright niet consequent is ge-
weest met de oosterse arrange-
menten. In de titelsong combi-
neert hij nog feilloos stevige
Amerikaanse pop met beheerst
gitaarwerk en oosterse klanken.
Gaandeweg nemen deze uitgeba-
lanceerde experimenten helaas
af. Neemt niet weg dat Who I Am
over de hele linie een oerdegelij-
ke plaat is geworden die geen
zwakke momenten kent. Met
hier en daar heerlijke uitschie-
ters als de titelsong, Love Is On
The Line en Voices.

emile hollman

popagenda
FEBKUAKI

" 17: Nepal Stem: The Bally-
mun Flats

" 17: Ojé Echt: The Swampsur-
fers en Delirium

" 17: Boerderij Geleen: Kam-
pec Dolores en Free Dirt

" 17: Effenaar Eindhoven: Hu-
man Rights en Dier

" 18: Noorderligt Tilburg: Gre-
gory Isaacs & Ridim'
Kings

" 22: Bluff Heerlen: The Choice
en Cold Sweat

" 22: SCHOUWBURG SIT-
TARD: RANDY NEW-
MAN

" 23: Ahoy' Rotterdam: Riek
Astley

" 24: La Dilligence Heerlen:
The Run

" 24: Nova Heerlen: Action in
DC, Dungeon, Trash In-
corporation en Menacy

<" 24: S'6l Roermond: African
Salimata

" 24: De Boskar Peer: The Pri-
me

Aanvullingen? Bel vóór don-
derdag tijdens kantooruren Q
04490-46868.

De qua bezetting in de
Oostelijke Mijnstreek
gewortelde popgroep The
Choice geeft volgende
week woensdag, 22
februari, een concert in de
Bluff te Heerlen, samen
met de band Cold Sweat.
The Choice bestaat twee
jaar en is een overblijfsel
van The Joints, Live Of
Brian, Tim's Toy en
Kowtow. De groep heeft
zich gespecialiseerd in de
zogenaamde Amerikaanse
poprock: goed in het
gehoor liggende en in dit
geval door de groepsleden
zélf geschreven ,
rocknummers. De
bezetting: Ralph Winklér
(zang), Ruud Kooke
(drums, zang), Peter Mast
(bas, zang) en gitarist Joey
Sijstermans. Voor
boekingen kun je bellen
metRalph Winkler, S
045-722162.

Steve Harley & Cockney
Rebel naar Maastricht

Steve Harley & Cockney Re-
bel bijten de spits af van een
serie popconcerten in het
Maastrichtse Staargebouw,
georganiseerd doorburo Pink-
pop in opdracht van de ge-
meente Maastricht. Morgen,
zaterdag, start de voorverkoop
van dit optreden dat plaats-
vindt op woensdag 8 maart.
Het voor vrijdag 21 april aan-
gekondigde optreden van Big
Country is gisteren geannu-
leerd, en verschoven naar be-
gin juni. De locatie is volgens
Jan Smeets nog niet bekend:
of Maastricht, of Geleen.

Steve Harley kan worden gerang-
schikt onder de noemer 'vergane
popglorie. Hij debuteerde met
Cockney Rebel in januari 1974, na-
dat hij zijn baan als sportverslagge-
ver had opgezegd. De groepsleden,
die zichzelf rekenden tot de derde
generatie rockmuzikanten, musi-
ceerden in het verlengde van Roxy
Music en David Bowie en scoorden
in Nederland een knoert van 'n hit
met Sëbastian, gevolgd door het
succesnummer Make Me Smile.

" Steve Harley (links) tijdens hetPinkpopfestival in 1974. foto: FRITS widdershoven

Pinkpop
Vijftien jaar geleden traden Steve
Harley & Cockney Rebel op tijdens
het Pinkpopfestival in Geleen. Na.
1975 gaat het bergafmet Steve Har-
ley. In de Britse muziekpers wordt
de spot gedreven met het feit dat
Harley zich afficheert als „door God
gezonden". Naderhand wordt wei-
nig meer van Steve Harley verno-
men. Hij produceerde wel nog pla-
ten van Yvonne Keeley ofte wel
Yvonne Paay (het zusje van Patri-
cia) waarmee hij ook in het huwelijk
trad.

Schotse band
Big Country zal veel popliefhebbers
bekender in de oren klinken. Ook
deze Schotse band concerteerde op
Pinkpop, en wel in 1984. De in 1983
uitgebrachte debuutelpeeThe Cros-
sing sloeg golven van enthousiasme
los, omdat de band een verrassende
'doedelzaksound' wist te produce-
ren, een geslaagde mix van pure gi-
taarpop en Keltische volksmuziek.
In 1986 bracht Big Country de elpee
The Seer uit en trad wedefb;'i op in
Limburg.
Buro Pinkpop organiseert vanaf
maart elke maand popconcerten
met bekende groepen in het Staar-
gebouw.

Varkens in kerk mag niet meer
De nieuwste videoclip van Ozzy Osbourne is in de Verenigde Staten
niet al te gunstig ontvangen. In de clip Miracle Man jaagtOsbourne
een stel schreeuwende varkens door een kerk, en het resultaat van al
dat fraais is dat diverse stations de clip in de ban hebben gedaan. Vol-
gens Osbourne hebben alle moraalpredikers te vroeg geschreeuwd.
„Ik wilde hetkerkvolk op deze manier opmerkzaam maken op het ge-
drag van de televisiedominee Jimmy Swaggart", aldus Osbourne.
Swaggart had met financiële giften van gelovigen in de beurs bezoe-
ken gebracht aan prostituees.

Groep had slechte naam

'Rapeman'
ontbonden

De Engelse groep Rapeman, die
meer opschudding veroorzaakte
door haar naam dan vanwege
haar muziek, is ontbonden. Vrij-
wel sinds haar oprichting werd
Rapeman de meest gehate inde-

pendent-band, omdat ze haar
naam ontleende aan een Japanse
stripfiguur die mensen ver-
krachtte. In oktober vorig jaar
moest een optreden van de pop-
formatie in Leeds worden gean-
nuleerd omdat studenten en
vrouwenorganisaties met onge-
regeldheden dreigden. Het
kwam zelfs zo ver dat het perso-
neel van Blast First (Rapemans
platenmaatschappij) weigerde
nog langer met de groep samen
te werken.

Verbod voor
optreden

van Slayer
De burgemeester en het schepen-
college van Vorst hebben de om-
streden Amerikaanse heavymetal-
groep Slayer verboden om op te tre-
den in de Brusselse poptempel
Vorst National. De reden? „Het gen-
ere van de groep en de aard van het
publiek die ze aantrekt", aldus de
burgemeester, die voor een versto-
ring van de openbare orde vreesde.
Eerder waren er incidenten tijdens
het concert van Metallica in Vorst
National.

recept
Citroenrijst-dessert
Benodigdheden: geraspte schil van
2 citroenen, 30 g suiker, 3 eierdooi-
ers, 30 g maizena, 1 dl water, 1 dl ge-
concentreerd abrikozensap, 200 g
langkorrelrrjst, 1 dl opgeklopte
slagroom.

Rasp de citroen en pers ze uit. Klop
de suiker samen met het citroen-
sap, de citroenrasp en de eierdooi-

ers los.
Voeg na enigetjd de maizena toe en
blijf roeren totdat de maizena is op-
genomen.
Voeg er geleidelijk het water en het
abrikozensap aan toe.
Giet het mengsel in een pan en
breng onder voortdurend roeren
voorzichtig aan de kook.
Haal de pan van het'vuur zodra de
saus gebonden is volgens de ge-
bruiksaanwijzing op de verpak-

king.
Laat de rijst goed uitlekken.
Spatel de opgeklopte slagroom en
de rijst door de afgekoelde saus.
Schenk het mengsel in glazen en
serveer koud.
TIP: Het gerecht kan gegarneerd
worden met een toefje stijfgeklopte
slagroom en een schijfje citroen.

hub meijer

Iggy Pop heeft
genoeg van Pepsi

Iggy Pop ligt overhoop met sponsor
Pepsi-Cola. Tijdens een door dit co-
lamerk gesponsorde tournee door
Nieuw-Zeeland besteeg Pop het po-
dium met de locale held Jimmy
Barnes en schreeuwde in de micro-
foon „Fucking Pepsi tastes like fuc-
king piss, man", waarna Pop uit de
kleren ging. Dat was nog tot daar
aan toe, maar de rocker liet ookzijn
broek zakken toen een politieman
passeerde en toen waren de rapen
gaar. Pepsi twijfelt nu heel erg aan
voortzetting van het sponsorschap.

Met 'n anderePepsi-ster gaat het be-
ter. Het is Madonna, dieaan devoor-
avond staat van een nieuwe wereld-
tournee, in navolging van Michael
Jackson uiteraard gesponsord door
genoemde colafabrikant. De mu-
ziekscène kijkt ook reikhalzend uit
naar haar nieuwe elpee, die in de
derde week van maart bij je platen-
boer moet liggen. Madonna's pla-
tenmaatschappij houdt de inhoude-
lijke kant van de plaat angstvallig
geheim. Wel is bekend wanneer de
nieuwe single voor het eerst in Ne-

derland te horen is. Dat is opJ^j
derdag 2 maart, en wel in de ST'j
reclame, vlak voor het half W.j
naai... Omdat Madonna vele mw,
nen van Pepsi vangt, wordt P j
nieuwe single Like A Prayer in j

colacommercial verpakt. Overig
doet ze op haar kersverse elpee* j

ook Like A Prayer heet, een
met Prince en wel het nurfl"
Love Song.

1
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Mogelijk aanslag van
100 miljoen voor
ziekenfondsen

Van - Hetkabinet is niet
ziek nte voorkomen dat de
kn« fondsen mogehjk binnen-
joen Cer? rekening van 100 mil-
t^ , Sulden per jaar gepresen-

krijgen van de banken. Er
als de niet worden opgetreden
Ie 1 ♦

fondsen de extra financië-
,„,ast doorberekenenaan de ver-eerden.

nist 'i^1uit antwoorden van mi-
BPn Ruding (Financiën) op vra-
Va Vr?n de PvdA-Kamerkeden
VeM terlo°' Kombrink en Ter
bii h' ?e extra kosten ontstaan
ken anken door net verwer-
w van miljoenen accept-giro's
denn"l^? ziekenfondsverzeker-' ac dit jaar ingevoerde nomi-e ziekenfondspremie betalen.

Bij de nominale premie gaat het
om een vast jaarbedrag in gul-
dens datnaast de premie in pro-
centen die gekoppeld is aan het
inkomen, wordt geheven.

Ruding laat de drie parlementa-
riërs weten dat de extra lasten

geaccepteerd dienen te worden
in het kader van het hervor-
mingsproces in de gezondheids-
zorg dat bekendstaat als de ope-
ratie-Dekker. Hy noemt de extra
lasten in dit perspectief ook 'ver-
antwoord.
De minister geeft te kennen dat

het kabinet niet' van plan is de
ziekenfondsen financieel te hel-
pen om de extra last op te van-
gen. Eerder kregen de fondsen al
100 miljoen om de operatie-Dek-
ker administratieftekunnen ver-
werken. Vaststaat al dat de ban-
ken ook niet bij de Staat zullen
aankloppen om vergoeding van
de 100 miljoen te krijgen.

In zijn antwoorden zegt Ruding
dat het nog niet vaststaat dat de
banken inderdaad de rekening
voor de extra accept-giro's bij de
ziekenfondsen zullen depone-
ren. Voor de verdere toekomst
sluit de bewindsman niet uit dat
er voor de verwerkingvan deac-
cept-giro's een tarief wordt inge-
voerd.

Gangster
aangehouden
in zaak-VDB
stJ^SSEL - In de Noordfranse

i,etz is woensdag een man
"fojflf ouden de mogehjk be-
fitin en 's geweest bij de ontvoe-
">ie Van de Belgische oud-pre-ljet

r Paul Vanden Boeynants.
st^j. §aat om de Belgische gang-
v^j. **" De man was in het bezit
Iflii Zwitserse frankenv^"} 200.000 gulden) in bihetten
3,5 1000 frank. Het losgeld van

r gulden> datvoor Van-
drj] °°eynants is betaald, is tenbetaald in biljetten van 1000
b»:,,. erse franken en deels inar goud.

HbsW*'Scne politiemensen zijn
§r;j.„'lsdagavond direct naar Metz

k- "°m e nummers van de
o 'lietten te vergelijken met

'os|e.Sevens die zij zelf over het
v*r? !■ hebben. Het resultaat
iri0r c*at onderzoek was gister-
W ên nog niet bekend. B. is de
ürji erhand van een bekende
H Sjsche bendeleider, Patrick

le gezocht wordt voor zijn
Qji ccl in een reeks overvallen
de pldtransporten gedurende
dtjngelopen twee jaar. Volgens
NafZet van Antwerpen is H. al
hst l het begin ervan verdachtvati Vr\m achter de ontvoering
k VDB te zijn.

'Visie'
Geconfronteerd met de harde op-
stelling van de Kamer haastte De
Graaf te stellen dater geen sprake is
van een blauwdruk. Hij sprak van
'een visie over de meest wenselijke
richting van herstructurering. De
staatssecretaris beloofde over zijn
heleplan een nieuwenotitie voor de
Kamer te zullen maken.

Nog twee 'mysterieuze verdwijningen in Soweto

Aanhangers distantiëren
zich van Winnie Mandela

Van onze correspondent

JOHANNESBURG - De in
Zuid-Afrika verboden anti-
apartheidsorganisatie UDF en
de grootste vakbondsfederatie
in het land, Cosatu, hebben
zich gisteren officieel gedis-
tantieerd van Winnie Mandela.
Volgens UDF-woordvoerder
Murphy Morobe heeft 'me-
vrouw Mandela het vertrou-
wen misbruikt dat de progres-
sieve beweging de afgelopen
jaren in haar heeft gesteld.
Wel werd door zowel het UDF
als door Cosatu de onvoor-
waardelijke steun en trouw
aan Winnie's echtgenoot, Nel-
son Mandela uitgesproken.

Nu zowel het UDF als Cosatu Win-
nie Mandela hard hebben laten val-
len, moet worden geconcludeerd,
dat zij geheel geïsoleerdis komen te
staan. Eerder deze week had Krish
Naidoo zich al teruggetrokken als
haar advocaat. Naar wordt verno-
men, zal ook de in Zuid-Afrika ver-
boden bevrijdingsbeweging ANC
zich over de beschuldigingen aan
het adres van Winnie Mandela en
haar lijfwacht buigen en dezelfde
lyn volgen als het UDF en Cosatu.

Volgens Morobe is de beslissing
over Winnie Mandela het resultaat
van een groot aantal bijeenkomsten
in Soweto en in andere delen van
het land: „Wij hebben geprobeerd
de problemen rond haar en haar hjf-

wacht op te lossen, maar zy heeft ge-
weigerd om samen te werken."

Verontwaardiging
De verontwaardiging van de zwarte
gemeenschap in Zuid-Afrika richt
zich vooral opWinnie Mandela's be-
trokkenheid bij de ontvoering van
en de moord op de jeugdigeactivist
Stompie Mokhetsi: „Als Winnie
Mandela en haar zogenaamde 'voet-
bal-team' Stompie en diens drie
vrienden niet had ontvoerd, was hij
nog in leven geweest."

De verklaring van Morobe kan ook
als een aanwijziging worden gezien,
dat niemand in de zwarte gemeen-
schap van Soweto nog langer enige
twijfel heeft over Winnie Mandela's
betrokkenheid bij de moord op
Stompie, die op 29 december vorige
jaar door haar lijwacht werd ont-
voerd en wiens stoffelijke resten op
6 januari werden gevonden.

Onderzoek
Inmiddels onderzoekt de politie
ook de 'mysterieuze' verdwijningen
van twee andere jeugdigeactivisten
in Soweto, die in novembervoor het
laatst gezien zouden zijn in en bij
het huis van Winnie Mandela. Het
gaat hier de 19-jarige Anton Tshaba-
la, die door haar en de lijfwacht bij
haar huis was ontboden, en de 21-ja-
rige Lolo Sono, die met Winnie
Mandela's mini-bus was opgehaald
en later mishandeld bleek te zijn.
Beiden zouden ervan beschuldigd
zhn voor de politie te werken.

Staatssecretaris gehekeld om uitspraken voor radio

Noorden massaal in actie
tegen kortingen onderwijs

\J°NINGEN - Het basisonder-
viti ln °-e d"e noordelijke pro-
-Bew'es 's gisteren massaal in het
fiigi^er gekomen tegen de bezui-
t>*J^gsvoorstellen van minister
t) e an. die speciaal op de klei-
hejj^holen in dorpen betrekking

den f. Provincie Groningen leg-
eiaj van de400 basis- en spe-
11^® scholen het werk neer.
«H Jll 25.000 leerlingen, ouders
djv eraren waren betrokken bij
«H .rse acties zoals bezettingen
rie^ m°nstratieve optochten. In

üp i ft
and werd geen les gegeven

ii'ss k° Van de 264 openbare ba-
lin„pn°len, waardoor 7.500 leer-
V?ri r\ daarvan verstoken ble-
Vq^" P°k hier werden acties ge-
ka»u ;.^n Leeuwarden werd de

i
ke Paulusschool met

ss^ landbouwplastic ingepakt

en lieten leerlingen van de
Aebingaschool 150 zwarte balon-
nen met rouwkaartjes op. In
Drenthe werd op 46 scholen ge-
staakt, terwijl op 150 scholen ac-
tie werd gevoerd. Zo stonden in
Gieten kinderen langs de snel-
weg waar zij 'bezorgdheidskre-
ten' slaakten.
Staatssecretaris Ginjaar-Maas

gooide gisteren nog eens olie op
het vuur door voor Omrop Frys-
lan te verklaren de acties 'onbe-
grijpelijk' te vinden. Zn' stelde
verder dat de bonden de ouders
foutief voorlichten over de for-
matiekorting in het basisonder-
wijs en dat de kwaliteit daarvan
helemaal niet wordt aangetast
door de bezuinigingen van 50

miljoen gulden.
De reacties hierop bleven niet
uit. De protestants-christelijke
onderwijsvakorganisatie PCO
zei dat de staatssecretaris 'geen
flauw benul' heeft van de werke-
lijke gevolgen van de bezuinigin-
gen. „Door de formatiekortingen
worden kinderen van acht tot
twaalf jaar in een klas samenge-

voegd. leder weldenkend mens
kan bedenken dat dit moet lei-
den tot een onaanvaardbare aan-
tasting van de kwaliteit van het
onderwijs." In gelijke bewoor-
dingen lieten woordvoerdersvan
de FNV-onderwijsvakbond
ABOP zich uit. „We zullen laten
merken dat de vakbeweging
weer een partij is waar ook de mi-
nister van Ondewijs niet omheen
kan," zo concludeerde FNV-be-
stuurder J. Drayer.
Ook vandaag en morgen staan
diverse actie voor de deur. Mor-
gen houden KOV, PCO en NGL
een landelijke protestbijeen-
komst in Den Bosch. Daar zal
voorzitter Hofstede van het CNV
het woord voeren over de gevol-
gen van de reeks bezuinigingen
voor het onderwijspersoneel en
de kwaliteit van het onderwijs.

Onzekerheid over gevolgen voor uitkeringstrekkers

Kamer tegen plan andere
opzet sociale zekerheid

w Van onze parlementaire redactie

tetl HAAG -DeKamer is in grote meerderheid slecht te spre-
ten)°Ver een P^an van staatssecretaris De Graaf (Sociale Za-
'eVjV°°r een andere opzet van de sociale zekerheid. Volgens
ir^ 1" grootste fracties staat het allerminst vast dat de uitke-
'sm ?kkers met de nieuwe opzet gebaat zijn. Met name het
(juinen van de Gemeenschappelijke Medische Dienst

schiet bij de Kamer in het verkeerde keelgat. De GMDE i^eelt nu arbeidsongeschikten en geeft advies over WAO-
aan hen.

Houding van de Tweede Kamer
itynS'steren tijdens een overleg
Uo ion<praafover zyn plannen. Me-
»ris :^° ontvouwde de staatssecre-
°°f ri een no^a een nieuwe opzet
%rh or6anisatie van de sociale

ueid- De Graaf wilde zo niet al-et belang van de uitkerings-r denen maar ook een betere
'ng aanbrengen tussen de be-

voegdheden van de overheid en de
organisatie belast met de uitvoering
van de sociale zekerheid.
Concreet deed de staatssecretaris
de volgende voorstellen: bundeling
van het aantal bedrijfsverenigingen
in vijf tot zes gelijke groepen die sa-
men één administratie voeren, op-
zet van regionale kantoren, omvor-
ming van de federatie van bedrijfs-
verenigingen tot landelijk gemeen-
schappelijk bestuursorgaan (GBO),
inbrengen van de huidge GMD in
het GBO, omvorming van de Socia-
le Verzekeringsraad (SVR) tot toe-
zichthoudend orgaan, verdeling van
sociale fondsen tussen GBO en So-
ciale Verzekeringsbank, terugdrin-
gen van de rol van de overheid door
toezichthoudende taken bij de SVR
te leggen.
In deKamer betoogde het VVD-Ka-
merlid Njjhuis dat de bewindsman
alleen bezig is met een herstructure-
ring aan de top. Aan de basis, daar
waar de positie van de uitkerings-
trekker in het geding is, verandert
niets, aldus de liberaal. Hij sprak
voorts over 'een avontuur waarvan
we niet weten waar we uitkomen.
De hele Kamer wilde nadere infor-
matie over de bundeling van be-
drijfsverenigingen en de opzet van
regionale kantoren. Ook vroeg de
Kamer zich af wat er moet gebeuren
met taken die de GMD nu ook ver-
vult, zoals de beoordeling van voor-
zieningen voor arbeidsongeschik-
ten, de wet arbeid gehandicapte
werknemers (WAGW) en advisering
aan derden (meestal overheidsin-
stellingen) over maatregelen voor
gehandicapten.

" De drijvende tweede Van Brie-
nenoordbrug was gisteravond en
-nacht hard 'op weg' naar zijn
oudere broer, die in de Al 6ligt.
De twee pontons met daarop de
45 meter hoge en bijna 300 meter
lange nieuwe Van Brienenoord-
brug passeerden rond half negen,
een uur later dan het schema
aangaf, de Spijkenisserbrug.
De Spijkenisserbrug stond drie
kwartier omhoog. Met een speel-
ruimte van luttele decimeters
aan bovenkant en zijkanten ma-
noeuvreerden vier sleepboten,
twee voor en twee achter, de brug
met een breedte van zes rijbanen
langs dit obstakel. Tot vlak bij de
brug zag het zwart van de men-
sen. De publieke belangstelling
was overigens overal enorm (zie
foto). De brugboog was verlicht
en zo al van veraf te zien. Rond
half tien gisteravond 'nam' de
Van Brienenoord II ook de Bot-
lekbrug. Met aan de bovenkant
een gaatje van uiteindelijk 30
centimeter schoven de vier sle-
pers, met hulp van duwboten, de
boog langs de brugwanden.
Eenmaal de brug voorbij, over-
heerste een gevoel van triomfaan
boord van de schepen die hadden
meegewerkt aan het klaren van
deze precisieklus. Het moeilijkste
deel van het transport was na elfuren inspanning achter de rug.
Kort na het passeren van de Bot-
lekbrug draaide het konvooi de
NieuweMaas op. Op dat moment
restte in de kleine uurtjes nog de
nauu;e passage door de Konin-
ginnebrug en kort daarna de
spoorbrug, in de volksmond 'De
Hef geheten. Als alles goed ver-
loopt wordt de brug vanmorgen
vroeg vlakbij de eerste Van Brie-
nenoord afgemeerd in de bocht
van de Nieuwe Maas.
Rotterdam en wijde omgeving
leefde intens mee met de varende
brug. De cafés in Rotterdam ble-
ven open totdat in het centrum de
Koninginnebrug, de verbinding
tussen Noordereiland en Rotter-
dam-zuid, was gepasseerd.

binnen/buitenland

Ter ondersteuning looneisen bij CAO-overleg

Landelijke actiedag
verpleegkundigen

UTRECHT - De actiegroep VVIO
(Verpleegkundigen en verzorgen-
den in opstand) heeft 15 maart uit-
geroepen tot landelijke actiedag
om de looneisen bij de onderhan-
delingen voor een nieuwe CAO
kracht bij te zetten. Actievoerende
verpleegkundigen en verzorgen-
den zullen dan staatssecretaris
Dees (Volksgezondheid) een brief

aanbieden. In het hele land zijn er
die dag 'ondersteunende acties', zo
heeft een VVIO-woordvoerster gis-
teren meegedeeld.

De actiegroep zegt blij te zijn dat de
betrokken bonden het nu eens zijn
met de eis voor een salarisverho-
ging van vijf procent. De Neder-
landse Maatschappij voor Verple-
ging sloot zich woensdagavond aan
bij de andere bonden AbvaKabo,
CFO, GOB en FHZ. WIO wil dat de
vakbonden erop toe gaan zien dat
de geëiste salarisverhoging niet ten
koste gaat van bestaande facilitei-
ten en arbeidsplaatsen. Verder wil
ze dat de bonden zich ook de ko-
mende jaren sterk maken voor het
inlopen van de loonsachterstand,
die volgens de WIO twaalfprocent
bedraagt.

De vijf bonden in de gezondheids-
zorg volgden de actiegroep gisteren
op de voet met de mededeling dat
zij op zaterdag 18 maarteen landelij-
ke actiedag houden. Ze zullen hun
leden en ongeorganiseerden oproe-
pen die dag massaal een bijeen-
komst in de Utrechtse Jaarbeurs te
bezoeken. Die dag geven de bonden
in Utrecht informatie over hun
eisenpakket voor de CAO-zieken-
huizen en over de verdere procedu-
res rond de onderhandelingen. Ver-
der komt 'de zorgwekkende situatie
waarin de zorgverlening verkeert'
aan de orde.

AbvaKabo, CFO, NMV, GOB en
FHZ kondigen bovendien aan dat
ze ook aandachtzullen geven aan de
andere beroepsgroepen die onder
de cao-ziekenhuizen vallen en die
ook de gevolgen van het bezuini-
gingsbeleid in de gezondheidszorg
hebben ondervonden. Ze denken
daarbij aan keukenpersoneel, me-
disch analisten, apothekersassisten-
ten, tuinlieden, psychologen, thera-
peuten en administratief personeel-
.De CAO geldt voor ruim 200.000
werknemers in ziekenhuizen, ver-
pleeghuizen, psychiatrische zieken-
huizen en zwakzinnigeninrichtin-
gen.

" Zie ook pag. 4

Hongerstaking
opgeschort

JOHANNESBURG - De hongersta-
king van 300 noodtoestandsgevan-
genen in Zuid-Afrika, die ruim drie
weken geleden begon, is gisteren
opgeschort.

Deze beslissing werd genomen, na-
dat de advocaten van de hongersta-
kers na hun ontmoeting met de ver-
antwoordelijke minister van Wet en
Orde, Adriaan Vlok, vernomen had
dat een grootaantal politieke gevan-
genen binnen twee weken in vrij-
heid zal worden gesteld. Eenzelfde
toezegging deed Vlok gisterochtend
ook tijdens zijn gesprek met een de-
legatie van Zuidafrikaanse kerklei-
ders.

Vlok zegde toe alles in het werk te
stellenom sneleen definitief besluit
over de toekomst van de circa 1000
noodtoestandsgevangenen te ne-
men.

Ook domineeAllan Boesak, diezich
afgelopen maandag bij de honger-
staking aansloot, heeft in overleg
met anti-apartheidsleiders besloten
zijn actie voor twee weken op te
schorten.

Openbaar vervoer
Polen houdt
protestactie

WARSCHAU - De officiële Poolse
vakbond van werknemers van het
openbaar vervoer zal vandaag in het
hele land 'een protestactie' houden
om hun looneisen kracht bh te zet-
ten. De vakbond streeft een staking
bij de vervoersbedrijven in heel Po-
len na, zo heeft het bestuur van de
vakbond gisteren in Lodz gezegd.
De staking van buschauffeurs in de
steden Piotrkow Trybunalski en
Sieradz bij Lodz en in Starachowice
ging donderdag gewoon door. Veel
werknemers van vervoersbedrijven
in Katowice weigeren overwerk te
doen. Ook in kleine bedrijven van
andere bedrijfstakken werd giste-
ren weer gestaakt.

punt uit
Vlees

De douane heeft gisteren op
een Zaïrees schip in deAmster-
damse haven een bijzondere
vangst gedaan. In de vriesruim-
ten van de 'Bukavu' troffen de
opsporingsambtenaren meer
dan 100 kilo bevroren apen, on-
derdelenvan apen, meerkatten,
bevers en bever- en aardvar-
kensvlees aan. De dieren en het
vlees waren bestemd voor
adressen in Brussel en Antwer-
pen. Of het hier om restaurants
of privéadressen gaat is nog
niet bekend.

Onafhankelijk
De leider van de delegatie van
Sint-Maarten heeft op een bij-
eenkomst op Curacao meege-
deeld, dat het Bestuurscollege
heeft besloten tot de onafhan-
kelijkheid van Sint-Maarten.
Delegatieleider Dennis Pan-
tophlet zei dat het nu 'defini-
tief is.

Bedreigd
De gehuwde Nederlandse ex-
pater René Parren, die al tien-
tallen jaren werkt onder de
landloze boeren in Brazilië, is
met de dood bedreigd. Parren,
die met toestemming van de
aartsbisschop van Sao Paulo,
kardinaal Paulo Evaristo Arns,
pastoraal actief is gebleven,
voerde begin deze maand 130
families aan bij de bezetting
van het land van de groot-
grondbezitter Serafim Rodri-
gues de Morais. Volgens depas-
torale commissie heeft Rodri-
gues de Morais gezworen Par-
ren te vermoorden.

Verdwenen
De Tweede Kamer heeft minis-
ter Brinkman van Welzijn op
het hart gebonden zich ervoor
sterk te maken dat subsidiegel-
den uit het verdwenen vermo-
gen van 1 miljoen gulden beleg-
gingsgeld van de opgeheven
Nationale Raad Maatschappe-
lijk Welzijn NRMW via juridi-
sche weg terugvloeien in de
staatskas. De Kamerleden
Kamp (WD), Esselink (CDA)
en Worrell (PvdA) hebben
Brinkman gisteren in schrifte-
lijkevragen aan het werk gezet.

Bom
In het plaatsje Losser (Overijs-
sel) is gistermiddag bij graaf-
werkzaamheden een vliegtuig-
bom van vijfhonderd pond ont-
dekt. De Explosieven Oprui-
mingsdienst is ter plaatse om
het projectiel te demonteren.

Populariteit
De populariteit van de rege-
ringspartij van de Britse pre-
mier Margaret Thatcher is sterk
gedaald na de bekendmaking
van de regeringsplannen voor
de grootscheepse hervorming
van de gezondheidszorg. Uit
een opiniepeiling die de Britse
krant de 'Daily Telegraph' gis-
teren publiceerde blijkt dat de
voorsprong van de Conserva-
tieven ten opzichte van de op-
positiepartij Labour van 8,5
procent in januarinu gedaald is
tot 1,5 procent.

Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezin-
gen zullen op woensdag 21
maart 1990 worden gehouden.
De verkiezingen voor de Twee-
de Kamer zijn bepaald op
woensdag 16 mei 1990. Dit is
besloten tijdens een informeel
overleg van van de vaste Ka-
mercommissie voor Binnen-
landse Zaken.

Verdacht
De voormalige directeur van
het Haagse beveiligingsbedrijf
Toetanchamon, Evert Hoos,
wordt ook verdacht van betrok-
kenheid bij een brandstichting
op een boot in Arnhem. Op 15
julivan het vorig jaarwerd de
boot met benzine overgoten en
in brand gestoken. Het motief
van de aanslag is niet duidelijk.
Mogelijk had de eigenaar van
de boot niet voldaan aan een
betalingsverzoek van een cliënt
van Toetanchamon.

Inkomen
Als de hoogste ambtelijke baas
op een ministerie, de secretaris-
generaal, goed zijn best doet,
kan hij meer verdienen dan zijn
minister. Het is echter aan die
laatste om te bepalen, of hij het
zijn secretaris-generaal gunt.
Een minister krijgt thans
190.473 gulden per jaar, inclu-
siefvakantiegeld. Ontvangt een
secretaris-generaal een bonus
van 15 procent, dan kan zijn in-
komen oplopen tot 192.575 gul-
den per jaar. Op dit moment is
het topsalaris van een secreta-
ris-generaal 167.456 gulden per
jaar.

Gehandicapten
De provincie Gelderland wil dit
jaar en volgend jaar in totaal
525.000 gulden beschikbaar
stellen voor thuishulp aan
geestelijk gehandicapten. Ge-
deputeerde staten hebben dit
gisteren voorgesteld aan Pro-
vinciale Staten.

(ADVERTENTIE)

ü voelt zich in onze
Nieuwe showroom al thuis....

iMIi |(|i 1 De sfeer van uw interieurwordtbepaald door
'-3■ ■ jï£|jE uw eigen smaak. Steeds weer slagen wij erin""----Il JUStIIH ~ 'n onze l°°nzalen een sfeertje te scheppen,
": =: 1 1ffffll dat u aanspreekt.
■== 11ffltifr Onze interieurarchitektweet smaak te"1 1IUULo arrangeren in een sfeer die uzó vertaald naar

T-— lil I uw eigenwoning.

-^iMistoffels modern wonen
:ï ZOE Geleenstraat 64a, tel. 045-710602

(ADVERTENTIE)

jgd 't BABYHUIS h*v
v. Helden b.v.

SITTARP

\ A Hes uit voorraad leverbaar

Stadswegske 17
tel. 04490-26851

Open: dl. tmirr. 10.00-16.00uur
z«t. 13.00-17,00, dond, 13.00-ft .00 uur

KINDERWAGENS - BOXEN " VER-
ZORGINGSARTIKELEN EN KLEDING

Urnbrlchterstraat 45-47
VSlttard- lel. 04490-15218 J
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Kapitein 'Maassluis' kon niet meer beschutting haven opzoeken

Zware storm overviel
tanker zeer onverwacht
ROTTERDAM - De Neder-
landse tanker Maassluis is in
de nacht van dinsdag op
woensdag voor dekust van Al-
gerije volkomen onverwacht
oyervallen door een zeer zware
storm met orkaankracht. Dat
was de reden dat de kapitein
van de Maassluis niet meer in
staat was de beschutting van
een haven op te zoeken. Dat
heeft directeur G. van Maanen
van Nedlloyd gistermorgen
meegedeeld.

ledereen die aan boord was, de 27
leden tellende bemanning en twee
echtgenotes van officieren, verza-
melde zich kort nadat het schip
door de storm was overvallen op de
brug met zwemvesten aan. Vervol-
gens gingen vier Indonesische be-
manningsleden naar voren om de
ankerheren los te maken. Op de te-
rugweg naar debrug zhn twee Indo-
nesiërs overboord geslagen. Zij heb-
ben uiteindelijk als enigen de ramp
overleefd. Volgens Van Maanen zijn
de twee niet zelf overboord ge-
sprongen, want geen van beiden
kan zwemmen.

Het laatste bericht datNedlloyd van
de kapitein opving, was dathn' in de
nacht van dinsdagop woensdag om
half drie doorgaf dat men zich op-
maakte het schip te verlaten. Daar-
na werd er niets meer vernomen, al-
dus Van Maanen. Dat het meer dan
twaalf uur duurde voordat men bij
deRotterdamse rederij precies wist
wat er aan de hand was, kwam door
het uitvallen van de telefoonverbin-
ding tussen Skikda, waar het schip
verging, en Algiers.

Verdedigd
Haakmat zegt het afgelopen jaar
tientallen Surinamers te hebben
verdedigd die zhn opgepakt voor
het smokkelen van cocaïne vanuit
Suriname. Zeker acht daarvan zijn
in Nederland benaderd om de ver-
dovende middelen na een vakantie

mee te nemen en hebben de advo-
caat verteld dat zij benaderd zijn
door mensen die voor de militairen
werken.

„Het zhn allemaal mensen met, de
Nederlandse nationaliteit, maar. ze
kregen zonder moeilijkheden een
visum, dat werd allemaalvoor ze ge-
regeld. Zij hoefden ook niet te vol-
doen aan de verplichting om vijf-
honderd gulden te wisselen .voordat
zij Suriname binnenkomen. Enke-
len van hen konden via de VlP-
room het vliegtuig in en hoefden
zich niet om hun bagage te bekom-
meren."

Bestanddeel
Aids-virus

ontleed
WASHINGTON - Amerikaanse on-
derzoekers hebben de precieze
structuur ontleed van een molecule
die een belangrijke rol speelt in de
vermenigvuldiging en verspreiding
van het HIV-virus dat geldt als de
veroorzaker van de immuunziekte
Aids. Dit heeft de 'Washington Post'
gisteren gemeld.

De krant schreef dat een onder-
zpeksteam van het farmacologische
bedrijf Merck, Sharpe and Dohme
heeft ontdekt hoe een bepaald
eiwit-splijtend enzym is opge-
bouwd. Deze ontdekking kan van
belang zijn bij de ontwikkeling van
een medicijn dat het enzym blok-
keert en daardoor de vermenigvul-
diging en verspreiding van het HlV-
virus stopt, aldus de 'Post. De lei-
der van het onderzoek, Manuel Na-
via, zei dat 'wanneer men er in
slaagt de molecule zijn werk niet
meer te laten doen, het HIV-virus
niet langer weet hoe het zich moet
verspreiden.

Ervaren
De kapitein van de Maassluis was
volgens Van Maanen een zeer erva-
ren gezagvoerder die al zes jaar op
het schip voer. Ook derest van de
bemanning bestond uit ervaren zee-
lieden.

Rond het middaguur gisteren was
de situatie op zee nog steeds zoda-
nig dat er niet gedoken kon worden.
Een woordvoerder van het ber-
gingsbedrijf Smit Tak deelde mee
dat indien Smit de Maassluis zou
gaan bergen het een dag of drie
duurt voordat men drijvende bok-
ken ter plaatse kan hebben. Voordat
er met bergen begonnen kan wor-
den, zal overigens eerst de situatie
door duikers in ogenschouw geno-
men moeten worden en moet ook
bepaald worden of men eerst de
stoffelyke resten wil gaan bergen.

Werkloos
Het gaat volgens Haakmat om Ne-
derlandse Surinamers die werkloos
zijn en een uitkering hebben. Zij
werden benaderd met het aanbod
om naar Suriname op vakantie te
gaan, waarbij de tussenpersoon
goed op de hoogtevan hun persoon-
lijke omstandigheden was. Volgens
de advocaat is de militaire inlichtin-
gendienst of) de Surinaamse ambas-
sade in Nederland betrokken ge-
weest bij deze ronselpraktijken.

„Daarom zyn ze ook zo goed op de
hoogte van de privé-omstandighe-
den."
In eerste instantie smokkelden deze
mensen zelf vanuit Suriname. „De
luchthavenpolitie heeft na tips ook
enkele van deze mensen aangehou-
den maar zy beriepen zich toen op
hun diplomatieke status. Het be-
treft mensen die geen verantwoor-
ding aan de ambassadeur hoeven af
te leggen en rechtstreeks aan Bou-
terse rapporteren. Daarna hebben
zij geronseld onder mensen die wel
op vakantie willen naar Suriname
omdat zy daarfamilie hebben. Som-
migen van de mensen uit de laatste
groep zyn inmiddels opgepakt en
zitten straffen uit van vier tot vijf
jaar. Zij zijn bang voor de veiligheid
van hun familie in Suriname, willen
gewoon zwijgen en hun straf uitzit-
ten."
Haakmat zegt nadrukkelijk niet de
burgerregering of het hele leger te
willen beschuldigen. „Het gaat om
een kleine groep mensen onder di-
recte verantwoordelijkheid van
Bouterse, een gepriviligeerde groep
in Suriname. Een onderzoek van de
OAS zou die lijn kunnen blootleg-
gen, temeer daar het Zuidameri-
kaanse contingent haar naam wil
zuiveren op het gebied van de han-
del in verdovende middelen. Er is
daareen proces aan de gang van de-
mocratisering na de vele militaire
bewinden die gecorrumpeerd wa-
ren door de handel in drugs. Tegen

een onderzoekscommissie van
ternationale allure wil ik mijn&
yens wel vertellen."

Een woordvoerster van het rninj'
rie van buitenlandse zaken in v
Haag kon gisteren niet zegëef
Nederland een verzoek tot he
stellen van een onderzoek doo'
OAS ondersteunt. „Als Haa^zon onderzoek nodig vindt en
dat Nederland een dergelijk ml
tief ondersteunt, moet hij da^op het ministerie een onderbo^verzoek indienen. Dan kan datJbekeken worden", aldus de w"*
voerster.

A. Haakmat.ronse Ipraktijken.

Citaten
Daarom een aantal citaten, verantwoordelijk
voor de woede en agressie in de islamitische
wereld. De koran is de profeet Mohammed,
gedicteerd door de aartsengel Gabriël. De Sa-
tanische verzen daarentegen hebben de gelo-
vigen in het gewraakte boek op de volgende
wijze bereikt.

„Op een winterochtend, op Nieuwjaarsdag^,
daaromtrent, vielen van grote hoogte, 8.7"
meter en 60 cm., zonder parachutes ofvleu'
gels, twee volwassen levende mannen uit een
heldere hemel. Zy' kwamen neer nabij he
Kanaal. Het zijn twee acteurs, Chamche, een
Indiaas-Engels TV-acteur die zich later in he
verhaal ontwikkelt tot de duivel, en Gibrié1,

een schizofrenefilmacteur uitBombay die»j"
zijn momenten van gekte droomt dat hij d
aartsengel Gabriël is. Hij speelt een dubbe^rol, waarbij hij tegelijkertijd de goddelü"
boodschap doorgeeft en als Mahound on1'

vangt".

Die Mahound zou in het boek Mohamme<l
zijn. Het verhaal loopt dan als volgt verdek
„Een boodschap die beneden in Djahilla (h^
doeld wordt Mekka) bij de bestuurders van
de stad niet goed wordt ontvangen, omda
hiermee de voornaamste bron van inkon1'

sten van de stad, de komst van pelgrims naB
de 360 afgoden, in gevaar komt. Men besl uJ_
daarom Mahound een positie in de geme*o,]
teraad aan te bieden, als hij hun drie vO°Z
naamste godinnen, Allat, Al-Manut en U2^
wil erkennen."

binnen/buitenland

Voormalig bewindvoerder Haakmat ziet taak voor OAS weggeleg

Onderzoek bepleit naar
cocaïnehandel Suriname

AMSTERDAM - De Organisatie van Amerikaanse Staten, de
OAS, moet een onderzoek instellen naar cocaïnetransporten
van Suriname naar Nederland en de betrokkenheid daarbij
van leden van het Surinaamse leger. Een onderzoek door de
Surinaamse burgerregering heeft geen zin, omdat de regering
niet is opgewassen tegen de macht van de militairen en de Ne-
derlandserelatie met Suriname is te delicaat het van hier te la-
ten plaatsvinden. ,
Dat is demening van de voormalige
Surinaamse bewindvoerder en Am-
sterdamse advocaat A. Haakmat.
Hy zegt over concrete aanwnzigin-
gen te beschikken dat militairen,
behorend tot de groep die in 1980 de

macht greep in Suriname, zijn be-
trokken bh het strikken van Neder-
landse Surinamers voor cocaïne-
smokkel. „Een aantal cliënten van
mij en ikzelf zijn bereid om aan een
commissie van de OAS bewijzen
van deze betrokkenheid te overleg-
gen. Een onderzoek door de Suri-
naamse overheid zal niets opleveren
omdat deze groep militairen zich
onttrekt aan de normale regels."

De Koning
'Geen een'
meer voor
verpleging'

HILVERSUM - Minister De'
ning (Sociale Zaken) stelt geen *méér ter beschikking voor het
plegend personeel. Dat perS°f
gaat de CAO-onderhandelinge"
met een looneis van 5 procent

De Koning biedt drietiende pr°j
plus ruimte die vrij te maken iJ
nen de pensioenfondsen. „De £Lte die wij ter beschikking heb^ligt in ieder gevaleen stuk ond^vijf procent en meer zal het .worden", aldus De Koning é*s
voor de NCRV-radio. u
De bewindsman van Sociale Z^is verantwoordelijk voor de zorj
ten „trendvolgers", de werknen 1
die betaald worden uit belastinj
en premies. Hij stelt na Prinsje»
de ruimte vast die beschikba^voor de onderhandelingen tu*Jwerkgevers en werknemers &
der meer de gezondheidszorg. ,
De Koning begrijpt best dat de.
pleegkundigen zich afvragen *Z
om ze niet beter betaald v/o*\
„Als ik echter kyk naar de beloJJin andere sectoren, dan vind ik 1
dat ze er niet als puur slecht*
springen. We moeten wel bese j
dat voor alle inkomens die U*jj
schatkist of uit premies mO*Jworden betaald een gematigdj
leid is gevoerd de afgelopen J3^Die matigingslijn kunnen v/f^steeds niet prijs geven", zo zei n*

Moslems woedend Schrijver 'Satanische Verzen' ondergedoken

Vonnis over Rushdie geveld
zonder dat boek is gelezen

Van onze correspondent
DEN HAAG- Weinigen hebben het boek ge-
lezen, maar het oordeel (vonnis) is bij voor-
baat al geveld. 'Satanische Verzen' van Sal-
man Rushdie is voor moslems een ketters
boek. In het* gematigde Engeland, waar het
een literatuurprijs heeft ontvangen, is het
boek door islamitische gelovigen symbolisch
verbrand. In India, Egypte, Zuid-Afrika,
Bangladesh en Pakistan is het werk verbo-
den. Woedende Pakistani bestormden afge-
lopen weekeinde het Amerikaans cultureel
centrum in dehoofdstad Islamabad. Ten kos-
te van vijf doden bleef het gebouw eenzelfde
lot als Rushdie's boek bespaard.

Inmiddels is Rushdie zijn leven niet zeker.
Ayatollah Chomeini heeft de schrijver in de
ban gedaan en alle Moslims in de wereld op-
geroepen hem te doden. En met hem ieder-
een die betrokken is bij de publikatie van het
boek. De in Engeland wonende schryver is
veiligheidshalve ondergedoken en wordt be-
schermd door de politie.

De explosie van woede in de islamitische we-
reld is ongekend. „Het zijn vooral ongeletter-
den diezich met zoveel fanatisme afzetten te-
gen het boek. Zij varen blind op de uitspra-
ken van de mullahs (geestelijk leiders)", ver-
telt Abdul Hamid van der Velden, secretaris
van de Nederlandse afdeling van de Ahma-
diyya-beweging. Deze tak van de Islam,
houdt zich strak aan de koran, zoals de gere-
formeerden in Europa aan de bijbel.

Een uitbarsting van geweld ziet hy niet ge-
beuren, wanneer het boek eind augustus in
het Nederlands verschijnt, al verwacht hij
wel dat het boek ook hier publiekelijk zal
worden verbrand. „De Turkse en Marok-
kaanse geestelijk leiders in Nederlandzullen
zeker gehoor geven aan deoproep uit de Ara-
bische wereld".

Al eerder had Rajiv Ghandi het boek van zijn
landsman, ongelezen, verworpen. Ook Van
der Velden vaart op het oordeel van de
geestelyk leiders van zijn beweging. „Rush-
die steekt de draak met de profeet Moham-
med en de koran. Dat kunnen we niet toela-
ten", herhaalt hij trouwhartig.

Het is volgens Rushdie, ooit moslem maar nu
naar eigen zeggen alleen gelovig, zeer de
vraag of de mullahs, de geestelijk leiders, de

pil van bijna 600 bladzijden (pakweg 250.000
woorden aldus Rushdie) hebben gelezen.
Deskundigen lijken hem gelijk te geven. Zij
hebben alleen een algemeen beeld van het
boek. In Nederland hebben de Islam-experts
nog geen oordeel, want het boek is nog niet
gelezen. De Britse schrijver Charles Easton,
Islam-deskundige, bevestigt het beeld: „Ge-
lovigen is verteld dat de vrouwen van Mo-
hammed in het boek letterlijk worden afge-
schilderd als hoeren. Zelfs in enkelewesterse
samenvattingen wordt die fout gemaakt".
Eaton is al jaren bekeerd tot de Islam en ook
bekend onder de islamitische naam Hasan
Abdul Hakim.

" SALMAN RUSHDIE
...zijn leven niet zeker... Vrouwen

Ook de vrouwen van Mohammed worde
volgens de mullahs beledigd. De vrouv/f
van het bordeel 'Het Gordijn' zetten een t0"

neelspel in scène waarin zij de vrouwen va
deprofeet spelen en benoemen een schryve'Baal, tot hun echtgenoot. . j

„Toen het nieuws zich in Djahilla verspre^
de dat de hoeren van 'Het Gordijn' ieder <*
identiteit hadden overgenomen van de vr° \
wen van Mahound (Mohammed dus), °n
stond er een intense maar heimelijke oP^1,-
-ding onder het mannelijk deel van de stad

AcHet was tijdens de godsdiensttwisten }*}°
zestiende eeuw dat de paus 'kritische' D°TSken op de zwarte lijst plaatste. De schrijve,g
werden verbannen of veroordeeld tot o
dood. Ook toen volgde de merendeels ü

analfabeten bestaande bevolking bundeling
het oordeel van hun herders. Rushdie hee
het gewaagd depositie van de mullahsaan
kaak te stellen en daarvoor moet hij betaie
Met zijn hoofd.

pieter couwenberg^
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Hulpverleners dragen een man
weg die gewond raakte bij een
gasexplosie in een woning in de
Franse stad Toulon. Dertien men-
sen zijn om het leven gekomen. Er
zijn 36 mensen gewond geraakt
bij de explosie, van wie drie ern-
stig. Eén persoon wordt nog ver-
mist. De gasexplosie deed zich
voor in een meer dan twee eeuwen
oud gebouw in het centrum van de
stad. Het pand stortte als een
kaartenhuis in elkaar. Op basis
van voorlopig onderzoek wordt
een lek in de gasleiding of een de-
fecte gasfles als oorzaak van de
explosie beschouwd.

(ADVERTENTIE)

HET MOOIE OLIFANTJE
VEROVERT NEDERLAND.

A^G Wet *s °Pva^en^ hoe veel mooie olifantjesal op onze wegen tebewon-
n, Kpg fi deren zijn. Logisch. Want de Mini Jumbo van Subaru is in alle

z" . opzichten zeer aantrekkelijk. Met zn schone, zuinige motor heeft
It^Sl L hij een kruissnelheid van 125 km per uur. Bovendien biedt hij

""Z__3WÉ3?—3 ruim plaats aan vier volwassenen. Dus als u zelf zon mooi olifantje
ook wel ziet zitten, ga dan bij uw Subaru dealer langs. /lO COC *
HetTestofantje zal ook uw hart veroveren. Prijs al vanaf *■ *-**"-}

Prijzen excL afl. kosten, mcL BTW Wijzigingen voorbehouden.

flfl Mm 1
SUBARU.© BETAALBAAR EN GEBOUWD OM ZO TE BLIJVEN.
Subaru dealers: CADIER EN KEER: M. Heusschen, 04407-1538. ELSLOO: Meijers, 04490-71088.
GENNEP: Sjaak Vreede, 08851-11894. HEERLEN: Garant bv, 045-725588. KONINGSBOSCH: J.
Coenen, 04743-1574. LANDGRAAF: G.J. Ke,mpen bv, 045-312398. NEDERWEERT: Jac Smeets,
04951-32592.ROERMOND: Subaru Engelen Roermond, 04750-15541.VENLO-BLERICK: Wolters,
077-828777. VOERENDAAL:J. Eussen, 04459-1677.
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Baker verkoopt
aandelenbezit

Van d ~ e Amerikaanse minister
ke,r öu"tenlandse Zaken, James Ba-
by' Verkoopt zyn aandelen en obli-
tee„ s°m de indruk van belangen-
en?,? ngen te voorkomen. Zijn
veri., Voerster Margaret Tutwiler
Hod j

aarde dat Bakers besluit niet
t? beg,Wa? maar dat het 'een correc-
te is t

ssmg is Seweest van iemand
tcne oeSewijd aan de hoogste ethi-
fcerdnnomen. De bekendmaking
Vjn R Sedaan tijdens een rondreis
"°ten aker langs de NAV°-bondge-

4g Amerikaanse pers is de laatste
to w rum aandacht besteed aan
hatl(Waa''depapieren die Baker in
Ch en^n had. Vooral zijn aandelen
tot-j lcal Bank waren aanleiding
Bjn,e °odige publicaties. Chemical
Ui'K heeft 4,5 miljard dollar aan le-
Nste aan °"e ontwikkelingslanden
Nep n-n er werc* aan getwijfeld of
tot r,r- 2^n bmtenlandse beleid, in
«ehm'-^onder de benadering van de
*°U i! nPr°blemen, wel objectief

Künnen uitvoeren.

Postbank maakt
kwartaalkrediet
stuk goedkoper
i^TERDAM - Klanten van de
kty, "Jar>k dieminimaal eenmaal per
tost a' een Pos'tlef saldo op hun
Wj^ening hebben staan kunnen
\ bepaalde voorwaarden voort-
«eft g°edkoper rood staan. Dit heeft

van de bank
Ds paag desgevraagd bevestigd.

postbank heeft een Girokwar-
fl^/^ediet ontworpen waarbij de
iklr rente over de roodstand op

bas.is 13,2 procent bedraagt. Dit
°*Uta *'gt 4 procent onder het per-
togp e dat wordt berekend bij een
tot h°orloofde roodstand, waarbij
Vjfj^edrag van het rood staan kan
Kb n van enkele tientjes tot veel

Bere bedragen.

beursoverzicht
Rustig
st^TERDAM - Heeft de rente-
b6r

a voorlopig een hoogtepunt
W e eik;t ? Dat vraagt de financiële

■ z*cn a^' nadat de centrale
steli lnWest-Duitsland in tegen-
W aJnB tot een vrij algemene ver-
-overver 'n§ donderdagmiddag niet
rje Smg tot een verhoging van
doi, °fficiële rentetarieven. De
öe ar trok wat aan en op het
vaßrsPlein vonden de koersen
Or^L^e obligaties weer de weg
ha( *\oog. Zo boekte de meest ver-
ste «elde staatslening, de jong-
koe 63/4 procentslening, een
Op Jswinst van een halve punt

t^ 'Sndel nam niet echt een gro-
vSt. T^vang aan. Onder impuls
t^n. h

stijging van de dollar wa-
t)e iets beter.
rj e j Vrydag te publiceren han-
b^i cUfers van de VS maken veel
\var,^gers mogelijknog steeds af-Otend-
We ; Ultschieter op het Beurs-
de n Was Hoogovens, tweede op
k op ornzet-ranglijst, met een
Oei inst van f 2-20 °P f 82-6ü-VQ

van der Grinten was flO be-
Vqq 305 op jaarcijfers.
be j

r net overige noteerden de
§e nilgrijkste aandelen overwe-be^ slechts licht hoger. De
tïijst

s opende voorzichtig opti-
d.e uSCn en nam een afwachten-
dnj^°uding aan tot 's middags
W werd dat de rentetarie-
hrj0 ln West-Duitsland niet om-
fle JS gingen. Vervolgens liepen

rsen wat °P en gesteund
Str en hogere opening op Wall

om de stemmingsindex
»Urn erdaS van 162>3 naar 163-2

°Pvallend grote omzet was
bjei de zuurstof- en machinefar-
liijv Hoekloos, eerder deze week
stj; °erig in het nieuws. Met een
for, d'ng va" fBop f 180rukte dit
op d

s °P naareen negende plaats
t^,, e omzet-ranglijst, direct ach-
Vóó e?n licht hoger Philips en
5 li M MB. die een styging van f
ViDZlen °Pf213

6ek 9omPuters, eerder deze
raaL-' n sPecuiatief vaarwater

*Hu, ' werd druk verhandeld
6l- H°? °P winstcijfers f 1,20 op f
&rjj s °'land Sea Search gafzwaar
a^, °P een afwaardering en de
tiis °ndiging van een claime-
1. le in de verhouding van lop

Afzet
De afzet van sigaren loopt al jaren
terug. Vorig jaar produceerden de
zeven bij de NVS aangesloten fabri-
kanten nog maar 1,6 miljard siga-
ren, ongeveer 9 procent minder dan
in 1987.
De werkgevers willen een twee-jari-
ge CAO terwijl de bonden vinden
dat er een CAO met een looptijdvan
een jaar moet worden afgesloten.
De werkgevers willen niet meer dan
0,5 procent loonsverhoging geven.
De FNV-bonden en de Unie BLHP
hebben respectievelijk 2 en 1,5 pro-
cent gevraagd. De werkgevers wil-
len dat er een verschil in beloning
moetkomen. „Als dat een vorm van
prestatiebeloning wordt is dat voor
ons uit den boze", aldus Leferink.
Hij is het evenmineens met de wens
van de werkgevers om de bedrijfs-
tijd uit te breiden tot negen uur per
dag en ook de zaterdag als normale
werkdag te tellen. „Dat betekent al-
leen maar dat de werkgevers hun
bedrijven verder willen automatise-
ren en die dure machines zo lang
mogelijk willen laten draaien. Dat
gaat ongetwijfeld ten koste van de
werkgelegenheid".

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
ii nMÏnnrican vk skHOOTlllonuMsn V.8..

AEGON 92,20 92,40
Ahold 91,40 91,80
Akzo 148,80 149,20
ABN. 42,30 42,30
Alrenta 161,10 161,10
Amev 54,30 54,30
Amro-Bank 81,00 81,00
Ass.R'dam 146,50 146,80
Bols 137,80 137,00
BorsumijW. 127,00 128,00
Bührm.Tet. 63,50 64,00
C.S.M.eert. 63,40 63,50
DordtscheP. 224,50 225,20
DSM 118,50 119,00
Elsevier 62,80 63,30
Fokker eert. 30,00 30,00
Gist-Broc.c. 36,60 36,90
Heineken 147,20 147,90
Hoogovens 80,40 82,60
HunterDougl. 91,80 91,00
Int.Müller 79,30 79,10
KLM 43,80 43.90
Kon.Ned.Pap. 49,60 50,20
idemdivB9 48,00 48,70
Kon. Olie 121,70 122,50
Nat. Nederl. 64,80 64,50
N.M.B. 208,50 213,50
Nedlloyd Gr. 292,00 290,50
Nijv.Cate -86,70 86,60
Océ-v.d.Gr. 295,00 305,00
Pakhoed Hold. 121,20 122,20
PhiUps 35,60 35,90
Philips divB9 34,10 34,40
Robeco 105,00 105,30
Rodamco 160,70 160,70
RoUnco 100,30 100,70
Rorento 61,80 61,60
StorkVMF 28,60 28,90
Unilever 129,60 130,40
Ver.BezitVNU 88,20 88,00
VOC 37,30 37,20
Wessanen 78,20 79,40
WoltKluwer 152,50 154,00

Binnenl aandelenBinnenl. aandelen
Aalbertslnd 35.90 36,60
ACF-Holding 61,80 62,20
AhrendGr.c 174,40 174,50
Alg.Bank.Ned 43,00 43,00
ABNdiv'B9 41,30 41,30
AsdOpt.Tr. 23,50 23,50
Asd Rubber 8,00 8,20
AnLVerff. 340,00 -Atag Holde 81,70 81,70
Autlndß'dam 70,00 70,00
BAM-Holding 283,00 283,00
Batenburg 77,00 76,50
ge^s 124,50 124,00
Begemann "'^ "'*"Behndo 425.00 388,00 g
Berkel'sP. 7,45 7.50

Blyd.-Will. 24,80 25,00,
Boer De, Kon. 358,00 355,00*de Boer Winkelbedr. 57,80 58,20
Boskalis W. 13,10 13,10
Boskabs pr 11,00 11,30
Braatßouw 840,00 835,00 a
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delftc 855,00 852,00
Calvépref.c 4650,00 4630,00
Center Parcs 65,70 66,50
Centr.Suiker 64,00 64,00
Chamotte Unie 13,60 13,50
Cindu-Key 97,50 98,50
Claimindo 373,00 376,00
Cred.LßN 77,30 77,90
Crown v.G.c 80,00 80,30
Desseaux 192,80 191,00
Dordtsehepr. 224,30 224,80
Dorp-Groep 43,00 43,00
Dorpv.div.B9 44,00 -Econosto 203,00 206,50
EMBA 112,00 110,00
Enraf-N.c. 49,30 50,00
Eriks hold. 323,00 326,00
Frans Maas c. 62,00 62.80
Furness 99,10 100,30
Gamma Holding 71,00 71,00
Gamma pref 5,50 5,60
Getronics 27,20 27,50
Geveke 39,50 40,00
Giessen-deN. 128,50 128,00
Goudsmit Ed. 200,00 201,00
Grasso'sKon. 92,80 93,50
Grolsch 104,00 104,30
GTI-Holding 159,00 163,00
Hagemeyer 82,00 83,00
H.B.G. 181,50 181,50
HCSTechn 15,40 15,40
Hein Hold 126,50 127,00
Hoeks Mach. 172,00 180,00
Holdoh Hout 440,00 440,00
Holec 18,40 18,50
H.A.L.Tr.b 1453,00 1460,00
HoU.Am.Line 1455,00 1460,00
Heineken Hld 126,50 127,00
HoU.SeaS. 1,51 1,30
HolLKloos 320,00 322,00
HoopenCo 14,20 14,30
HunterD.pr 2,05 -
iCAHoldine 17,00 17 00CBHoE 43 00 4350
iHCCaland 21,10 2100"du^My 16900 168 50iS'Kondor 608 00 607 00
KaS-Ass 37 50 37 80
Kempen Holding 1610 1630
Kfenes Suik 1230 00 123000
KBB 74;107450

(wl) 7400
Kon.Sphinx 75,70 75,80
Koppelpoort H. 278,00 280,00
Krasnapolsky 157,50 157,50
LmdlétlGL 45.80 45,60
Macntosh 44.00 44,10

Maxwell Petr. 592,50 592,50
Medicopharma 76,70 78,00
Melia Int. 7,30 7,40
MHVAmsterdam 20,20 20,20
MoearaEnim 1040,00 1040,00
M.Enim08-cert 13800,00 13800,00
MoolenenCo 32,00 31,50
MulderBosk. 48,00 47,50
Multihouse 11,10 11,30
Mynbouwk. W. 440,00 442,50
Naeff 225,00 -NAGRON 48,30 48,50
NIB 510,00 511,00
NBM-Amstelland 16,20 16,10
NEDAP 289,00 290,00
NKFHold.cert. 232,00 233,50
Ned.Part.Mi] 31,00 31,10
Ned.Springst 10040,00 10000,00
Norit 645,00 644,00
Nutncia 234,00 237,50
Omnium Europe 19,20 19,20 a
Orcoßankc. 77,60 77,70
OTRA 504,00 504,30
Palthe 150,00 150,00
Polynorm 89,50 89,50
Porcel. Fles 125,00 125,00
Ravast 57,00 57,00
Reesink 61,70 61,50
Riva 64,50 64,20
Riva (eert.) 63,00 63,00
SamasGroep 59,00 59,80
Sanders Beh. 77,00 77,50
Sarakreek 34,30 34,50
Schuitema 1370,00 1420,00
Schuttersv. 86,50 87,00
Smit Intern. 26,80 27,30
St.Bankiersc. 27,20 28,80
TelegraafDe 431,00 428,00
TextTwenthe 238,00 238,00
TulipComp. 58,80 61,00
Tw.KabelHold 124,00 125,80
Übbink 102,00 97,50
Union Fiets. 15,50 15,30
Ver.Glasfabr. 241,50 245,00
Verto 73,00 74,60
VolkerStev. 51,50 53,30
VolmacSoftw. 81,50 82,20
Vredestein 20,10 20,30
VRG-Groep 43,00 42,70
WegenerTyl 173,00 173,50
Westlnvest 27,00 28,10
WoltersKluwer 153,00 154,00
idemdivB9 149,00 151,00
Wyers 60,50 61,00

„ . . ...--.Beleggingsinstellingen
Ae„on Aand f. 36,20 36 50
ABN Aand f 6W SSM
ABN Beleg.f. 51,30 51,40
ALBEFO 51,40 51,40
AldoUarßFs 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 227.00 227,00
Alliance Fd 11,80 12,00

Amba 44,50 44,20
AmericaFund 277,00 276,00
Amro A.in F. 91,10 91,10
AmroNeth.F. 69,20 70,00
AmroEur.F. 67,50 67,20
Amvabel 98,20 98,00
AsianTigersFd 56,00 56,10
BemcoAustr. 64,00 60,50
Berendaal 104,00 106,00
Bever Belegg. 27,60 27,90
BOGAMIJ 115,30 115,80
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Lloyd 40,30 40,30
DPAm.Gr.F. 21,60 22,50
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1060,00 1060,00
EMF rentefonds 73,00 72,70
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass.Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 53,10 53,50
Hend.Eur.Gr.F. 168,00 168,00
HendersonSpirit 73,70 73,50
Holland Fund 62,70 62,20
Holl.Obl.Fonds 118,80 118,80
HoU.Pac.F. 112,20 111,80
Interbonds 570,00 570,00
Intereff.soo 35,80 35,90
Intereff.Warr. 261,00e 263,40
JapanFund 49,50 -MX Int.Vent. 59,00 59,00
Nat.Res.Fund 1380,00 1390,00
NMBDutch Fund 33,90 33,80
NMB Obüg.F. 36,10 36,00
NMBRente F. 101,60 101,50
NMB Vast Goed 38,60 38,60
Obam, Belegg. 195,00 194.80
OAMFRentef. 15,05 15,15
Orcur.Ned.p. 46,60 46,60
Prosp.lnt.H.l. 10,30 10,30
Rentalent Bel. 1349,00 1346,60
RentotaalNV 31,00 31,00
Rolincocum.p 101,50 100,50 a
Sci/Tech 17,90 17,90
Technology F. 18,20 18,50
Tokyo Pac. H. 244,50 247,50
Trans Eur.F. 69,90 69,50
Transpac.F. 565,00 570,00
Um-Invest 119,00 119,00
Unicolnv.F. 83,80 83,80
Unifonds 27,20 27,10
VastNed 123,00 123,10
Venture F.N. 41,90 41,90
VIB NV 86,60 86,60
WBO Int. 78,80 78,80
Wereldhave NV 206,70 207,00
Wereldh.divB9 202,50 203,00

„ - „„«, ib »„„j„i„„Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,50 34,00
Amer. Brands 62,00 64,50
Amer. Expres 29,90 30,70
Am.Tel.&Tel. 31,00 31,30
Amentech 51,25 52,00

Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 26,60 27,00
AU. Richf. 84,10 84,70
BATlndustr. 5,40 5,35
BellAtlantic 75,30 75,30
BellCanEnterpr 38,20 38,20
BeU Res.Adlr 1,38 1,38
BeUSouth 41,25 42,10
BET Public 2,35 2,35
Bethl. Steel 26,30 26,50
BoeingComp. 62,00 61,80
ChevronCorp. 49,50 -Chrysler 27,00 27,20
Citicorp. 27,30 27,30
Colgate-Palm. 45,30 45,00
Comm. Edison 33,30 33,90
Comp.Gen.El. 405,00 400,00
Control Data 20,50 20,30
Dai-IchiYen 3550,00 3600,00
DowChemical 95,00 96,00
Du Pont 96,30 97,80
Eastman Kodak 47,20 47,10
Elders IXL 3,50 -
Euroact.Zw.fr. 240,00 237,00
ExxonCorp. 44,25 45,00
First Paclnt 1,30 -
FluorCorp. 23,25 23,50
Ford Motor 53,50 54,00
Gen. Electric 45,40 46,00
Gen. Motors 88,70 89,20
Gülette 34,70 35,00
Goodyear 49,00 50,00
Grace&Co. 28,30 28,40
Honeywell 65,30 66,20
Int.Bus.Mach. 125,00 126,20
Intern.Flavor 49,60 49,80
Intern. Paper 47,80 48,50
ITTCorp. 54,25 54,00
Litton Ind. 74,30 75,00
Lockheed 46,30 d 46,80
Minnesota Mining 66,60 67,00
MobilOil 46,40 46,60
NewsCorpAuss 10,70 10,60
Nynex 69,10 69,20
Occ.Petr.Corp 27.00 27,70
Pac.Telesis 33,25 33,70
P.&O.® 5,90 5,90
Pepsico 39,80 40,35
Phüip Morris C. 107,50 108,80
Phill. Petr. 21,00 20,90
Polaroid 41,25 42,90
PnvatbDkr 297,50 297,50
Quaker Oats 51,50 51,50
RJR Nabisco 100,00 -StGobin Ffr 590,00 585,00
Saralee 46,20 46,20
Schlumberger 35,30 36,50
Searsßoebuek 41,70 41,90
Southw. BeU 43,00 42,70
Suzuki (yen) 770,00 -
TandyCorp. 42,70 43,50
Texaco 49,80 49,90
Texaslnstr. 41,40 41,90

T.I.P Eur. 1,90 1,82
ToshibaCorp. 1140,00 1150,00
Union Carbide 31,60 33,25
Union Pacific 69,00 69,00
Unisys 28,60 28,80
USXCorp 31,00 31,40
USWest 60,75 61,00
WarnerLamb. 78,80 79,40
Westinghouse 55,20 55,00
Woolworth 52,10 52,70
Xerox Corp. 63,60 64,30

Certificaten buitenland,„,„, Z~ coc„AMAX lnc. 52,50 52,50
Aü"omeProd- '!2'" '1?'55AïT^aTl SS 67,0°
ASARCO Ine. 56,00 -
AÜ. Richf. 177,00 78,50
BoeingCorp. 130,00 129,00
£an. Pacific 38,50 38,00
ChevronCorp. 99,00 -Chrysler 56,00 56,00
£iücorp 55,50 54.50
Colgate-Palm. 94,00 94,00

Data 36,00 37,00
DowChemical 195,00 198,00
Eastman Kodak 95,00 94,50
ExxonCorp. 92,00 94,00
FluorCorp.' 4*.00 49,0
Gen. Electric 93,20 94.00
Gen. Motors 185,00 186,00
Gillette 70,00 71,00
Goodyear 101,00 102,00
Inco 60.00 d 58,80
I-B.M. 255,00 258,50
Int. Flavors 105,00 102,00
ITTCorp. 110,00 111,00
Kroger 18,70 18,70
Lockheed 98,00 97,00
Merck&Co. 128,00 135,00
Mum Min. 138,00 138,00
Pepsi Co. 80,00 81,00
Phiüp Morris C. 221,00 223,00
PhiU. Petr. 41,00 41,00
Polaroid 78,00 79,00
Procter&G. 185,00 -Quaker Oats 105,00 105,00
Schlumberger 71,50 73,50
Sears Roebuck 83,50 85,00
Shell Canada 80,50 80,00
TandyCorp. 86,50 88,00
Texaslnstr. 84,50 86,00
Union Pacific 143,00 143,00
Unisys Corp 59,00 58.50
USXCorp 63,00 64,00
VarityCorp 5,40 4^o
Westinghouse 116,00 113,60
Woolworth 107,50 108,50
Xerox Corp. 125,00 125,00

EurO-ObligatieS & COn*.■ "i 101/.Aegon 85 99,00 100,00

Aegon warr 12,90 12,90
10'/2 A8N87 98,70 98,70
13Amev 85 98.00 98,00
13Amev85 93,75 93,75
10Amev85 100,50 100,50
IlAmevB6 98,50 98.50
14'/4AmroB7 97,00 96,85
13Amro-BankB2 101,25 101,25
10/-!Amro 86 97,50 97,50
10Amro 87 98,85 98,85
53AAmro86 101,00 101,00
Amro Bank wr 27,00 26,10
Amro zw 86 68,00 68,00
9 BMHecu 85-92 100,50 100,50
7 BMH 87 97,00 96,50
lu'/sEEG-ecu 84 100,75 101,25
9^ElB*cuBs 103,50 103,30
12V2 HlAirl.F 91,75 91,75
12NIBlB) 85-90 102,00 102,00
HV«NGUB3 101,50 101,50
10NGU83 100,50 100,50
2'ANMBB6 84.00 84,00
NMB warrants 48.50 51,00
B%Phü.B« 94,75 94,75

95,00 95,00
URaboB3 101,60 101,60
9RaboBs 105,25 104,00
7RaboB4 108,00 108,00
12'AUnU. 98,00 98,00

0a
Parallelmarktrmmmam
Alanhen 18,40 18,10
Berghuizer 52,60 55,00
BesouwVanc. 41,30 41,10
CBI Bann Oce. yen 1525,00 -CB Oblig.F.l 100,10 100,00
CBObüg.F.2 100,40 100,30
CBObug.F.3 101,90 101,80
De Drie Electr. 27,70 27,70
Dentex Groep 39,70 39,70
Dico Intern. 89,10 88,00
DOCdata 32.00 33,40
Geld.Pap.c. 82,00 81,50
Gouda Vuurvc 65,20 66,00
Groenendijk 32,20 33,00
Grontmij e. 109,80 110,00
Hes Beheer 253,00 254,50
Highl.Devel. 12,00b -Homburg eert 4,30 4,50
InfotheekGr 21,90 21,90
Interview Eur. 7,80 7,90
Inv.MijNed. 49.80 50,00
KLM Kleding 31,30 31.10
Kuehne+Heitz 26,00 26,00
LCIComp.Gr. 34,50 35,50
Meüe 271,00 274,00
Nedschroef 82,00 81,50
Neways Elec. 10^0 10,40
NOG Belfonds 29,90 -Pie Med. 1,20 1,00

l^F^L ?'" ?mSimacTech. 17,70 17,60
TextLite 6,90 7,40

Verkade Kon 25800 25900
Weweler 7800 7920

OPTIEBEURS
„ri . „__,_, v k

_
k,

«snn «I ««L «"T J; aPJ ""'nn $' ""£» °-f"a" aJ". ,~'ïï fï? j" !'in'T2O c *p! J"'" 3'ï ?"" *'"*~° c '"i i"'" *'* "" '"*1 i *° *"ftw 1440 ujo 0,20

ï» ?£? Sï'ïï S? 9wT 9M*°* epc
p £° f"'" " J~? **?

f°f c ,e° f"'" S? ?'S ï"*°? enc
n £" "nm £» £.60 *-°°*°f £L" £ï'" ," "^ ?'!?

f°* p 'e° f??-" 'S? '" "■£*°f p le° £"'" fï J" ]-f.
"f. £"J *nm .*" ?"*" *"{'
f°"a ? "*' '~* ''" 5"?* i ap.r *"* £" "'" u&

* , 'jm ïï'* ïiï !■*? i'~PL Da£ E'S f£,„lX ,S'ÏÏ"°f l*£ 3ÏÏ £f '"*? '^"°°f *a£ ""* Si '"* *"*"°f ' ap "'"° j" J-J" *■*»P°°f c_ fP, r SS ÏS lïï""f enc
n

J
a„r S'ïï *"*" J'Sft0"« P aP[ »"* f" '■"" «"*"

Wm r ïïï Sm 2i im J'SUrn c okt 45,00 427 2^o 2^o"I0- P'» »!"»» *" »"?? »^»"" c"' '*""» Sx i'S3 i'Sm" P au 8
**^« «" «"'» «^»"jw P auS m-m '■« 2^o IJBO

"* P^° UO.uu JSU J.ÜUa AW
W P «"> 100.U0 ao J^Oa 3.W

"*" c>£ «"
m 317 3,50 3,40

«ta c okt 65,00 322 3,90 3,70
"«» P aP "^0 249 IJW I,»U

°? c~v 9Z.50 SUO - 4,«

°? P nov 100,00 500 3,50 a i,W
P" c apr 35,00 346 Z.W
°» c apr 20,00 323 4^o S.üU
«üe c apr 25,00 652 Z.IB AJU* aPr *."» *» ""?? ""?"«ge c uJ 0,00 200 13,00a 13,501
°u* c """" «" '^ »"?"
°j£ c Jul "»"* "' *"S°j* cfJ «"" «23 22,00 23,00
"e P aPr \£W " '"* '"«

"^ PaP ?*,OO 293 4JO 3,70

«^ P°» "5,00 790 W 6,60

"^ « aPr "0.00 431 4^o 4,40
c'^ 130'°° » W 6-m.

j^,, o=bieitoi+ei-lUï■_■"£, S=Stei^ei^ü»
c=el.c|aim k=gedaan+h'd=ei-di»idend l=gedaan+g
e=9Bton+bied» rt=slotko«rs vorige dag
f= oe(laan+liten sk=slotk.ers gistereT| Z. ?

Weinig ruimte voor CAO-onderhandelingen

Sigarenindustrie
rookt zware pijp

Van onze redactie economie
EINDHOVEN - De voorstel-
len voor een nieuwe CAO van
de Nederlandse Vereniging
voor de Sigarenindustrie
(NVS) komen er opneer dat de
sigarenindustrie eigenlijk
niets wil. Het is volgens de
werkgevers niet anders dan
kommer en kwel in de be-
drijfstak en daarom, is er vol-
gens hen nauwelijks of geen
ruimte voor verbeteringen.

Bestuurder B. Leferink van de Voe-
dingsbond FNV zei dit gisteren
mede namens de Industriebond
FNV na afloop van de eerste ronde
in het CAO-overleg. Begin maart
worden deonderhandelingen voort-
gezet. Het is volgens Leferink dui-
delijk dat het niet goed gaat met de
sigarenindustrie. „Daarom is het ze-
ker zo belangryk om goede afspra-
ken te maken".

economie

'Beste manager'
moet niks hebben
van vakbonden

Van onze redactie economie

SCHEVENINGEN - Johan Ste-
pfjenbirrg, voorzitter van deNV, had het aan het begin van°e middag nog gezegd. Na 1992
reigen de ondernemers het in

£Uropa voor het vertellen teKrijgen en komen politiek enMaatschappelijke groeperingenDuiten spel te staan.
"«et deficit van Europa", voor-
in g e n^ °P een bijeenkomstn kcheveningen waar de 'beste'manager van het jaar in hetbladen- en kleinbedrijf werdgekozen.

"n zijn gelijk te onderstrepen
werd vervolgens A. de Haanan net gelijknamige transport-Dedrijf in Alblasserdam tot win-

naar uitverkoren, 's Ochtends,
toen de zes finalisten aan een
vragenvuur werden onderwor-
pen, ging De Haan er nog prat
op dat zijn personeel geen üd is
van een bond. „Ik blyf gelukkig
verschoond van die problema-
tiek", zei hy.

En hoewel er bijna niemand is
die het nog durft te beweren, zei
De Haan met een stalen gezicht
dat de arbeidsomstandigheden
in de transportbranche in het
geheel niet slecht zijn. Een
groot applaus viel hem ten deel.

Even eerder had een andere fi-
nalist al bijna een staande ova-
tie gekregen. Deze man, toeval-
lig ook een transporteur, zei ook
geen boodschap aan vakbon-
den te hebben. „En als iemand
hier niet tevreden is, dan moet
ie maar ergens anders gaan wer-
ken".

Het blad Management Team,
dat de verkiezingen organiseer-
de, had driehonderd mensen
'uit bedrijfsleven, politiek en
wetenschap' genodigd.

De mentaliteit in deze kringen
is blijkbaar die van vijftig jaar
terug, als tenminste het applau-
diserende gezelschap van giste-
ren als doorsnee kan worden
gezien.

Reorganisatie
bij NKF Kabel

WADDINXVEEN/DELFZIJL
De vakbonden hebben gisternacht
een akkoord bereikt met de direc-
tie van NKF Kabel in Waddinx-
veen over de voorgenomen reorga-
nisatie.
De produktie van glasvezelkabels
blijft tot eind 1990 in Waddinxveen.
Ook worden tussentijds geen on-
derdelen overgeplaatst van Wad-
dinxveen naar Delfzijl.
Volgens districtsbestuurder P. Fo-rum van de Industriebond CNV is
de gedwongen overplaatsing van
150 werknemers van Waddinxveen

naar Delfzyl niet definitief van de i
baan. In de onderhandelingen is af- i
gesproken dat de directie het reor-
ganisatieplan half maart ter advise-
ring aan de ondernemingsraad
voorlegt.

De ondernemingsraad krygt nu de
gelegenheid om eventuele alterna-
tieven uit te werken. Daarvoor wor-
den deskundigen in de arm geno-
men.

„Een alternatief kan bijvoorbeeld
zyn dat de glasvezelproduktie over
de twee vestigingen in Delfzijl en
Waddinxveen wordt verdeeld. De
directie heeft toegezegd de even-
tuele alternatieven mee te wegen in
het definitieve reorganisatieplan,"
aldus Fortuin.

Meer winst BP
LONDEN - Het Britse olieconcern
British Petroleum (BP) heeft vorig
jaar een winst na belastingen be-
haald van 1,44 miljard pond sterling
(5,3 miyard gulden), 9,9 procent
meer dan in 1987, zo is gisteren in
Londen bekendgemaakt. Het resul-
taat over het laatste kwartaal van
1988 daalde ten opzichte van het
derde kwartaal met 24,4 procent tot
304 miyoen pond (1,1 miyard gul-
den). Deze cyfers zyn berekend op
basis van vervangingswaarde, dat
wil zeggen aan de hand van de hui-
dige waarde van de olievoorraden
van het concern. Op basis van de
historische kostprys, hetgeen in-
houdt dat de olievoorraad wordt ge-
waardeerd aan de hand van de pry's
die destijds voor de olie is betaald,
blijkt de jaarwinstvan BP te zijn ge-
daald met dertien procent tot 1,21
miljard pond (4,45 miljard gulden).
De kwartaalwinst daalde volgens
deze berekening tot 272 miyoen
pond (een miljard gulden), 14,5 pro-
cent minder dan in het derde kwar-
taal.

IBB-aandelen
verkocht aan

Amlyn Holding
LEIDEN - De grootaandeelhouder
in de bouwmaatschappij 188-Kon-
dor, de Van Herk-groep te Rotter-
dam, heeft een aandelenpakket van
51 procent in 188-Kondor overge-
dragen aan Amlyn Holding te Am-
sterdam. Dit heeft 188-Kondor aan
de vooravond van een vandaag te
houden buitengewone aandeelhou-
dersvergadering bekendgemaakt.
Amlyn is een beleggings- en ont-
wikkelingsmaatschappij die hoofd-
zakelijk actief is op het terrein van
onroerend goed. 188-Kondor ziet
goede mogelijkheden voor een sa-
menwerking met Amlyn op deelge-
bieden die voor beide ondernemin-
gen voordelen zal bieden. De trans-
actie houdt tevens in dat Amlyn tij-
dens de vergadering zal optreden
als stemgerechtigde op het pakket
aandelen, dat eerst in handen van
Van Herk was. Identiteit, zelfstan-
digheid en continuïteit van 188-
Kondor blyven gehandhaafd.

PTT Telecom
moet miljoenen

terugbetalen

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Het te snelle tik-
ken van de telefoonteller bij
ruim 6 miljoen abonnees gaat
PTT Telecom geld kosten. De
rechtbank in Den Haag bepaalde
woensdag dat de telefoondienst
'in beginsel' in totaal 11 miljoen
gulden moet terugbetalen aan
haar klanten.
De rechters verwijten Telecom
datzij tussen januarien septem-
ber 1987 een 'wanprestatie' heeft
geleverd door te veel in rekening
te brengen voor lokale gesprek-
ken.
De procedure was aangespannen
door de Algemene Nederlandse

Bond voor Ouderen (Anbo), de
Consumentenbond en een parti-
culiere abonnee.
De fout ontstond bij de invoering

van een nieuw systeem voor het
berekenen van lokale telefoon-
gesprekken. Voor deze gesprek-
ken gold tot dan toe een vast be-

drag per gesprek; met ingang
van 1987 moesten de abonnees
15 cent per 5 minuten gaan beta-
len en 's avonds en in weekein-
den per 10 minuten. In de prak-
tijk waren de periodes die de
PTT registreerde 8 procent kor-
ter, aldus de Consumentenbond.
Wanneer de PTT iedere abonnee
persoonlijk terug moet betalen
geeft dat niet onaanzienlijke pro-
blemen, omdat de bedragen nog-
al kunnen verschillen. Denkbaar
is echter ook dat overeengeko-
men wordt het totaalbedrag te
verdelen over alle aangeslotenen
door een eenmalige korting op
de abonnementsgelden.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 16-2-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.510-/26.010,
vorige ’ 25.300-/25.800, bewerkt ver-
koop ’ 27.610,vorige ’ 27.400 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 355-/ 425, vori-
ge ’ 350-/ 420; bewerkt verkoop ’470
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,02 2,14
Brits pond 3,55 3,80
Can. dollar 1,70 1.82
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,88 3,13
Austr. dollar 1,71 1,83
Jap. yen (10.000) 161,50 166,50
Ital. Ure. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,75 135,25
Zweedse kr. (100) 31.65 34,15
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(100) 15,79 16,39
Spaanse pes.(100) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,22 1,42
Finse mark (100) 46,90 .49,90
Joeg, dinar (100) 0.01 0.06
Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:

Amer. dollar 2,08375-08625
Brits pond 3,6820-6870
Duitse mark 112,850-900
Franse franc 33,125-33,175
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 132,905-2,955
Japanse yen 164,60-164,70
Ital. Ure 15,415-465
Zweedse kroon 33,050-33,100
Deense kroon 28,980-29,030
Noorse kroon 31,095-31,145
Canad. dollar 1,75975-76225 ,
Oost. schill 16,0430-0530 "lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,8100-8200
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.doUar 1,7600-7700
Hongk.doUar 26,65-26,90
Nieuwz.doUar 1,2700-2800
Antill.gulden 1,1525-1825 !
Surin. gulden 1,1525-1925
Saudische rial 55,50-55,75
Ecu gulden 2,3515-3565

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 302,4 303,7
alg.-lokaal 292,5 293,8
internationals 313,1 314,4
industrie 263,6 264,9
scheep/luchtv. 272,2 273,5
banken 361,9 363,4
verzekering 591,0 590,0
handel 479,4 481,6
cbs obl.index 109,1 109.3
rend. staatsl. 7,02 7,00
waarvan 3-5 jr 7,03 7,00
waarvan 5-8 jr 7,02 6,99
waarv.s langst 7,02 6,98
rend. bng-len. 6,97 6.98
rend. banklen. 7,05 7,06

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatstenotering van
dezelfde dag):

Akzo 149,20(149,20)
Kon Olie 122,00-122,50(122,50)
Philips 35,80-36,00 (35,90)
Unilever 130,10-130,40(130,40)
KLM 43,80-43,90 (43,90)

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 2311.25 1076.49 186.76 882 92Hoogst 2326.07 1086.03 187.47 888 89
Laagst 2293.04 1068.56 185.69 876 36
Slot 2311.43 1079.24 186.17 883 23Winsf
verlies + 7.50 + 3.88 - 0.35 + 2.33

Deze speciaal voor lage
temperaturen gebouwde
trailer werd gisteren in
Dordrecht aan een 24-uurs
duurtest onderworpen.
Het voertuig zal deze zo-
mer door het Nederlandse
transportbedrijf Mam-
moet gebruikt worden om
in Alaska een modulaire
ertsverwerkingsinstallatie
voor een zinkmijn te ver-
voeren. De wagen, die 61
meter lang is, heeft 256
wielen en kan maximaal
een gewicht van 2000 ton
dragen.
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Sympatische MA.DCHEN
für Bar in Deutschland, bei
Kerkrade, gesucht. Garan-
tie. Tel. 09-49240717755
oder 09-4924059878.
POETSVROUW gevr. voor
club. Tel. 04755-1901.
Wij zoeken voor nieuwe pri-
véclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor
dag en nacht, woongele-
genheid. Tel. 09-
-4924561053.
Bouw- en architectenbu-
reau GEHLEN-GANS B.V.
Trichterweg 125 Brunssum
vr. voor Duitsland timmer-
lieden en metselaars, ook
colonnes omg. Keulen-
Mönchengladbach. Tel.
045-229529 of -229548.
Wegens te veel werkzaam-
heden leuke MEISJES ge-
zocht voor privé en escort.
Tel. 045-215113.
ASSISTENTE gevr. voor
goedlopend privéhuis. Iril.
045-227734.
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.
BUFFETJUFFROUW
Gevr. 20.00 t/m 05.00 uur.
Tel. 045-460738.
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 EP Kerkrade.
Gevr. KAPSTER, zelfstan-
dig kunnen werken, partti-
me Kapsalon Trudy Wiertz,
tel. 045-412010K'rade W.
Hotel TEmpereur 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
Ljmburgs 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.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding RESTAU-
RANTKELNER ± 18-20 jr.
met ervaring. Soll. na tel. af-
spraak 04490-16815 Restau-
rant Rachel, Markt 4, Sit-
tard
Club Exclusief vraagt
MEISJES voor privé en es-
cort, 045-423634.
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.
SATISFACTION zoekt
verkoopster, plm. 20 uur
per week, geen scholier.
Soll. mcl. foto naar PB 111,
6400 AC Heerlen. Moet ken-
nis hebben van popmuziek.
OPVANG voor kinderen
van 0 t/m 4 jaar. Inl. 04406-
-422235.
Bxcl. club vraagt MEIS-
JES, halen en brengen. Tel.
045-244240 of 241592.
Een parttime POMPBE-DIENDE gevraagd voor
±18 tot 20 uur per week.
Boven de 18 jaar. Bij hr.
Maas, tankstation Loven,
Palemigerboord 401, Heer-
len.

Bar-dancing
de Peppermill

vraagt
buffetbediende

(m/v)
met ervaring, voor vrijdag
en. of zaterdag.
Aanmelden 's vrijdags of
's zaterdags na 20.00 uur.
Tel. 045-415794/417890.
Wij vragen met spoed een
nette en zelfstandige

werkster
voor drie ochtenden per
week in Simpeiveid. Eigen
vervoer noodzakelijk.
Brieven met volledige per-
soonlijke gegevens naar
J.M. Meyers, postbus
21047, 6369 ZG Simpei-
veid
Bent u in de WAO of ver-
vroegd gepensioneerd, en
wilt u enkele dagen of
avonden in de week wer-
ken? Wij zoeken een part-
time VERKOPER die enige
woorden Frans spreekt
voor onze sexshop in Maas-
tricht. Br.o.nr. MA 552 LD,
Stationsstr. 27, 6221 BN
Maastricht.
SCHILDER nodig. Bel
04499-2345, na 17.00 uur.

Ervaren
vrachtwagenchauffeurs

(Niet internationaal)
Dienen in het bezit te zijn van chauffeursdiploma.
B.V. Raimetaal, Lage Frontweg 15, Maastricht,
tel. 043-252677.

Gevraagd creatieve
kapper/ster

met ervaring, ±20-21 jaar. Bellen na 18.00 uur.
Emile Haarstiji
Stokstraat 16

6211 GD Maastricht
Tel. 043-212767.

Leuke dames- en HEREN-
KAPSTER gevraagd. Da-
mes- en herenkapsalon
Spoelder, Lindenlaan 18,
Valkenburg, 04406-12138.
Gevr. vr. BUFFETHULP
voor discotheek Go-Go te
Vaals. Pers. aanmelden
vrijdag of zaterdag tussen
19.00 en 20.00 uur. Maas-
trichterlaan 116, Vaals.
Gevr. leuke BUFFET-
HULP m/vr., met ervaring,
voor vrijdag en zaterdag.
Tel. 045-213350.
Club Bubbles vraagt met
spoed 2 MEISJES, werktij-den in overleg. Tel. 04490-
-42313.
Vrouw. BUFFETHULP
gevr. v. zat., lft. va. 18 jr.
Pers. aanm. vrijdag as. tus-
sen 19 en 20 u. La Cave, Wil-
helminaplein 20, Heerlen.
Drogisterij vraagt part-time
VERKOOPSTER. Erva-
ring in branche is gewenst.
Faassen, Laurastr. 11,
Eygelshoven.
Hongaarse GOULASH met
rijst en gem. salade 12,50;
gebakv.d. dag + koffie 3.95.
Lunchr.-rest. Au Coin. Ho-
ningmanstr. 33, Heerlen.
715460.
BROOD/BANKETBAK-
KER gevraagd, part-time.
Br.ond.nr. SB 054 LD. Fr.
Erenslaan 4, 6371 GVLand-
graaf
Gevr. nette accurate FRI-
TUREHULP voor ± 3 tot 4
avonden per week, hoofd-
zakelijk weekend. Tel. 045-
-715488.
Voor onze Palthe Stomerij
te Kerkrade zoeken wij een
part-time MEDEWERKER
m/v vanaf 18 j. Hij/zij zal as-
sisteren in de winkel, als-
mede op de afdeling op-
maak en produktie. Indien
u geïnteresseerd bent,
neemt u dan kontakt op
met Palthe Stomerij. Beet-
hovenstr. 2, 6461 AG Kerk-
rade. Tel. 045-453045, vraag
naar de heer J.J.G Langen.
Mode prom Ned. vr. nog
enkele dames, lft. ca. 25 ir.,
voor haar agent, voor MO-
DEFOTOGRAFIE. Br. m.
foto + tel.nr. o. nr. HK 687,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Voor direct gevraagd BAR-
DAMES voor middag- en
avonduren. Bar Ma Cnerie,
Nuth, tel. 045-241829.

NEW LOOK 8.V.. Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen. voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154-
-312709.
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans.
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok. voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39. Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.
Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk, accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).
SCHILDER kan nog schil-
derswerkzaamheden aan-
nemen, tel. 045-271739.
Zelfstandige WERKSTER
zoekt werk 6-8 u p.w. vanaf
14.00 uur. Br.o.nr. HE 094
LD. Geerstr. 5, 6411 NM
Hrl.
Vakbekwame DAKDEK-
KER zoekt klusjeswerk.
Tel. 045-218299. b.g.g.
217254.

Vertegenwoordig(st)er
gezocht op voorl. freelance basis, bij jong bedrijf. Wij
bieden: werkgebied Limburg en event. Brabant, een be-
schermd produkt, alleenrecht. Hoge provisie en omzet-
aandeel. Wij vragen: inzet. Uw reactie naar br.ond.nr.
SB 055 Limburgs Dagblad, Fr. Erenslaan 4, 6371 GV

Landgraaf.
Momenteel zoeken wij in Heerlen en Kerkrade freelance
BEZORG(ST)ERS voor het bezorgen van onze lees-
map bij vaste relaties. Gegadigden dienen te beschik-
ken over een eigen auto en woonachtig te zijn in boven-
genoemde plaatsen of omgeving. Geboden wordt een
aantrekkelijke verdienste. Geïnteresseerden verzoeken
wij een schriftelijke sollicitatie te richten onder nr. GE
828 LD, Markt 3, 6161 GE Geleen.

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de
ochtend in Beek, Geleen, Stem, Schinnen en bijbeho-
rende dorpen. Inl. LD Geleen, 04490-46868 tussen 8.30
en 17.00 uur.

Jongeman, 19 jr. MTS-E,
i.b.v. auto zkt. BIJVER-
DIENSTE. Tel. 045-721477.
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!
Koenen, 045-441693.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
farantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
VLOERKLEDEN, wol of
katoen, div. maten/kleuren.
Leon Jansen, Kerkstr. 300,
Brunssum, tel. 254818.
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.

Deze week
nieuw: grote combi-koel-
vrieskast voor snelle be-
slissers van 899,- nu 549,-

-(of 30,- per maand)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

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

Deze week
nieuw: klasse magnetron,
supervoordeel: van 429,-
-nu 299,- (of 30,- per mnd.)

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heerlen

(bij Raadhuisplein),
tel. 045-718324, eigen ser-

vice, royale garanties.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95.-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. z-gji.n. prachtig leren
BANKSTEL bruin. 3-1-1-1
zits. Nieuwwaarde ’ 6900.-.
Koopje! Tel.: 045-216722.
OPENHAARDHOUT’ 30 -
per m 3gratis bezorgd,
04459-1675.
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 ’ 30,-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. MuzieKhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).
Te k. bruidsjurk mt. 40 en
bankstel. Te bevr. Dames-
mode SEVERENS, Markt
11, Kerkrade, 045-452093.
Eiken balken, bijv. 7x7 cm,
’5,- p.m, 10x10 cm f 10,-
-p.m, 10x20 ’2O,- 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. BABYLEDIKANT
met matras ’ 50,-; + Combi
kinderwagen met toebeh.

’ 50,-; Tiendstr. 5 Nuth. Tel.
045-244963.
Te k. COMMODORE 64
met diskdrive, joystick, dis-
ks + prg.'s ’ 700,-; Comm.
1520 Print/Plotter ’175,-;
Comm. MPS 801 Printer
’290,-; Tel. 045-223128.
Te k. HOHNER Electravox
120 bassen, antieke kachel
Silceviel. Tel. 045-727473.
Te k. BANKSTEL z.g.a.n.
Tel. 045-250012 na 18 uur.
Tek. notenKAST*2.9O m en
mohair bankstel, i.z.g.st.
Tel. 045-320487.
Te k. ALLESBRANDER
open haard model, 2 jr. oud
met pijpen, nieuwpr.
’2600,- nu ’400,-, 045-
-323178.
Te k. zwaar eiken TOOGK.
1.60 m. massief eiken.
Nw.pr. 5600,-, vr.pr. 2000,-.
Tel. 04490-22681.
Eerste soort GRASZODEN

’ 3,50 p. m2. Gratis thuisbe-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25, ook
gehele tuinaanleg. Goed-
koop, bel ons vrijblijvend,
tel. 045-323178 of 313135.
Te k. zwaar KRACHT-
STROOMAGREGAAT 380
op wielen 1 jr. oud, met gr.
kabelrol, nw.pr. ’16.000-
-voor ’3500-, nw.st. Tel.
045-323178.
DUIVENHOK te k. ± 15 jr.
oud, 9 x 2.20 m ’2250,-; Tel.
04404-1317.
Te k. RENAULT R4GTL
'82, APK tot febr. '90, don-kerblauw, ’ 2950.-; Tel. 045--751709 of 751660.

- BEDRIJVEN KONTAKT Pil
De Bedrijven Kontakt Dagen Maastricht Het is een gemakkelijk jaarlijks*J. g

® worden dit jaarvoor de tweede maal met tingspunt tussen bedrijven ol** jj, "groot succes georganiseerd in Maas- zonder dat mèn veel moeite ". "J
■ tricht in het MECC. doen bij elkaar op bezoek te 9*J 'spraken maken via secretares* a

ITBE^TEDEN^ Toen ExPoCare een zestal jaren geleden vele auto-uren zijn deze twee ,ai
Wiil*fcWifcß*fci^« het plan voor Bedrijven Kontakt Dagen overbodig. "
„CUSTOM-MADE" IS ONZE STANDAARD! dTijflleve'n, Kamers van Koophandel en Veel beurzen werken brancWJ J%lj
"" vele overheden enthousiast. waardoor middelgrote of kleinere "

Inmiddels zijn deze tweedaagse kontakt- nauwelijks opvallen of weinig aar
Dp Millpnprnnnrt De sociale werkvoorziening in Limburg telt beurzen een groot succes geworden, m gen. ï2«
UC IVIIIICI ICI UUUI L .. ? ? diverse plaatsen in Nederland worden ze Hier zijn de standaardafmetmgerj M
/c. .. 1 1 bedrijven met 25 Vestigingen en Dljna 0p regelmatige tijdstippen gehouden. Ze heeft iedereen gelijke kontaktkan»(9lttara/ qqq Wor|<nemerS brengen op regionaal niveau vraag en vendien is door de verscheidend
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» f r nen ze dat in de eigen omgeving vaak ken van bedrijven in de buurt die

(Maastricht) gebieden. meer nieuws, innovatiefs of commer- hebben aan uw diensten of goede ,
cieel voordeligs voorhanden is dan de de deelnemende bedrijven zijn d^ t

Steeds nadrukkelijker hebben zij zich een mees,e bedrijven durven ,e vermoeden- sers door9aans °p de stand a

W.P.IVI. uitstekende naam verworven op het gebied
(Heerlen) van toelevering in o.a. de industriële, de waar vindt u deze bedrijven?
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„ Zeven & Timmers'Ernst & Whinney Heerlen 093
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schien is dat juist derjorzaak.

tei 045-3165 50 Fax: 045-7lbülü Dan is het tijd de organisatie nieuw feven in te blazen. Technologische
vernieuwing bezorgt een onderneming vaak die vitale impuls. En een krachtig "_^———__^__^_^^^_- energieke uitstraling.
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ifde Wij heten u welkom op onze standnr. Ons adres is: Heras Hekwerk Bom, 1 Tel.: 045-243131 34 in het MECC te Maastricht. Nw. Weideweg 3, Bom, 04498-56500 Faxnr. 04498-57711 >i



fiEN MAASTRICHT
Ut Innen * IJ en 'ntormeel kontak- steld het stimuleren en realiseren van mi-
mi -at mo^okrclen 9ele9d- Als men laa' Neuvriendelijk energiezuinig bouwen in het
4 af k estaat' zal dat beslist zijn zuiden van Nederland,
s* Bprinnen werPen- ln Zuid-Limbu.rg geniet deze manier van
i root aa t')Ven Kontakt Dagen staan' bouwen nog (te) weinig aandacht.

' lnformanten met veel nutti- Deze Kontakt Dagen zijn daarom bij uitsteke voor het bedrijfsleven. geschikt om dit bij meer ondernemers onder
4 Pineut-■*

de aandacnt te brengen. Alleen al vanwegeJM.orj ?Qt
'den voor beide dagen zijn nieuwe ontwikkelingen is het zinvol u tijdens' 22-°0 uur. dit symposium te laten informeren en inspi-

fciii. reren over BOUWEN en MILIEU en hun
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STANDS:

'even & Tiihmers, Ernst & Whinnev
Js Belastinjradviseiirs

Brouwer Sc Oudhof
i^^ Administratiekantoor

BEDRIJFSBELEID
j,*-Telefoon 045-713814 / 710606 / 714818

R T T D n snelste weg naar belangrijke technischeU \\ (j vernieuwingen loopt via het Innovatie-
fs^ centrum.
orjuondemerner die 2'in bedrijf snel wil De adviseurs van het Innovatiecentrum
eZ?den. kan terecht bij het Innovatie- zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, wer-yp'rum Zuid-Limburg. ken en denken in het belang van de on-

net Innovatiecentrum krijgt de on- dememer en kennen de mogelijkheden
toegang tot een omvangrijk in uw regio. Ondernemers zijn welkom

°rrriatiepotentieel. Kennis en ervaring bij het Innovatiecentrum Zuid-Limburg.
tarLonderzoek" en onderwiisins,ell'n9en Het adres 's Raadhuisplein 18 te Heer--6^n tot zijn beschikking. Ook kunnen len. Telefonisch te bereiken onder num-
n. kontakten worden gelegd met inge- mer 045-740808. Voor gëinteresseer-
/pJrsbureaus en researchafdelingen den elders in Nederland is er een lande-S,^/1 9rote ondernemingen. Kortom, de lijk informatienummer: 06-8991189.

iII6AAL INGENIEURSBUREAU MET INTERNATIONALE EXPERTISE
Ij. re n professionele engineering service op maat.

rnationale engineering organisatie zijn wij reeds van vele markten thuis.

Algemene werktuigbouw ~Z ~Z.

Wfa*w s» s.- s. Graag wil enjr-ifflsW Machinebouw - M

Apparatenbouw ontvangen

Staalkonstrukties
[P|r Elektrotechniek *

Instrumentatie
Industriële automatisering

Prj|. Technische dokumentatie
yQesign b.V. in Woord en beeld

Leidingregistratie
If, Logistiek

SrJf^SBUREAU POLYDESIGN B.V. INGENIEURSBUREAU POLYDESIGN N.V.
ÜM^} 19 Muggenstraat 44V n',ard 3500 Hasselt. ' U4^9o-27800 Telefax: 04490-11451 Telefoon: 09-3211222903

-166 MBK-dagen

v.JXW BTC bvM computeropleidingen Hejberg 40

'L y^M 6436 CL Amstenrade
|. ar>toorautomatisering Postbus 2552
Utoiy 3 6401 DB Heerlen

|4QL-toolQ Tel. 04492-4545

' g "",v"° Fax 04492-4730

Wie niet groot
is,

moet slim
zijn

en dus de juiste partner kiezen.

KPMG Klynveld adviseert niet alleen grote concerns, maar ook middelgrote en kleinere
ondernemingen over financiële, administratieve en belastingtechnische zaken.
Bij KPMG Klynveld treft u deskundigen aan die u graag van dienst willen zijn. Ongeacht of
u nu groot of klein bent.

KPMG Klynveld is een toonaangevende organisatie in Nederland op het gebied van
accountancy en consultancy.

KPMG Klynveld
Vlotstraat 10, 641 7CB Heerlen, telefoon 045 -71 6905.
contactpersonen: M.M.W. Frankort RA of drs. G.C.FM. Krekelberg RA

WA. Bemelmans AA (DATAM)

PLEXIGLAS - PVC
„op maat"

zagen, buigen, lassen, lijmen
| KUNSTSTOFFEN

Hofdwarsweg 7, 6161 DE Geleen
tel. 04490-53865

Uw partner bij
industriële automatisering and engineering

* Technisch advies
* Fijnmechanische engineering
* Besturingstechnieken
* Elektrotechniek
* Pneumatiek-Hydroliek

Pro-Mation Europe b.v. P.M.E.
Postbus 3032 - 6460 HA Kerkrade
Tel. 045-426262. Fax. 045-426200

■ "" — ■ I

Specialisten in
D kantoorsystemen
D projectinrichting
D automatisering

«fc
Nederland b.V. Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal

Telefoon (045) 75 24 69

Doelmatigheid en efficiency in uw kantoor

Coyco Prints
I Textief - zeefdruk - atelier I

voor bedrukking op:
" T-shirts " polo's
" sweaters " baddoeken
" sportshirts " linnen tassen
" joggingpakken " trainingspakken

Tot 6-kleurendruk te leveren

Eigen ontwerpstudio. Info: 045-44 47 04

Flock ■ Inkt ■ Foam

Siemens Autotelefoon
dan bent u zeker

JL^^g goed verbonden
jfl tJ " optimale

V ontvangstgevoeligheidM m " intern telefoonboek
m W voor namen enM W nummers

m EV " hands-free schakeling
m KV " 2 jaar garantie op

m zend/ontvarger,
W Siemens Nederland N.V.W Mobiele Communicatie

■ .WSipmpnc

V Europa's nr. lm computers en communicatie

W yWVWWW
Wij zijn geautoriseerd dealer voor Siemens
Autotelefoon

Auto Telecommunicatie Nederland B.V.
Voor meer informatie: 045-426150
DIREKT LEVERBAAR

PRINTEN ALSOF HET
GEDRUKT STAAT

C. ITOH CI-5
Kompakte, veelzijdige laserprinter die uitblinkt door
een uitstekendekwaliteit printwerk

" 5 pagina's per minuut laserprinter " geheugen van
512 Kb, uitbreidbaar tot 2 Mb " HP LaserJetSeries II
emulatie " uitbreidbaar met een Postscript interface
Optic: diverse emulaties en HP compatibel lettertypes

)f\fmfL-
Kom naar onze AjCLUSJE^STARTKJT^
C.itoh/Seikosha/Borsu
demonstratie-dagen in het M.E.C.C, te
Maastricht op 21 en 22 februari a.s., zaal 02
en'of stand 83 op de Bedrijven Kontaktdagen.

Borsu Bedrijfsautomatisering Limburg
Ganzeweide 127 - Heerlen - tel. 045-210419

Prachtige groene moderne
SLAAPKAMER, bed 2x2,
3-drs., spiegel/schuifkast
etc, ’ 850,-: 04459-2577.
BAGAGEWAGEN i.z.g.st.
met deksel en res.wiel. Tel.
045-414049.
Te k. HOUTKACHEL(gesl.
deuren) mcl. pijp I 250,-.
045-455428 (na 12 u.).

Lemotex leder- en textiel-
groothandel biedt aan: le-
deren dames- en herenjas-
sen. glad en patchwork, PI-LOTENJACKS. rokken,
prijzen va. ’ 20,-. glanstrai-
ningspakken ’ 29,-; jog-
gingpakken ’ 15.-. Geen
P.V. Laurastr. 28,Eygelsho-
ven, tel. 045-462000.
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.
BANKSTEL, eiken,

’ 275,-; slpk., compl.

’ 450,-; eethoek, eiken,
’375,-; verder barok, an-
tiek enz. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel, barokstijl eet-
hoek, enkele Perz. tapijten,
alles als nieuw. Tel. 045-
-223094 of 323751.
Tek. wegens bejaardenhuis
overtollige INBOEDEL,
o.a. Miele wasautomaat,
veel klein antiek, strijkma-
chine. barok eethoek en
nog veel meer. Tuddern-
derweg 161. Sittard.
Te koop Nassau ROL-
POORT, 3 m hoosen 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. AEG TURNAMAT 'S'
wascombinatie, m. 6 mnd.gar. Tel. 045-271036.
Was- en droogautomaten.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, gas- en electrofornui-
zen, stofzuigers en afwasau-
tomaten. Eigen financie-
ring en tot 5 jaar garantie,
va. ’7,50 p.w. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111,Brunssum.
KACHELS, gas, kolen.
hout, olie, gevel, en bijver-
warmers. Nog enkele met
grote korting. Vanaf ’ 7.50
p.w. Eigen financiering en
service. Huishoudbeurs,
een begrip. Kerkstraat 111,
Brunssum.
Te k. eiken KEUKENTA-
FEL + 4 stoelen in Bonan-
zastijl. vaste pr. ’ 375,-; ijs-
kast tafelmodel ’ 100-, Tel.
04490-54317.
Te k. TEXTIELAANHAN-
GER met oplooprem. hele-
maal gesloten, i.z.g.st., 2,70
L, 1,30 br„ 1,30 hg.,
pr.n.o.t.k. Te bevr. 045-
-258944.
Te koop blauwe CONIFE-
REN. 1.50-1.80 m hoog,

’ 14,- p.st. Tel. 04492-2258.
Te k. elektr. STRIJKMA-
CHINE. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-322454.
Te k. 2 AUTOWIND-
SCHERMEN Seplex v. VW
Golf tot bwjr. 88 ’ 70,-; rol-
lerskaters m. 29 ’ 35,-; kop-
lamp Saturnus H4’ 75.-.
Apollolaan 14, Nieuwenha-
gen, na 19.00 uur.
WIENER, Strasser, 5-rijer,

’ 1950,-. Tel. 045-415528.
VLOERTEGELS, Duits fa-
brikaat, div. kleuren, lc
keus ’27.50 p.m2, BTW,
lijm en voegsel inbegrepen.Tegelhandel Janssen, De
Hut 7. Gulpen, tel. 04450-
-1970.
Te k. GASFORNUIS met
grill. Etna en koelkast,
i.z.g.st. Tel. 045-250293. na
18.00 uur.
BABY-PEUTERKLE-
DING, z.g.a.n., tot mt. 98.
Tel. 045-319588.
Te k. 2-pers. BED met ma-
tras en bijpass. 4-drs. kleer-
kast. Tel. 045-310521.
Te k. WATERPOMP en en-kele mijnlampen. Daniel-
straat 1, Schaesberg.
KOZIJNEN, deuren, ra-
men, puien, in elke maat en
houtsoort deurkozijnen uit
voorraad leverbaar, meran-
ti en zw. vuren. Geurten,
045-212531. Hommerterweg
27, Hoensbroek.
VOORDEURLUIFELS in
meranti, keuze uit div. mo-
dellen, met dakpannen of
lei-singhles, ook compleetaangebracht leverbaar.
Geurten, Hoensbroek,
Hommerterwg 27, 045-
-212531.
Te koop grote degelijke
AANHANGW. ’ 500.-; klei-
ne aanhangw. ’ 350,-.
Brunssummerweg 75,
Nieuwenhagen.
C2-LASAPPARAAT. zon-
der fles, pr. ’300,-. Past.
Kaulhausenstr. 9, Wau-
bach, tel. 045-314868.

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur. enz.

Eigen service- en reparatiedienst.

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*
Heerlen

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

Te koop
gebr. verplaatsb. houten gebouwere
merk Trio. Dubbelw., in prima staat. Div. afmetingen, 80:
1000 m2, mcl. CV, TL-armaturen, zonwering. Zeer ge-.:
schikt voor kantoor, kantine en of clubgebouw. L. van
den Heuvel B.V. Tel. 078-124861. Fax 078-123293.

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,,'
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis ■stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 m 2,boven 50 m2. gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis. 013-436903 (diverse filia-,
len).

Prachtige voorjaarscollecties
o.a. Heidemann, Tuzzi, Ervo.

Mode Haan
Hoogstraat 98, Nieuwenhagen-Landgraaf

200 m nabij winkelcentrum

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
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.

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.
O.K. HAL. Schitterend ba-
rok bankstel, ’ 895.-; barok
eethoek met 6 stoelen,

’ 995,-; bijzonder mooi
bankstel, mohair bekl..

’ 795,-; diverse eiken en
klasssieke bankstellen van-
af ’ 195.-; moderne wand-
meubels va. ’ 95,-; eiken
wandmeubels en dressoirs
va. ’495.-; div. jacht- en
Breughelse kasten; moder-
ne eethoeken va. ’ 195,-;
klassieke, ook in eiken,
vanaf ’ 295.-. Ook! ruime
keuze in: rundl. banken en
bankstellen, spotgoedkoop.
Enorme keuze en! inruilen
oude meubelsmogelijk. Dit
alles in de O.K. Hal, Agnes
Printhagenstraat 22-24, Ge-
leen-Centrum, vlakbij Alb.
Heyn.
Te koop volautomatische
PLATENSPELER Sony
PS 2700. Tel. 04492-3120.
BRANDHOUT Beukehout
±15 m:i voor ’ 550,- aan huis
bezorgd. Van Thoor. Hol-
straat 33, Margraten. Tel.
04458-1818.
Ijskast ’95-, gasfornuis
’125.-. gasplaat ’75-,
diepvries ’ 190.-. wasauto-
maat ’ 190-, antieke eiken
SLAAPKAMER, ’750,-.
Tel. 045-725595.
KEUKENEETHOEK,
hout. taf. m. 4 stoel, ’ 250,-;
eethoek taf. m. 4 stoel.
’450,-. Barbaraln. 2, Nieu-
wenhagen na 14.00 uur.
Eiken BANKSTEL te k.,
i.z.g.st.. ’400,-. Tel. 04405-
-2950.

Keukens
Tegen zéér lage prijzen
showroomkeukens uit fail-
lissementen, inruilkeukens
en losse kasten.

Keuken Tra-
de Mark

Nieuwstr. 25, Hoensbroek-
Centrum (naast Tomzon-
keukens). Tel. 045-
-211889.
COMMUNIEJURKEN te
k., coll. 1989, nieuw, ook
Sissy-model. + kroontje +
hoedje + tasje + paraplu's.
Voor informatie 045-272516.
Te koop BRANDKAST
Lips cijferslot
H100.L70.870. Repko Data-
comms TA 212A, tel. 045-
-252272.
Te k. oude grenen BUF-
FETKAST, ’500.-; kinder-
ledikant f25,-; matras
’25,-. Tel. 045-324661 na 19
uur.
Modem eik. BANKSTEL.
3-2-1. m. kuipkussens. vp.

’ 775,-; eik. salontafel, vp.

’ 325.-; massief eiken
TV/videomeubel, vp.

’ 725,-; eik. vitrinehoek-
kast, als nw, vp. ’750,-;
pracht zwaar massief eik.
wandmeubel, vp. ’ 1850,-;
eik. omastoel, iets moois,
vp. ’475- (nw.pr. ’ 1000.-).
Alles moet weg! 045-323830.

Te koop ± 160 m Heras
HEKWERK, in goede staat.
Inl. tel. 045-218666. >.

Goud. zilv.. munt., pi
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
BROMMERS gevr. 04406-
-12875. ;
DEFECTE kleurenteevees
vanaf '81 (tvpenr. vermel-
den) en der. VHS-video's.
Tel. 045-723712.
Wij kopen GOUD. zilver,
enz. Contant geld. Sarolea-
straat 80A. Heerlen, tel. 045-
-714666.
De hoogste prijs voor OUQ-
PAPIER en metalen. Te-
vens containerservice. Ink.
Pappersjans 36. Tel. na
18.00 uur 045-253209.
VIDEO'S. VHS gevraagd
en kleurentelevisies met te-
letekst en stereotorens. Tel.
04406-12875. "CARAVAN merk Hobby.-
opbouw min. 3,70 m. max. 4
m. vanaf ± 1985. 045-220617.
Te koop gevraagd SCHIL-
DERIJEN, ook oud en be-
schadigd. Tel. 045-425574.
Te k. gevr. oud ijzeren ME-
TALEN, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 b.g.g>
272516 ook 's avonds.

Te huur Landgraaf VRIJ-
GEZELL. app. huursub:
mog. Tel.: 045-320079.
Te huur aangeb. grooL
WOONHUIS met 4 slaap-
kamers te Heerlerheide-,'*
’900,-. Tel. 045-216538.
Te huur KAMERS, ’ 425,-.
mcl. energiekosten. Inschr.
mog. Tel. 045-216538.
Te h. gestoff. KAMER
Heerlen 4.5 x 4 m m. vaste
wast., cv., balcon m. gebr.
v. keuken en badk. Inl. 043-
-213411 of 045-727736.
KAMER te h. in Sittard. Inl.
04492-2044.
Gemeubileerde ZIT.
/SLAAPKAMER met dou-
che en keuken. Panneshef-:
derstraat 1 en 19.Kerkrade.'
Te huur APPARTEMENT'
te Kerkrade. Tel. 06-:
52127704.
Te h. KANTOORRUIMTE".'
100 nr. te Kerkrade. Tel
045-451656.
Te h. BEDRIJFSRUIMTE
te Kerkrade. Tel. 045--
-460738. :"*
Te h. APP. 1 tot 2 pers. orrÊ-
gev. te Kerkrade-C. tel. 045--
-459158. ,
Ter overname aangeb. zr.
gunstig gel. GROENTE-
WINKEL te Geleen. br. o.
no. GE 826 L.D. Markt 3,
6161 GE Geleen.
Te h. DORPSCAFÉ m. zaal.
Overn. inventaris i.o. Pand
is zeer gesch. v. andere
doeleinden. Tot. app. 27Öm2+ event. grote park.pl.
Tel. 045-250238.
Gemeub. KAMER te huur
centr. Heerlen, lfst. stud. of
ouder pers. Tel. 045-442192./
KAMER te huur in Voeren-
daal. tel. 045-750229.
KAMER te huur in hartje
Hoensbroek. voor rustige
mensen. Te melden na12.00 uur, tel. 045-224509. „
HOENSBROEK, nabij itrum, 1-pers. appartement.
’495,- all-in. Tel. 045'
315887, tussen 18.00 err
20.00 uur.
Te h. 2 eenpers. + 1 twee-
pers. KAMER met eigen,
keuken, eigen opgang,
gebr. v. badk. en w.e. ïrt
centr. v. Heerlen. Tel. 045-
-721147 v. 8.00 tot 19.00 u. . -Gemeubileerde KAMER te
huur te Valkenburg. Tel.
04406-12875. J
Heerlen: Sittarderweg^
/Grasbroekerweg, ca. 125-- BEDRIJFSRUIMTE te
huur, geschikt voor kan-
toor, showroom, handel,
ambacht, etc. Tel. 04490-
-43275.
Te huur in Heerlen: ZIT-
/SLAAPKAMER, met keu-
ken, eigen wc en douche, 3>25 m 2. Huur ’425,- mclp.mnd. Tel. 04499-1606. tus-
sen 19.00 en 20.00 uur.
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De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.

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

320.320.24
Provinciebox

Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 - 0,50 p.m.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers.
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
Viditel pag. 34010

50 et. p.m.
Pussy Cat

vol verrassingen
50 et/min. 06-

-320.320.09
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
Marcha 06-

-320.325.55
50 et/min. bel voor
gratis sex story's

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-
UJN 06-320.330.66 (50
c.p.m.).

I Opgelet: welkom bij ME-|LANIE, vanaf 9.00 uur, ook
's zaterdags en 's zon-
dags. Tel. 045-721759.
Nieuw, club GOLDEN
ARROW. Kom heerlijk re-
laxen in ons landhuis met
bad en sauna, Parallelweg
9, Reuver. TeVens enkele
gastvrouwen gevraagd, in-
tern mogelijk. Tel. 04704-
-5558.

Heren opgelet!
Nancy

is verhuisd naar Club Ex-
clusief, Industriestr. 13,
Kerkrade-West. Tel. 045-
-423634.
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.

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

Vrouwen spreken af in „DE
BEUKBOX" voor geheime
sexcontacten! 06-
-320.325.13, 50 c.p.m. Je
hoeft thuis toch hiks te ver-
tellen.
Escortservice all-in, 045-
-326191, ma. t.m. vrijd. 14
u. tot 4 u. Alle moq. aanw.

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-
heer 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
Gezellig met zn allen flirten en... (50 c.p.m.)

Flirt-Box 06-320.330.01
Madson Men's Club

De zaak voor de meest verwende gast!!!
Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

Sex society's
Jonge meisjes 06-320.321.21
zijn geen pennelikkers v.a. 7/15 en 15/23 uur
's Nachts live-sex 06-320.321.21
v.a. 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)
Let it be-zar 06-320.324.21
zij was de sigaar
sex schandaal 06-320.324.31
hij haalt de spons erover
Live spektakel 06-320.324.41
het stel geeft alles prijs. 50 et. p.m.
Blijf bellen. Ook in het weekend.
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.

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.

Club Margo met nieuw
S.M., sauna, massage en 6
lieve dames. RIJKSWEG
ZUID 1318, Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevr.

Love Line
Esmeralda wil graag bij de

film! (50 c.p.m.)
06-320.320.61

Supersexy.
Beestachtig opwindend!

06-320.321.59 (50 c.p.m.)
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.

Vrijdag en zaterdag
striptease

en
liveshow

van 20 tot 22 itiur en van 22
tot 24' uur.

Grote Gracht 95, Maas-
tricht.

Let op depalmen in deeta-lage.'
Kijkotheek VIDEOCLUB,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
PRIVÉ bij Anita met escort..
Ook 's zaterdags. Tel. 045-
-352543.

tele-lovelijn
nieuw

candy & linda
06-

-320.322.72
50 et. p.m.

"bummah-buwwow i/ Gluren b,;,e b«' bu'"\, „,„ I

!?EXKONTAKI tLUBi
I 06~320£< m£^^^m4M\
MOfUN MODUUIONS M * 1300 1009 11 k DIM

STOEIPOESJE „Gina" ligt
op jou te wachten!! Bel me
want ik ben heet!! 06-
-32032511 50 e. p/m.

Nieuw! Beatrix!

Orale sex
06-320.323.40

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.).
Direct, snel sex-contact!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!
Bel: 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
„Ik kom, direct!... OK?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 c.p.m.).

06-06-06-06-06-06-06-06- "320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68...5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber

50 c.p.m. Pb 157 z'voort
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.

8 sexy meisjes bij YVON-
NE. Ontvangt u in lingerie,
7 dg. Geop. v. 11 tot 23 u.
's Zond. v. 15 tot 24 u. Tel.
045-425100 in Kerkrade.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,.
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943; tevens meisjes
gevraagd.

Nieuw privé
045-321038

Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06-

-★ Topsex! ★

320*325*25
★ Hardsex! ★

320*325*35
★ Blacksex! *320*324*24

KATJA & Nicky privé en I
escort vanaf ’ 50,-. Tev.
ass. gevr. Tel. 045-
-423608.
Nieuw, nieuw, TOPMAS-
SAGE v. ’ 50- p. 1/2 uur,
"zonder sex". Tel. 045-
-425100.

Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!
Wil je vreemd gaan?Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel 'DE JEUKBOX'. 06-
-320.325.1- 50 et. p.m.

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

zat. van 10.00-18.00 uur
Tevens meisjes gevraagd.

Mirjam
van de Tuk

met superhete
sexervaringen

06-

-320.323.63
50 et. per min.

\?ORH0BO)C\
PE HEETSTE BOX /">VAN NHmANPj/J-

-.taboes na 21.00 uw-(xJ2//bk
106 320.32.15ipyj|

Diana Escortservice
045-215113
Diana Escort 045-

-320905-213142
Escortservice. Tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Heb je al kennis gemaakt
met 'DE KLODDERBOX'?
'n Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14. - 50
et. p.m.

Nieuw Escort
Het adres voor ene lief
meisje bij u thuis vanaf

’ 100,-all-in.
06521-27896

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.
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
'T NYMPHOMAANTJE
oogverblindend en tongs-
trelend! 06-320.325.12 -
(50 c.p.m.) Ik doe het met
alles en iedereen!.
Zoek je 'n sex-vriend(in)?
„EROTISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Nieuw privé
045-321038
Ze kent geen

grenzen...
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng,
soms vernederend.
Maar schokkend

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

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.
Nette heer, 46 jr., goed ni-
veau, in bezit van eigen
huis,- zoekt kennismaking
met DAME, 35-45 jaar. Br.
met foto o.nr. SI 643 LD,
Sittard, Baandert 16, 6136
ER Sittard.

Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
Sportieve zakenman, 40 jr.,
zoekt sportieve VRIEN-
DIN voor een lach en een
traan en bezigheden die het
leven spannend maken.
Brief event. m. foto n. br. o.
no. MA 550 L.D. Stations-
str. 27, 6221 BN Maastricht.
Sport, i.man, 42 jr., zoekt
langs deze weg een lieve
sport. VROUW. Br.o.nr. GE
825 L.D. Markt 3, 6161 GE
Geleen.
ALLEENSTAANDEN. Nu
iedere vrijdag, zaterdag en
zondag gezellige dans- en
contactavonden in de kel-
derbar La Chalet in Tree-
beek met d.j. Richard.
Aanv. 21.00 u. Zaal open
20.00 u. Tevens is onze zaal
op afspraak ook voor u ter
bechikking voor uw ver-
jaardagsfeestjes, partijen,
koffietafels enz. tegen zeer
gereduceerde prijzen. Cha-
let Treebeek, Komeetstraat
25a. Tel. 045-211375.
Vrouw 40+ zoekt kennis-
mak, met MAN 43-50 jr.
Geen uitgaanstype +
houdt vannatuur. Br.o.nr.
095 HE L.D. Geerstr. 5,
6411 NM Heerlen.
Echtpaar (39 en 41 jr.)zoekt
ECHTPAAR voor vriend-
schap. Br.ond.nr. XE 086
LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade,
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Elke dond., vrijd. en
zaterdag gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek^
Weduwe, 63 jr., zoekt KEN-
NISMAKING met een net-
te heer, leeftijd 60-66 iaar,
om samen een fijne relatie
op te bouwen. Geen barty-
pe. Br.ond.nr. HO 690 Lim-
burgs Dagblad, Kouven-
derstraat 215, 6431 HE
Hoensbroek.
"PARTNERS-TRUST',
huw.relatieburo. Info. 045-
-461235.
Man, 65 jr., eerlijk, recht
door zee, zoekt een lieve
VROUW, ik heb auto.
Br.ond.nr. HO 691 Lim-
burgs Dagblad, Kouven-
derstraat 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Meisje, 24 jr., zoekt leuke
VRIENDIN om in de week-
ends mee uit te gaan (niet
lesbisch). Br.ond.nr. HO
692 Limburgs Dagblad,
Kouvenderstraat 215, 6431
HE Hoensbroek.
Vanavond DANSEN in ca-
fé-dancing Edelweiss met
het duo Salsa. Waldfeuch-
terbaan 28, Maria-Hoop.
Vrij entree.
Nette man, 42 jr., z.k.m. eer-
lijke, slankeVROUW, tot40
jr., met zacht karakter, uit
goed milieu, om een fijne
relatie mee op te bouwen.
Br.ond.nr. HK 697 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 PP Heerlen.

Te k. gevr. AARDAPPE-
LEN-VELDGEWAS. P.
Meertens. Tel. 045-251414.

Franke HEETWATEfNIGERS. FrissenA* |
Park B.V. 04406:4025i.*--
Uit voorraad le,fi. ,
nieuwe en gebr. m|ö»
speciale prijzen. AUe
dellen weideslepén., 5
met banden 2-6 m. l«
totkopeegen, ■ «l'MESTSTROOIERS
hooimach. Fahr, KuJ*
en Vicon hooimach- (ers enz. Alle type%
tand cultivatoren. *p

fens 24 koeien %
oeien tandem as.
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de meesteruimte?
De nieuwe Volkswagen Passat Variant heeft een Dat komt doordat dePassat Variant, in zn klasse, de 66,79 en 100kW en een 59 kW turbo-diesel. De sterkste Maarvoor het zo ver is, wilt u natuurlijk eertf

laadruimte van maar liefst 1500 liter (met weggeklapte grootste comfort-maat heeft: ruim 2 meter, gemeten tus- motor zorgt voor een acceleratie van 0 tot 100 in 10,1 kennismaken met de Variant. Met zn opmerkeU|^
rugleuning en -zitting). sen het gaspedaalen derugleuning van de achterbank, seconden, en dat is behoorlijk snel voor een stationcar, vormgeving. Zn 'immense ruimte. En zn voortr

Mensen die op zoek zijn naar een stationcar, rea- Ook al eisen mensen vóór in de Varianteen zee Ook zn topsnelheid liegt er niet om: 199km/u. rijkwaliteiten. \ö
geren enthousiast op zon inhoud. Zeker als ze ook nog van ruimte op, dan nog kunnen mensen achterin zelfs Wellicht een goedereden om eens 'n dagje naar Duits- Kom eens langs bij één van onze dealers,
eens de vlakke bodem en de lage laaddrempel zien. hun lange benen makkelijk kwijt. land te gaan. u dan even stilletjes genieten.
Maar als ze de passagiersruimte bekijken, worden ze De Passat Variant biedt u (afhankelijk van de uit- /^v _ . %# II n_ * r\- .- -1 :- w^.— *til Vo'
acuut even stil voering CL, GL of GT) keuze uit benzinemotoren van 53, (ss) De IlieUWeVolkSWOgen PaSSat. DdCir WOrd |e eVeil Stil *

Passat Variant CL vanaf f 37.190,-, inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Prijs geldig t/m 28 februari 1989. Afgebeeld Passat Variant GL. Wijzigingen voorbehouden.

BEEK: AlJtO VénCken B.V. Tel.: 04490-72882. BUNDE: Automobiel-en Garagebedrijf NÈC. NijSteil B.V. Tel:043-641644. HEERLEN: GarageVèllCken B.V. Tel: 045-412641. HOENSBROEK:AutO TdSCO B.V. Tel.:04*'

KERKRADE: Garage H. VèllCken Tel.: 045-453837. MAASTRICHT: BV. AutomobielbedrijfVCM Straten eil Zll. Tel.:043-434500. MECHELEN:AUtO COübO B.V. Tel.:04455-1592.

MEERSSEN:AutobedrijfPloemen-SCHOIS 8.V. Te1:043-644888. SITTARD: AutO VëllCken 8.V. Te1:04490-15777.VALKENBURG:AUtO COübO Valkenburg 8.V. Te1:04406-15041.



Paul de Leeuw en Jack Spijkerman in 'Jan Rap en z'n maat'

Presentatoren blij met
hun debuut als filmster

Van onze showpagina-redactie

* - „Hoe word jefilmacteur? Door te worden gevraagden het dan maar gewoon
v
e doen." Waar hij zich ook maar vertoont, Paul deLeeuw is een succes, en dan ziet het le-,,jLn er tamelijk eenvoudig uit. Na radio ('Lieve Paul'), televisie ('Sterrenslag') en theater,ue rozebotteltijd') met zijn ontwapenende enthousiasme te hebben geteisterd, heeft Paule Leeuw zijn veelzijdige talent maar eens aan het fenomeen film getoetst. In de nieuwe, ederlandse speelfilm 'Jan Rap en zn maat' speelt De Leeuw de naar liefde en aandachtinkerende homosexueel Derek. Een goed debuut, wat overigens ook geldt voor De

, eeuw's cabaret-collega Jack Spijkerman, die vakbekwaam een staflid van het opvangte-
Uis voor dakloze jongeren speelt. Maar De Leeuw en Spijkerman voelen zich nog steedsBeen tweede Haver en Krabbé.

„Filmacteur worden stond om tebeginnen niet op mijn verlang-
lijstje", aldus De Leeuw. „Ik vind
deze film heel erg mooi, maar ik
heb niet de dwang om vier films
per jaar te maken. Aan mij zal
geen echte filmster verloren
gaan. Het theater blijft voor mij
het belangrijkste en het leukste
om te doen."
In de film die Ine Schenkkan
maakte naar het gelijknamige
boek van Yvonne Keuls gebruikt
Paul de Leeuw de mimiek en
motoriek die hem op tv en in het
theater zon grote populariteit
hebben gebracht. En doordat hij
ook nog eens een homosexueel
uitbeeldt, is de vergissing gauw
gemaakt: Paul de Leeuw speelt
zichzelf. „Dat is dus niet zo. Een
paar karaktertrekken van Derek
komen volstrekt niet met de mij-
ne overeen. Dat betuttelende van
hem, bijvoorbeeld. Ik ben veel
cynischer en harder. Ik speel een
zrjlg typetje en dat ben ik abso-
luut niet. Het homofiele en de
motoriek, dat komt inderdaad
overeen."

„Ik vind ook niet dat je nou zo
ontzettend veel onderscheid tus-
sen jezelf en je rol moet maken.
Ik speel een jonge homosexueel,
dat kan ik rustig bij mezelf zoe-
ken. Jasperina de Jong speelt
ook zichzelf, dat doen de mees-
ten, alleen ik ben dan wat meer
bekend. Maar we zeggen zinnen
die we in het normale leven niet
zouden zeggen. Dat is de kracht
van deze film: hy is heel goed ge-
typecast. ledereen speelt de goe-
de rol en geen enkele rol is over-
dreven. De acteerkwaliteiten zijn
ook van heel hoog niveau. Dat
komt denk ik, doordat er niet ge-
zocht is naar professionele talen-
ten. Monique van de Ven is toch
weer Monique van de Ven die
haar zoveelste rol doet."
Paul de Leeuw vindt de film 'bo-
ven verwachting goed' gewor-
den. Hoezo 'boven verwachting'?

„Terwijl jeaan het opnemen bent
zie je alleen maar losse scènes en. denk je: 'Als 'ie maar een beetje
leuk wordt. Maar ik vind 'm heel
erg opbouwend. Het hoogtepunt
is voor mij de verwoesting van
het huis; Jan Pontier (in de rol
van de gestoorde krachtpatser
Louis, red.) is dan echt heel in-
drukwekkend. Daar staat op dat
moment tegenover de geboorte
van het kindje van Hanneke. Dat
vind ik zon mooi beeld. Ik vind
het ook geen typisch Nederland-
se film. Die zijn toch meestal wat
simpel van structuur, maar 'Jan
Rap' zit wat dat betreft heel goed
in elkaar."

Wachten
De Leeuws radio-, tv- en grappen
makende collega Jack Spijker-
man ontbreekt het ook al aan de
ambitie om 'Jan Rap' als een
springplank richting Hollywood
te zien. „Filmacteur worden
heeft nooit op mijn lijstje ge-
staan. Toen ik werd gevraagd,
wilde ik aanvankelijk helemaal
niet meedoen. Dat is toch niks

voor mij, zo redeneerde ik. Maar
Ine Schenkkan heeft me over
weten te halen en het was inder-
daad leuk om een keer meege-
maakt te hebben. Maar vooral
dat ellenlange wachten is niets
voor mij. Ik kan niet tegen uren
niets doen. Bovendien ben ik ge-
wend om me overal mee te be-
moeien en dat mocht ook al
niet."

In de film speelt Spijkerman een
psycho-therapeut uit de wel heel
zachte sector. Daar had hij geen
moeite mee. „Qua idealen komt
die Koen wel een beetje in mijn
richting. Een kind van de jaren
'70, idealist, dat zal ik mijn leven
lang ook wel blijven. Hij is naar
mijn idee alleen te soft, zon
schreeuwtherapie daar heb ik
niks mee. Maar voor de rest heb
ik mezelf lopen spelen."
Op dit moment is Spijkerman
weer bezig met een nieuw thea-
terprogramma. „Theater en ra-
dio, dat vind ik het leukste."
En ook Paul deLeeuw gaat vol-
gend jaar weer het land in met
een theaterprogramma. „Samen
met Hans Breetveld en Dan van
Steen, die ik op de set van 'Jan
Rap' heb ontmoet, ga ik de show
'Beste maatjes' doen." Paul de Leeuw

...,^Hoogtepunt in defilm isvoor mij de verwoesting van het
huis"...

9 Jack Spijkerman
...„Filmacteur worden heeft nooit op mijn verlanglijstje ge-
staan"...

nederlandse top veertig
de jjj^LEN- Gloria Estefan op haar retour en tegelijkertijd weer in
Sa^ lt- Dat kan, want in de Nederlandse top veertig is zij deze week'(V^J1 met The Miami Sound Machine goed voor twee hits. Met
Maat Stay awav fr°m y°u' zakt Gloria van de vierde naar de achtste
2ftst sen met 'Anything for you' komt ze opnieuw binnen op een
V^ Plaats. De Nederlandse top veertig valt op deze vrijdagmiddagat 15.03 uur weer te beluisteren op Radio 3.

2 ; 1) Tonight - Tina Turner & David Bowie
3 I «) Buffalo Stance - Neneh Cherry
4 ; °) You got it - Roy Orbison
5 \ f) She drives me crazy - Fine Young Cannibals
Min ring me edelweiss - Edelweiss
1(o e eheeryou up - Barbarella
8 ; °) Baby, don't forget my number- Milli Vanilli

4) Can't stay away from you - Gloria Estefan & Miami Sound
9 , Machine

10 fl ,) Especially for you - Kylie Minoque & JasonDonovan
11 }-*) Four letter word - Kim Wilde
'2 Jon k°co in Acapulco - Four Tops
13 It's only love - Simply Red
H iV The lover in me - Sheena Easton
15 ~°| Somethings gotten hold of my heart - Mare Almond
Ij |J5) Love train - Holly Johnson
17 x2) Polonaise Hollandaise- Johnny Camaro
18 Belfast Child - Simply Minds
19 *«) Tracie - Level 42
2fj ;,*' Musica e - Eros Ramazzotti
2j -^ I'm into folk - Bart Peters & The Radio's
22 ,J?' I °nly wanna be with you - Samantha Fox
23 (^ Baby, I love your way - Will to Power
24 ,7Z> Love always finds a reason - Glen Medeiros & Ria
25 \\l> Good life - Inner City
26 (ii?) say a little prayer - Bomb the Bass
27 f°) Ain't no sunshine - Bill Withers
fy First time - Robin Beek
29 Anything for you - Gloria Estefan & Miami Sound Machine
3rj , *> Stakker Humanoid - Humanoid
3j ,7Z' Downtown - One 2 Many
32 (til Nights over New Vork -Mc Miker G& DJ Sven
33 |^ Skin to skin - Jennifer Warnes & Harry Belafonte
34 Soulmate- Wee Papa Girl Rappers
35 ,V 'n Sneeuwwitte bruidsjurk - Henk Wijngaard
3r3 ,^l' Hold me in your arms - Riek Astley
37 (29! Ne way to your heart - Soulsister
3fi ,~r> Doe ze thuis de hartelijke groeten - De Deurzakkers
39 (^i' Wat ruist er door het struikgewas - Franky Boy
4° m My best friend - Lois Lane. y^> Rag doll - Aerosmith

n Gloria Estefan met The Miami Sound dezeweek met twee
Urnmers in de Nederlandse top veertig.

show

'Nep'-kaartjes voor
Sinatra in België

v 311 onze showpagina-redactie

gUSSEL/HEERLEN - In Bel-
2enH^n naar schattinë ruim dui-bra^, nep'-kaartjes in omloop ge-
Voi . Voor een concert dat 'thei Vnr? frank Sinatra op 9 april in
ge

st Nationaal te Brussel zou
ccn6k' De kaarten werden voor,p" °edrag van zes- tot tiendui--sna frank (300 tot 500 gulden) in«stations van Gent, Brussel,
don pen en Luik aangeboden
fan,!, ten zogeheten Belgischenciub van Frank Sinatra. Die
acht echter helemaal niet en
nip, de 'club' gaat een stel nog
Sch feidentificeerde oplichters
kaaÜ De zaak van de 'nep'-arten kwam aan het licht toen

een van de gedupeerde kopers
deze entreebewijzen aan de kas-
sa van Vorst Nationaal terug-
bracht. De man wilde de kaartjes
inwisselen omdat hij door fami-
lie-omstandigheden verhinderd
is om het concert van 'the voice'
bij te wonen.

In ons land zijn alle achtduizend
kaarten voor het unieke concert
van Frank Sinatra, Liza Minelli
en Sammy Davis jr. op 8 april in
het Rotterdamse sportpaleis
Ahoy' fraudebestendig. Concert-
organisator La Bastille Produc-
tions heeft de kaarten door de
bekende bankpapierdrukker Jo-
han Enschede laten voorzien van
een hologram. Dit hologram laat

driedimensionaal de tekst 'La
Bastille Garanty' zien.

Volgens La Bastille-woordvoer-
der L. van der Helm is voor de
fraudebestendige uitvoering van
de plaatsbewijzen gekozen uit
vrees voor valse kaarten. „Rond
elk concert is tegenwoordig een
circuit van valse kaarten," zegt
hij. „En zeker bij een uniek con-
cert als dit, waarvoor de toe-
gangsprijzen erg hoog liggen,
kunnen we natuurlijk geen valse
kaarten gebruiken".

De achtduizendkaarten variëren
in prijs van honderd tot vijfhon-
derd gulden voor deringplaatsen
en van achthonderd tot ruim
tweeduizend gulden voor de ex-
clusieve tafels voor het podium.
De duurste kaarten zijn uitge-
voerd als creditcard; de zesdui-
zend ringplaatsen zijn op spe-
ciaal waardepapier gedrukt. Het
concert in Ahoy' is overigens al
uitverkocht. " Sammy Davisjr., Liza Minnelli en Frank Sinatra: in el

geval op 8 april in Rotterdam.

show/rtv
redactie: harrie cremers

Miljoenen smartegeld voor
vriend van Rock Hudson

LOS ANGELES - Een jury in Los Angeles heeft Mare Christian,
een vriend van de in oktober 1985 aan aids overleden filmacteur
Rock Hudson, een smartegeld van 29 miljoen gulden toegewezen.
De juryvan een gerechtshof in Los Angeles was van mening dat
Hudson zich „schandelijk had gedragen" omdat hij de sexuelere-
latie met Christian had voortgezet nadat in juni 1984 was geble-
ken dat Hudson aids had.

De 35-jarige Christian had een rechtzaak aangespannen tegen
Mark Miller, vriend en persoonlijk secretaris van Hudson en mo-
menteel beheerder van diens vermogen, omdat Hudson tegen-
over hem had verzwegen dat hij aids had. Christian stelde dat hij
in emotionele nood had verkeerd nadat hij in juni 1985via detele-
visie vernam dat Hudson aids had. Een aids-test bij Christian
bleek negatief.

De jurywas van mening dat Hudson en Miller schuldig waren aan
alle punten van de tenlastelegging. Christian had hen beschul-
digd van bedrog, misleiding en de bedoeling emotionele nood te
veroorzaken.

BRT-radio
met nacht

uitzendingen

Van onze rtv-redactie
BRUSSEL - Vanaf 1 mei gaat
ook de officiële Belgische staats-
omroep BRT nachtuitzendingen
op de radio verzorgen. BRT 1 en
2 en Studio Brussel zullen dan
voortaan 24 uur dag en nacht in
de lucht zijn. De nachtuitzendin-
gen beginnen om middernacht
en worden verzorgd vanuit de
BRT-centrale gebouw aan de
Reyerslaan in Brussel.
BRT 2-radio verzorgt al een paar
jaar experimentele nachtuitzen-
dingen 'Twee tot twee', die van
23.30 tot 02.00 uur op toerbeurt
komen vanuit de studios in Ant-
werpen, Gent, Kortrijk, Brussel
en Hasselt. De komst van officie-
Ie 'nachtradio' in België (van
24.00 tot 05.30 uur) heeft als con-
sequentie dat de 'uitzendblok-
ken' en tijden van de vijfomroe-
pen van BRT 2 gedeeltelijk wor-
den gewijzigd. In de nieuwe ra-
diostructuur zullen vanaf 1 mei
een aantal programma's verdwij-
nen.

Gouden Clown
voor circusploeg
Noordkoreanen

Van onze rtv-redactie
MONTE CARLO -Een naamloze
Noordkoreaanse circusploeg
heeft tijdens het jaarlijkse we-
reldcircusfestival in Monte Carlo
de Gouden Clown gewonnen. De
Zilveren Clowns gingen naar ar-
tiesten uit China, de Sovjet-Unie
en Zwitserland. Er waren geen
Nederlandse inzendingen.
Volgens een circuskenner voer-
de de winnende ploeg een bloed-
stollend luchtballet uit, dat zelfs
de juryleden (zeven circusdirec-
teuren en prins Rainier van Mo-
naco) op het puntje van de stoel
deed zitten. De artiesten werken
in de lucht op verschillende ni-
veaus. Ze worden naar elkaar ge-
gooid en vangen elkaar net op
tijd op. De Noordkoreanen debu-
teerden vorig jaar in Amsterdam
met dit nummer.
De KRO zal beelden van het fes-
tival op het scherm brengen,
maar een woordvoerster kan nog
niet zeggen wanneer. Rond Pa-
sen zal het festival in Duitsland
(ARD) worden uitgezonden.

'Nooit gedacht dat ik zo'n prijs nog zou krijgen'

Annie de Reuver trots op
'Gouden Harp'-trofee

Van onze showpagina-redactie
ROTTERDAM - Annie de Reu-
ver is nog steeds een beetje per-
plex van het feit dat de Stichting -
Conamus haar een Gouden Harp
voor het jaar 1988 heeft toege-
kend. Op 24 februari neemt ze
deze onderscheiding voor haar
verdiensten voor het Nederland-
se lied in het Hilversumse thea-
ter Gooiland in ontvangst. „Ik zit
nu 54 jaarin het vak en had nooit
durven hopen dat ik nog eens op
deze manier zou worden onder-
scheiden," aldus één van Neder-
lands eerste zangeressen in de
lichte muze.
„Je noemt me een zangeres,
maar zo voel ik me niet. Een
vrouw als Cristina Deutekom is
voor mij een zangeres. Tegen-
woordig noemt iedereen die een
liedje zingt zich maar zangeres.
Toen ik op vijftien-jarige leeftijd
voor het eerst op de bühne stond
werd ik een Lady Groony ge-

noemd. Dat was een term die
Bing Crosby had uitgevonden.
Zangeressen waren mensen met
geschoolde stemmen."
Annie de Reuver wordt zondag
72 jaar maar voelt zich niet oud.
Ze is ook nog immer actief bezig
met Nederlandse muziek. „Ik be-
geleid veel aankomend talent en
ga nog regelmatig op jacht naar
nieuw talent. Ik heb ook mensen
als Ben Cramer, De Kermisklan-
ten en Oscar Harris ontdekt. Te-
genwoordig produceer ik de pla-
ten van Manke Nelis nog en zing
af en toe nog wel eens als ik
wordt gevraagd. Ik voel me abso-
luut niet oud. Ik heb natuurlijk
wel de mazzel dat ik gezond ben
en dat mijn stem niet krakke-
mikkig is geworden. Laatst nog
heb ik bij de KRO live op dera-
dio gezongen. Ik heb daar nog
veel plezier in."
Annie De Reuver heeft van alles

gedaan in de wereld van de lichte
Nederlandse muziek. „Voorna-
melijk heb ik gezongen. Ik wilde
als klein meisje graag filmster
worden, maar dat is dus niet ge-
lukt. Zingen was ook een grote
liefde van me en ik doe dat al
vanaf mijn vijftiende jaar. Ik heb
in allerlei orkesten gezongen en
was ook de eerste Drieka in de
show de Boertjes van Buuten
met*"Kees Schilperoort. Ik heb
dat maar een paarkeer gedaanen
later nam Annie Palme die rol
van me over, want ik had het ook
heel drak als zangeres bij het or-
kest De Skymasters. Met dat or-
kest heb ik een fantastische tijd
gehad. We begonnen vlak na de
oorlog en toen kwam die big-
band muziek net opzetten. Big-
bandmuziek heeft nog altijd
mijnvoorkeur. Als ik het een en-
kele keer weer hoor, kan ik daar
echt van genieten, dat was nog
eens muziek."" Annie deReuver: ,Mo,zzel dat de stem niet krakkemikkig

is geworden".

(ADVERTENTIE)
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CITROEN BK 19 TRD die-
sel 1987, donkerbruin met.
Ie eigenaar, bijna nieuw,
centr. deurvergrendeling,
electr. ruitbediening, 6
mnd. volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijdhagenweg 129, Kerk-
rade, tel. 045-453355.
MITSUBISHI Colt 1200
GL, mei 1986, 48000 km.
beige met. als nieuw, rui-
tenwisser achter, diverse
extra's, 3 mnd. volledige ga-
rantie, Autobedrijf van
Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade, tel. 453355.

CITROEN BK 16 TRI, jan.
1988 13.500 km., donker-
blauw met. zeer mooi,
electr. ruitbediening, centr.deurvergrendeling. Diverse
extra's, Autobedrijf van
Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade, tel. 045-
-453355.
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 CivicAPK
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 50
auto's van ’ 500,- tot ’ 2000,--. Alles APK. Handelsweg
12. Susteren.
WETZELS AUTO'S: In-
dustriestraat 35 Sittard, tel.
04490-10655. Mercedes*300
CE autom. '88; Mercedes
300 E autom. '86; Mercedes
230 E '85; Mercedes 200 TD
Station '86; Mercedes 380
SEL autom. '84; Mercedes
2.5 D '88; Mercedes 450 SL
uniek autom. 79: Mercedes
190 2.5 D Turbo '88; Merce-
des 230 Tstation 79; Merce-
des 190D '88; Audi 80 LS
'87; Audi 80 LS '88: BMW
323 1 Alpina '86; BMW 323 I
Turbo T55; BMW 323 I-'B5;
BMW 324 D '86; BMW 52Ó
apart autom. '84; Opel Ome-
ga3.0 1 sport '87; Opel Ome-
ga 1.8 LS '87; Opel Kadett
GSI uniek '86; Opel Kadett
GSI Cabriolet '89; BMW 323
I Bauer cabriolet '84; BMW
316 5-bak '85; Volvo 480 ES
'87; Porsche 911 SC '80;
Ford Fiesta 1.1 '89; Citroen
PaTlas 2.4 autom. '83: Toyo-
ta Celica 2.0 coupé '82; VW
Golf 1.3 apart '84; Fiat Uno
'87; Ford Sierra 2.0 CL sta-
tion '88. Alle typen Merce-
des uit voorraad leverbaar.
Peugeot 505 Turbo '86.
Te k. VW GOLF 1600
autom., met LPG, bj. 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 mogehjk. 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.; inruil
mog. Tel. 045-460734.

Zoekt u
spesciale aanbiedingen in
Opel Ascona, Rekord of;
Senator.
Bouwjaar: '83, '84, '85, '86.
Bij ons staan ze allemaal. \

Göttgens Beek
Weth. Sangersstr. 1

04490-75858
Te k. i.g.st. Opel KADETT
1.2N Hatchback. bjr. '80, kl.
d.groenmet., vr.pr. ’ 3400,-,
mr. mog. lst. stationcar of
diesel. Te bevr. na 17.00uur
Torenstr. 10, Oirsbeek. Tel.
04492-3414.
FIESTA 11 L jubileum-
uitv., getint glas. Pullman
inter., ’3950,-. Rotterdam-
straat 24, Heerlen.
Ford Scorpio 2.0 GL, 5-bak,
'85 en automaat CL, '86,
vanaf / 22.500,-; diverse
Fdrd SIËRRA'S 2.0, 1.8, 1.6,
5-drs., 3-drs. en combi, '83,
'85, '86 en '87, vanaf
’12.500,- t/m ’21.000,-;
Ford Escort 1.1 Laser.
5-feak, '85, ’12.500,-; Opel
Ascona 1.8 LS, 117,

’ 17.500,-; Opel Ascona 1.6
S Luxus. 5-drs.. div. ace,
'83, ’11.500,-; Opel Corsa
1.3 en 1.2 LS, 2- en 3-drs..
'87, ’ 14.750,-; Peugeot 505
GL, 5-bak, '85, f 15.500.-;
Renault 25 GTS, 5-bak, '86,
’23.500.-; Renault 11 1.4
Broadway, 5-drs., 5-bak, '86,

’ 13.000,-; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 GL, 5-bak. '86,
’16.500,-, Mazda 626 1.6,
4-drs., '83, ’9500.-; Subaru
Jumbo Mini bus, '84,
’4750,-; Nissan Stanza 1.8
GL, 3-drs., '83, ’ 9500,-; Nis-
san Bleubird 1.6 GL, '81,
’3750,-. Financieren en Bo-
vag-garantiebewijs. Auto-
bedrijf P. van Dijk en Zn.,
Hompertsweg 33, Land-
graaf (Schaesberg-Kakert),
tel. 045-311729. Alle keunn-
gen toegestaan.

I MERCEDES 240 D kl. wit-
autom. bwj. 1977. Vr.pr.1 ’2500-; Tel. 045-750743
Voerendaal.
Te k. 4 BANDEN op velg.
175 x 14 Radiaal. Tel. 045-I 750743.

1 4 BANDEN tek. 185-70 SR
14 Continental TS 740, ge-■ mont. op. velg Scorpio. Tel.
045-215387.

iBMW 525, bj. '81, APK 7-'B9,
vele extra's, t.e.a.b. Tel.: 04490-53319.
iTe k. van part. BMW 728iaut., bj. mei '83, vele opties,
i gevr. red. bod. Tel. 04750--:30457.
Ford GRANADA '80, 2.0L,
4 cyl. ’1500,-, APK gek.
i.z.g.st. Tel. 043-432011.
T.k. BMW 316 bjr. '78. Inl.

! 043-433553.
Te k. TOYOTA 1000, 100%

;in orde. Vr.pr. ’ 1200,-,
APK. Tel. 045-324005.
Te k. FIAT 126 Bambino,
100% in orde,. APK tot
9-'9O. Pr. ’1200,-. 045-
-422091.
Te k. FORD Capri I bjr. '73,
RS-uitgeb., 9J-velgen, 235
band. Inl. 045-423563.
Te k. VOLVO 340 DL bjr.
1988, van Volvo-medewer-
ker. Vr.pr. ’18.500,-. Tel.
045-716729.
BMW 315, t. '83, APK, zeer
goed ’6950,-. St. Marti-
nusstr. 31. Kerkrade-West.
Opel KADETT 1.6 SR bjr.
'83, Recaro's, lm-velgen,
LPG. Vraagpr. ’ 9000,-.
Borchhofstr. 8, Wijnandsra-
de.
T.k. Opel REKORD 2.0 S
met veel extra's spec. uitv.,
kleur zilvermetallic, APK
tot 1990, bjr. 1980. Tel.
04490-28524. Vr.pr. ’ 3250,-.mr. kleinere auto mogelijk.
Te k. Honda ACCORD
3-drs. '83, i.z.g.st., LPG,
90.000 km, kl. blauwmet.

’ 8900,-. Tel. 045-414191.
Te k. SIMCA 1300 Jubilee,
bjr. 1979, gasinstall. Koltex
85 ltr. TeL 045-227179. Na
17.00 uur.

Zoekt u
speciale aanbiedingen in
Opel Corsa 2-, 3-, 4-,
5-drs., bouwjaar 1983, '84,
'85, '86, '87, type LS, GL of
Sport. Bij ons staan ze alle-
maal.

Göttgens Beek
Weth. Sangersstr. 1

04490-75858

Zoekt u
speciale aanbiedingen in
Opel Kadert: 2-, 3-, 4-,
5-drs. Bouwjaar 1983, '84,
'85, '86, '87, '88, type LS,
GL of GS. Bij ons staan ze
allemaal. Kom langs.

Göttgens Beek
Weth. Sangersstr. 1

04490-75858

Zoekt u
Escort, Fiesta, VW Jetta,
VW Golf, Seat, Mallaga,
Citroen 2 CV 6, Nissan Mi-
era, Mitsub. Colt, Datsun

ISunny, 8MW315, FiatUno
127, Mazda 323 sedan. Bij
ons staan ze allemaal.

Göttgens Beek
Weth. Sangersstr. 1

04490-75858
Te koop 4 BANDEN met
velgen 155/13 voor Opel Ka-
dett. Tel. 045-220005, na
17.00 uur.
SUBARU 1600 coupé,
nieuw, normale prijs
rijklaar ’29.390,-. A.C.H.-
prijs zonder inruil ’ 26.000,--; Subaru Justy 1.0, nieuw,
normaal ’18.375.-, A.C.H.-
prijs zonder inruil ’ 17.000,-.
A.C.H. Seat-dealer, Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.045^222455.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455, biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX, '88 en '87;
Seat Ibiza 1.2 GL, '87; Ibiza
1.2 GL del Sol, '86; Ibiza
Van diesel, '86; Ibiza Van,
'85; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.5 GLS, '88;
Malaga 1.2L, '88; SeatRon-
da 1.5 GLX, '85; Ronda 1.2
GL, '85; Seat Marbella L,
'87; SeatFura GL, '84; Sub-
aru 1300 DL, '86: Subaru
1600, '81 en '80; Subaru 1800
GL, '85; Subaru 1800 GL
4WD, '88; Honda Civic, '80;
Lada 2105 GL, '83 en '82;
Talbot Solara 1.6 GL, '81;
OpelKadett 1.2S, '84 en '77;
Opel Corsa 1.2 S. '84; Fiat
Panda, '81; Fiat Ritmo die-
sel, '80; Austin Allegro, '78;
Sunbeam 1000, '79; Seat
Terra bestel, '88: Toyota Co-
rolla coupé, 79: Mazda
1300, '77; flat 127,78. Inruil
en financiering mogelijk,
donderdag koopavond.

Uw VW-Audi-dealer
Ploemen-Schols b.v., Meerssen

VW Polo, '82, '83; Golf, '80; Golf 1.5, '83; Golf 1.3, '86;
Golf GTI, '86; Jetta, '80; Jetta 1.5, '82; Jetta GL turbo
diesel, 4-drs., '85; Passat C diesel, '83; Audi 80 CL, '82;
Audi 80 aut., '81; Audi 80 1.8, '87, n. mod.; Audi 80 die-
sel, '83; Audi 100, '86; BMW 316, 78, '85; BMW 520 I,
'84; Citroen 2CV6, '85; Fiat 127, '84; Fiat Uno 45, '86;
Fiat Regatta 85S, '83; Ford Escort, '79; Ford Escort 1.5
L, '82; Ford Escort 1.6 L, '83, '84; Honda Prelude, 79;
Lada 1500 S stat.car, '83; Mitsubishi Tredia, '83, '82;
Nissan Cherry, '82, '83; Nissan Micra, '84; Nissan 1.5,
86; Opel Corsa 12S, '86; Opel Kadett 1.3 S, '86; Opel
Rekord 2.0 S, '84; Peugeot 309 GL, '87; Peugeot 305
GL, '81; Peugeot 205 XI, '86; Renault Fuego, '83; Suba-
ru 600 DL, '80; Talbot Horizon, '81 aut.; Talbot Samba
LS, '86; Toyota Corolla 1.8 diesel, '85; Volvo 340 1.4 en
t.7, '86. Ambyerweg 2, Rothem-Meerssen, tel. 043-
-644888.
VW PASSAT CL dieseL '85,
5-drs., beigemet., 107.000
km, i.z.g.st., ’ 13.500,-. Tel.
045-453015.
Te k. MITSUBISHI Colt
GLX, bwj. '82, ï.pr.st, APK-
gek. 04490-10635.
MINI Special, 78, APK,
’1450.-; Mini Special, 77,
APK, ’ 1000.-; Chrysler 1.6,79., APK, ’850,-. Tel. 045-
-444481.
Te k. RENAULT 5, 79,
Lfta.b. Tel. 045-419006.
Te k. Opel ASCONA 16, bj.
78, in nw.st., prijs ’ 1650,-.
M. 045-259664.

Koopje. VOLVO 244 GL 6
diesel, bj. '80, 100%,’ 5250,-.
Tel. 045-415528.
Te k. FIAT Panda 45, bj.
eind '84, ’6200,-. Tel. 045-
-424793.
Te k. MERCEDES 200 D,
bj. '84, kl. wit, vrjpr.
’16.500,-, mcl. BTW. Tel.
045-421166/460941.
Te k. MITSUBISHI Galant
1.8 Turbo D, bj. '86, goud-
met., autom.. electr. schuif-
dak, stuurbekr., alu. velgen,
km.st. 13.450, prijs’ 25.000,--. Tel. 045-453794, na 17.00
uur.

I*"

AUTOBEDRIJF ARCO STEIN (COUMANS) GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV &
Havenstraat 25, Stem Raadhuisstraat 16,Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf 3'^04490-32026 04750-21092 045-321088

AUTOCENTRUM SANDERS BV GARAGEBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN S
Akerstraat 128, Brunssum Scharnerweg 137,Maastricht Oudeweg 30, ünne '°<| 045-251644 043-634895 04746-1968 (sub-dealer) _^B

ie k. Opel COMMODORE
2.5L Berlina, bj. 79, ’ 2000,--; VWKever 1302, bj. 71. Tel.
228745.
Te k. Ford FIESTA KR 2,
bj. '82, ’8500,-; inruil kan.Tel. 045-453572.
Te k. BMW 320/6. mot.
100%, met uitbouw, ’ 3250,-.
Tel. 045-316940.
MITSUBISHI Colt 1400
GLX, 5-drs., m. '80, APK
6-'B9, radio, vr.pr. ’2950,-.
Tel. 045-319328.
Te k. Ford CAPRI autom.,
bj. 77, weinig gelopen, kLzflvermet., i.pr.st., nw. ban-
den, uitl., accu, enz., vr.pr.

’ 1900,-. Akkerweide 154,
Hoensbroek, tel. 045-
-229685.
SKODA 130 L, '86: Volvo
343 DL, 79; BMW 320, 78;
Fiat Polski, '80. Gratis APK
bij 10.000 km-beurt, alle
automobielen. Garage Piet
de la Roy en Zn., Hoofd-
straat 114, Hoensbroek, tel.
212896.
Te k. mooie RENAULT 5,
bj. '81, APK tot 1990, vr.pr.

’ 1850,-. Beukstraat 10, Pas-
sart-Heerlen.
Te koop BMW 316, bj. 77,
met LPG en APK, vr.pr.

’ 1950,-. Tel. 045-217938.
Te k. FIAT 127 Confort
Lusso, Bj. '80, i.z.g.st., APK
tot 22-1-1990, vr.pr. ’ 1500,-.
Tel. 045-216585.
CITROEN BK 19 RD
Break, rood, '88; BK 19RD,
grijs, !86; BK 19 GT, met
gas, wit, '86; BK 16 TRS,
wit, '86; BK 16 TRS, Wit,
'84; BK 16 TRS, rood, '83;BK 16 TRS, met gas,blauw,
'84; BK 14 RE, met schuif-
dak, roodmet, '88; CX 22
TRS, 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,'B2; 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.,
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
Eie. Tevens schade- en ge-

mikte automobielen. In-
en verkoop. Locht 70, Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
G.G. auto's biedt aan met
degelijke garantie: OPEL
Manta GTJ, bwi. '86; Re-
nault 25, met alle extra's,
1985; Ford Sierra, 5-drs.,
1985; Audi 100 CC 5-cilin-
der, injectie, bwj. 1984; -Ford Escort 1.6 Luxe, 1984;
Ford Escort 111, bwj. '82,
'81; Citroen BK 16 TRS, j
1983; Volkswagen Jetta
1600 cc, 1987; Honda Prelu-
de, i.nw.st., 1981; Ford Fies-
ta 1100 Luxe, 1982; Toyota
Celica 1.6, 1984; Volvo 343 'DL, zeer mooi, 1982; Mazda i
323 aut., 1983; Ford Mus-
tang Fastback, 1980; Peu-
geot 305 SR, 1981; Suzuki-
bus, grijs kenteken, 1984; :Opel Ascona, ’2700,-. Ga- 'rantie, inruil, APK, verder
onderhoud. Ook het adres :
voor al uwauto-accessoires. 'Let op. Deze week aanbie- ;
ding stereo autoradio met
boxen, 2x50 watt, slechts ;

’ 139,-, geheel compleet.
G.G. auto's en shop, Hee- 'renweg 284-286, Heerlen, I224172 (grote weg Hrl.- \
Brunssum).

Te k. Opel KADETT Spe-
cial aut., APK t/m mrt.
Koopje. Vignonstr. 26,Mee-
zenbroek-Heerlen.
Van part. Ford SIERRA 2.0
Ghia bj. '84 45000 km, als
nieuw 045-752215.
Te k. PEUGEOT 309, bwj.
'88, kl. wit, kmst. 25.000.
045-459222 na 18uur.
Tek. CITROEN AX 11 TRE
febr. '87 km.st. 23000 me-
tallic blauw. Nw.pr.
’19.900,-. Vr.pr. ’13.750,-
-tel. 04404-2057.
Te k. OpelKADETT bj. 77
i.z.g.st. pr. n.o.t.k. tel. 04451-
-1513.
VW POLO de Luxe m. '80
in nw.st., radio, APK

’ 2750,- tel. 045-454087.
OPEL Kadett, bwj. 71,
voor liefh., ’1750,-. Tel.
045-463089.
Te k. BMW type 3.0 S, bwj.
73, geh. vern., gasinstall.,
sportv., nw. motor, echt
voor liefh. Inr. mog. 045-
-426146.
ie K. 3 auto's OLDSMOBI-LE Cutlas stationcar 8 cvlaut '81 ’3750,-; Lada 1200L '85 ’1950,- deukje indeur, Opel Ascona 19 S m.lpg-instal. 79 ’ 1650,-. AllenAPK tot '90 045-323178.
SUZUKI Alto GL^ 2V2 jroud, 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
Te k. Opel ASCONA 18 E,
'84, div. extra's of inruil te-
gen Suzuki SJ 410 of SJ
413. Tel. 045-414510.
Opel Ascona 1.6 S Luxus,
4-drs., LPG, i.z.g.st, bj. '82,
froenmet, vr.pr. ’ 10.250,-.

'e bevr. vrijdag na 17.00
uur, tel. 04492-2563.
Weg. omstandigh. te k.
VRACHTAUTO Daf 1600,
gerevis. motor; Saab 99 GL;
Simca bestel. Tel. 045-
-211083.
VW GOLF Sprinter 1300 cc,
bj. '80, i.zj.st., vr.pr. ’ 4650,--; tevens BMW 100 RS, '84,

’ 12.500,-. Tel. 045-414601.
Te k. HONDA Civic, 78,
sportvelgen. Tel. 045-
-243331.
Te k. BMW 316, bj. 76,
i.z.g.st. Tel. 045-243331.
VW GOLF C 1300, m. '83,
APK, zeer mooi, ’5750,-.
Tel. 045-454087.
Te k. TOYOTA Corolla
Hatchback diesel, bj. '85,
met grijs kenteken, 55.000
km. Tel. 045-444945.
Te k. Mitsubishi SAPPO-
RO, bj. '80, 2-kleurig,
i.z.g.st., vraagprijs ’2000,-.
TeL 04492-5287.
Te k. ALFASUD 1.5 TI, bj.
'81, i.g.st. Tel. 045-318310.
Te k. als nieuw GOLF 1600
CL, bj. '81, APK-gek., kl.
bordeaux, met trekhaak, ra-
dio, enz., vr.pr. ’5750,-.
Kieskoel 8, Schaesberg.

Te k. BMW 315, bj. '83, ofte
ruil tegen mooie Triumph
Spitfire. Tel. 045-441872, rfa
17.00uur.
Te k. Opel KADETT 1.6 S,
bj. 78, APK 26-2-'9O,
i.z.g.st., ’ 1750,-. Tel. 045-
-452008.
KADETT H.8., '81, LPG,
’4500,-; VW Golf, 78,
’2250,-; Volvo 244, t. '80,
LPG, ’2350,-; Volvo 343,
78, aut., ’ 1500 -. Overbroe-
kerstraat 54, Hoensbroek,
tel. 045-211071.
BUICK Regal, t. '80, 8 cyl.,
autom., ’2900,-. Tel. 045-
-211071. Inruil mogelijk.
Te k. RENAULT 9 GTS, bj.
9-'B2, LPG, sunroof, trek-
haak, LM-velgen, prijsn.o.t.k. Tel. 04492-3062.
Mooie Ford ESCORT, 79,
APK, vr.pr. ’1950,-. Tel.045-22591£
Te k. Toyota STARLET, 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.
HONDA Civic, bj. 78,
i.g.st., APK tot '90, vr.pr.
’1500,-. Past. Röselaers-
plein 1, Hoensbroek.
HOND Civic aut., bjr. 76,
4-drs., i.g.st. Vr.pr. ’ 1000,-.
Past. Röselaersplein 1,
Hoensbroek.
Te k. OPEL Rekord 2.0 S
autom., bjr. 10-'B4, 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.
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 1800La-
ser '86; Ford Escort 1400 CL
'87 en !84; VW Golf 1600 GL
5-drs. automatic '85; Ford
Fiesta 1100 deL '86. Garan-
tie, financ., APK en inruil.
Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstr. 98,
Heerlen. Tel. 725806. Na
18.00 u. 312059.
Tekoop Ford ESCORT Ca-
briolet, div. extra's '84; Ford
Escort KR 31, div. ex. '84;
VW Jetta GL 4-drs. div. ex-
tra's '86j Porsche 944 div.
ex. '84; Opel Ascona 181 GT
sport, div. ex. '86; Opel As-
cona 16 diesel, nieuw mod.
'82; Suzuki SC 100 GX
Luxe '81; Citroen Visa Lea-
der, div. ex. '86; Fiat Ritmo
'82; Mitsubishi Sapporo
z.g.a.n. 79; Mitsubishi Sap-
poro 78; Mitsubishi Galant
Til; Volvo 244 DL LPG 79;
Nissan Cherry'B3: Opel As-
cona 16S 76;Ford Granada
diesel 79. Ganzeweide 59,
Heerlerheide, 045-
-216475727711.
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.
Te k. 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 dieselAPK,
super mooi, bjr. 28-11-1983.

’ 7250,-. 045-740915.
Te k. Honda CIVIC bjr. '81,
autom. ’2950,-. Moet weg!
Tel. 045-324763.

Te k. VW SCIROCCO, 78,
pr. ’ 2850,-. Tel. 045-271720.
BMW 316, '84, APK 2-'9O,
88.000 km, bijz. mooi,

’ 13.750,-. 045-455778.
Ter overname aangeb. weg.
vertrek buitenl. VOLVO
RED LINE 5 drs., bj, 4-'BB,
tot. prod. 300 st., 1700 cc
mot. m. kat, zwart met.,
sportvelgen, vele ace. zoals
centr. vergr., toerentel., get.
ramen, spoiler enz. km
10.500. nw. pr. ’31000,-,
vaste pr. ’27500,- Tel. ml.
vr. za. en zond. tussen 18-19
u. 045-441242 dhr. R. Mag-
delijns.
Te k. MERCEDES 407
vrachtw. m. openlaadbak, 5
m. lang, groot en kl. rijbe-
wijs.m bj. '80, 045-444510.

Lancia
Unieke

aanbieding
Lancia Thema „Nardi" van-
af ’ 44.950,- mcl. BTW of
’511,-, excl. BTW per
maand. Vraag naar het
Lancia financeplan. Kom-
pier „een begrip in Lancia",
Akerstraat 150, Heerlen,
tel. 045-717755.

Fiat Sittycar
Panda 3.4, do.rood, 1985,
7400; Panda 3.4, zwart,
1986, 8900; Panda 750 L,
blauw, 10-1986, 9900;
Panda Carrara, wit, 1987,
10.900; Panda 750 CL,
rood, 1987, 10.900. Fiat
Sittycar, Pres. Kennedy-
singel 8/12, Sittard, 04490-
-17544.
TOYOTA Starlet 1.0 DL,
'85, '87, '88; Toyota Corolla
1.3 XL, '88; Toyota Corolla
1.8 DX, '86, diesel; Toyota
Corolla 1.3 DX '87; Toyota
Corolla 1.8 GL, '85, '85;
Toyota Carina 1.6 GL, '82,
'83; Toyota Carina 1.8 GLI,
'87; Toyota Camry 2.0 GLI,
'88; Mazda 626 1.6 LX, '87;
Mazda 626 2.0 GLX, '83:
Mazda 323, '82, '85; Ford
Fiesta 1.6 Super, '87; Ford
Escort 1.1 L, '85; Opel Ka-
dett 1.2 LS, '85; Volvo 1.4
GL, '86; Alfa Giulietta 1.6,
'84. Garantie, financiering,
APK en inruil. Autobedrijf
Jo ten Oever, Vaesrade 50,
Nuth. Tel. 045-242025.
Te k. OpelASCONA 16LS,
4-drs., kl. zilver, i.z.g.st.,
bwj, '83, ’7950,-. 045-
-221758 of 227250.
Te k. Ford GRANADA
6-cyl. aut., mooi en goed,
bwj. '80, prijs ’2750,-. Te
bevr. Maastrichterstr. 157,
Brunssum.
Te k. M-B 200 D, bwj. 75,
i.z.g.st., nw. motor + stereo-
inst. Vr.pr. ’3500,-. Tel.
045-241491.
M-B 200 D, bwj. 75, i.z.g.st.
Tel. 045-241491.
KADETT, bwj. 77, LPG,
’1250,-; Mazda 323, bwj.
79, LPG, ’1200,-- Mazda
626, '80,LPG, ’ 1600,-; Sim-
ca Horizon, bwj. 78,
’1200,-; Mercedes 240 D,
bwj. 77, ’ 1400,-. Na 12 u.:
Mariagewandenstr. 4,
Hoensbroek, 045-215194 of
04492-1332.
GOLF 1300 C, bwj. '86,
i.z.g.st., APK t/m 13-2-'9O,
km.st. 30.000, vr.pr.

’ 13.750,-. Tel. 043-43518&;

Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
W. 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. RENAULT 4 GTL,
APK, okt. '89, vr.pr.’ 1500,-.
Tel. 045-728617.
MINI Special, dcc. 77,
APK tot S-2-'9O, ’ 750,-. Tel.
045-721568.
Autoradio stelen wordt nu
voor de dief zinloos. Wij
bieden u aan: RADIO-CAS-
SETTE, 2x12 watt. luid-
speaker inbouwboxen,
2x50 watt. voor de stunt-
grijs van ’ 139- (op is op).

x>m kijken en kopen. G.G.
auto's, Heerenweg 284,
Heerlen (grote weg Hrl.-
Brs.).

Te k. MERCEDES 190 E te
bevr. tel. 04498-52195.
Te k. gevr. loop- sloop- en
SCHADE-AUTO'S v.a. 50
tot 4000 gld. 04490-26242.

Saab
99 combi coupé, zéér
mooi, speciale prijs
99 4-drs., bruin, erg inter-
ressant '81
99 4-drs. zilver-t-lpg '82
900 Turbo S 16 kleppen'B4
900 I 5-drs., blauw, schuif-
dak '85
900 Turbo 2-drs. zilver.. '86

Lancia
Ypsilon 10 Fila, mooi '87
Prisma 1600 inj '87
Thema Turbo diesel, blauw

'85

Overig
Renault 30 6 cyl '79
Renault 30 Broadway....'Bs
Fiat Croma Turbo d '87
Mitsubishi Colt '87
Citroen 2CV '83
Automobielbedrijf Kompier
Akerstraat 150, Heerlen
tel. 045-717755.

Bedrijfsauto's
Mercedes2oB '82
Mercedes 207 D 79,82
Mercedes 307 D '82
Mercedes 307D dub.cab....

'80/82
Mercedes 407 D '82,83
Mercedes 407DTN '83
Mercedes SQBD '83
Mercedes 508 D bestel
lang '85
Mercedes 608D met glas
resteel '83
Mercedes 809 D '79,82
Mercedes 813Dopen en
gesloten '77,84
Mercedes 1417D trekker
Mercedes 1419Dopen en
gesloten '82
VWLT3SDbestel 79
Citroen best.diesel '81
W. Feyts auto's.

Vaesrade 61-63 Vaesrade
Tel. 045-243317

Te k. in st. v. splinternw.
FORD Sierra 2.0 GL, 5-bak,
nw. mod., '84, 5-drs., kl.
frijsmetal., alle extra's,

9750-, met keuringsrapp.
d.d. 14-2-'B9. Inl. 043-254462.
Te k. KADETT, 4-drs., 12 S,
bwj. '81, i.z.g.st. Will. v.
Oranjestr. 16, Kakert-Land-
graai.
Zuinige OPEL Kadett Cou-
pé, '18, APK 2-3-'9O, i.z.g.st.,
± ’ 1950,-. 045-323796.
SENATOR, 1986; Mercedes
190E, '85; Volkswagen ca-
briolet, '86; Rekord 2.2 I,
'86; Corsa Hatchback,
3-drs., 1.5 D, '88; Kadett
Hatchback 1.3, 5-drs., '86;
Kadett Hatchback 1.3 S,
3-drs. '87; Ford Escort 1300
L, 3-drs., '82. Inruil en fi-
nanc. mog. 1 jaar garantie.
J. Buisman, Stenen Brug 1,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.
Te k. TOYOTA 1.3DL auto-
maat, bwj. '80, APK,

’ 1650,-. 045-728454.
Te k. OPELKadett 1.2, bwj.
78, APK, ’ 1750,-. Tel. 045-
-72Ó454.
FORD Escort 1.3 L, zeer
mooi, '82, met APK. Ha-
merstr. 37-39, Heerlen.
BMW type 316, i.z.g.st, '82,
APK. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
Te k. OPEL Ascona E kl.
zwart bj. '81 kleine schade,
pr. n.o.tk. tel. 04492-1249.
Te k. Opel KADETT sta-
tionc. bj. 11-78 APK, i.g.st.
pr. ’ 1450,- 04451-2375.
Mitsubishi Pajero 2500 Tur-
bo diesel nieuwstaat 32000
km, met veel ace. radiio,
trekhaak, chroom velgen,
getint glas, electr. ramen
nez. enz. sept. 1987; Nissan
Patrol 33 liter diesel, trek-
haak, radio enz. 1985; Hon-
da Civic 1500 GL 3-deurs
1986 nieuw; Fiat Uno 45 CL
1986 30.000 km; Mini 25
sept. 1984. Jubileum uitga-
ve. Austin Maestro 1600
HLS 1984; Austin Montego
1600 HL 1984; Austin Mon-
tego 2 ltr. Turbo MG 1986;
Rover 2600 S dcc. 1984 als
nieuw; Austin Maestro
Mayfair alle luxeuitv. 1985;
Austin Metro 1300 automa-
tic 1985; Opel Kadett City
1978; Ford 1600 1978; Mini
Speciaal 1979. Binnekort
weer eenRover 213 SE 1987
nieuwstaat; Austin Rover
Dealer HAVE Industrie-
straat 31 Sittard 04490-
-15195. Uw adres voor
nieuw, gebruikt en APK
keuring. Bovag-bedrijf in-
ruil financ. binnen 24 uur.
Dus tot ziens.

Knutselkoopjes
Volvo 144, 1970; Manta,
1976; Sunbeam, 1979;
Volvo aut., 1979; Renault
4, 1980; Fiat 127, 1982.

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8-12,
Sittard, 04490-17544.

Fiat Sittycar
Uno 45, rood, 1984,
6500,-; Uno 45, rood,
1985, 10.900,-; Uno 45,
blauw, 1987, 12.900; Uno
45, zwart, 1986, 11.900,-;
Uno 60 S, rood, 1986,
13.900,-; Uno 45, silver,
1987, 14.900,-. Fiat Sitty-
car, Pres. Kennedysingel
8/12, Sittard, 04490-
-17544.

Te k. OPEL Kadett 1.3 LS
autom bj. 3-'B7, kl. metal.-
blauw. Vr.pr. ’ 17.500,- evt.
met BTW-rekening. Tel.
045-252145.
Te k. VOLVO 360 GL inj.
4-dr. bwj. febr. '87, bl.gr.me-
tallic. mcl. acht.spoiler. Pr.n.o.t.k. 045-325621
Te k. MERCEDES 200 bj.
77, apk sinds 3 jr., lpg, kl.
groen + wit-leren int. Auto
verk. i.z.g.st. ’3500,-. 04493-
-4758.
Te k. DATSUN Sunny
4-drs. bj. '80, apk tot 5-'B9
i.z.g.st. ’3500,-. Tel. 045-
-242277.
Te k. weg. omst. OPEL Ka-
dett 1.6 I top sedan GT-
uitv., 26.500 km, 25-4-88,
platina, lpg, alarm. Nw.pr.
’34.000,- t.e.a.b. Tel. 045-
-426111.
Tek. pracht 2 CV 6 Charles-
ton bl.grijs '84, 20.000 km.
Vaste pr. ’ 5500,-. Tel. 045-
-414799.
te k. TALBOT Horizon 1.3
LS bj. '80. Pr. ’lOOO,-.Spiesstr. 91 Kerkrade.
Te k. ESCORT 1.6 D bj. '85.
Vr.pr. ’ 10.500,-. In de Stak
1 Nieuw-Einde. Tot 14.00
uur te bereiken.
VW GOLF GTD, bj. '87,
groenmetallic, schuifdak
en extra's. Tel. 04742-1653.
TOYOTA Carina diesel, bj.
'83. Tel. 04490-37034.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
Berlina, antracietmet, '81,
4-drs., mooie auto, ’ 5250,-.
Tel. 04490-24179.
Te k. VOLVO 340 GL die-
sel, wit, bj. '86, schuifdaken
veel extra's, weinig gel. Tel.
04490-18346.
Te k. CAMPER Fiat 242, bj.
1977, pas gekeurd, ’ 12.500,--. Tel. 04490-28367.
Tek. MAZDA 626 GLD die-
sel, bj. '86. 34.000 km,

’ 10.000,- onder nieuwprijs.
Tel. 04490-28367.
Opel MANTA A 1.9 SR, bj.
1971, met sportw., orig. st.,
van part., met APK, ’ 3250,-
-. Tel. 043-432103.
Te k. KADETT Hatchback
1.3 S, bj. '85. Heerenweg
336, Heerlerheide.

üéMAZDA 626 GLX I*l [Jjj.
back bwj. '84, 71.00" j.
duurste uitv., t.e.a-<>' ,
045-442125. s g<
Te k. v. liefh. schitl ■VW Scirocco TS. Pr- il' j/"Tel. 045-425168. A Mi
Te k. Datsun BLUBjI S
1800 GL '80, pr. tx* S
Tel. 045-320326. k
OCCASIONS: Citroé", M|
19 GTT 14.000 km % '.J|
met. nov. 1987; Citrogj u
16 TRI 13.000km Mk
met.Jan. 1988; Citro^|,|
16 TRS gas 88.00° Ui
d.grijsmet. aug. \xrü yi
troën BK 19 TRD °4 %
108.000 km d.brUFAj J*.
mrt. 1987; Citroen BA i («
38.000 km d.griismeh S*
1987; Citroen BK >j! ""■69.000 km beige no^l «ft
Citroen BK 16 RS J«i' öj,
km wit mei 1986; L\,t fl-
BK Basis 60.000km u.'
1986; Citroen BX l}
70.000 km wit okt. l*Sl J«troën BK 16TRS 88.<Kj %
grijsmet. apr. 1983; {-V feVisa 11 RE 31.000 %, hmei 1986; Citroen vfi| u'RE 60.000 km rooft1986; Citroen Visa k' v
60.000 km witjuli 1?» >troën Visa 11 RE 60^3 Irood juni 1984; Citrof r- 110E 5-drs. 28.000 VU [■
febr. 1988; Citroen j^o ?
RE 3-drs. 21.000 V 9 2
jan. 1988; Mitsubis"l^ *poro 2.0 GSR blaü,jl
aug. 1983; Mazda 626 M *beigemet. apr. 198fM t,
bishi Colt 1200 GL V .
km beigemet. rnTnnO' >Renault 5 GTS 47.0°> Tl
d.grijsmet. aug. Wjffifll .
Scorpio 2.0 CL 50$n>
d.blauwmet. okt. 19£ *venstaande occasiöWjj h,
ren geleverd met v° O($L
garantie en grote' lM

oudsbeurt. Aü-°t\A,Van Leeuwen, StrOH,! B' I
weg 129, Kerkrade, V 7*
453355. -SjK
4 nw. HR-BANJPi^Lvelg. voor Golf + G iiolt0lt Q
stuur, trekh. voor Ay
Reinstr. 16 Bnmsgu£/il
Voor liefhebber o?hf} ,\plomaat,bj.77,apkOJ'«
L 6 cü. autom. Au&lH
nieuwst. Pr. t.e.a.b- * j\
271033. _^^ \

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen: ,

Panda 34 -45 ... '81 t/m '87 Nissan Cherry 1 "30^iifi| i\
Uno 45-55 '83 t/m '88 Renault 4-9 TL .'8 1 ~H<
Uno Diesel '84,86,87 R9GTL '..' 'i
Ritmo '84 t/m'B6 Renault 11 TXE ■■■< \
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 *U
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback M
127Super 900 '82 Opel Corsa TR '...l-i
127 1050 '86 SuzukiAtroGL „Jl
RegataBsS, 100 S '84 Skodal2oLS ...TC
Subaru mini Jumbo '87 Jetta """.,,\\
Fiat 238, zeer mooi 79 Toyota Corolla Aut- - ~T£Mini 1000 E '85 Volvo 345DLS M
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag'ö.jjjf'.i
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Te\.o4£>^W

Combi Car Centrum i;
Mercedes 200 TD '-^tmOpel Omega !■&]
Opel Kadett 1.6D"J%
Renault RlB TL '..lao
VW Golf grijs kenteken '.■■■(&SFordTaunus J%
Mazda E 1600 bestel ~.%
Mazda E 1600 piek up '-■"kDaihatsu 850 mini cab *Langheckweg 2, Kerkrade i

045-463344 A\
Uw Mazda-kwaliteitsdealer___^----^
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Duitsland 1
0.2 a J,a9esschau/Tagesthemen.
'5s ner»sch Meier. Herh.
J.IJJ Urnschau.
'"Ss pber>teuer Forschung. Herh.
3.0q lesoverzicht.3.15 A?9esschau.
Van wunderland '89. Reportage
ban. e 4°e internationale speelgoed-
<.oo\Van Nürnberg.
9ram esarnstrasse. Kinderpro-

L 5 ■ Brodzinski. Serie. Met:
«W. Pute. Lieselotte Quilling, Wega
WKe e.a. Afl.: Schadensregulie-

ftj? tagesschau.
Wj er Erfinder des Kabeljaus.
545 man Dornroscrien wach-
Vd sProokJesfilm naar de Ge-
bg aers Grimm. Vandaag: Urn Lic-
M's lld und gute Geister.
'"ÏS n

a9esschau.Afi. Pas Buschkrankhaus. Serie.
b6Das Baby.
1.3 n a9esschau.
1,5j"'er und Heute.
«o *" WWF-Club. Live uit de stu-
'"SB pI.oq .^gramma-overzicht.'ij In Tagesschau."PsjoA.rn Christine. Frans/Italiaanse
VÏÏ m uit 1958 van p 'erre Gas-
Vi v! 1 Met Romy Schneider,.

6n Delon, Micheline Presle e.a.
\^ 1906. Luitenant Fritz Lobhei-
\r^ rriuzikantendochter Christine
9aan^9 voelen meer dan een voorbij-
*uilcce e .liefde voor elkaar. Maar zij

niet lang gelukkig blijven. Als

Fritz sneuvelt in een duel, pleegt
Christine zelfmoord.

21.55 Gort und die Welt. 'Ohne das
Zeug ware ich schon langst tot...' Re-
portage over het gebruik van metha-
don bij drugsontwenningskuren.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Berlinale aktuell. Presentatie:
Dagmar Sauerstein.

23.15 (S) Heut'Abend... die ARD-talk-
show met Joachim Fuchsberger.
Gast: Annette von Aretin.

00.00 Poëten küsst man nicht. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1983 van Ro-
bert Ellis Miller. Met: Torn Conti, Kelly
McGillis, Robert Blossom e.a. Gowan
McGland, een ontspoorde dichter,
komt aan zijn natje en droogje door
gefrusteerde huisvrouwen het hof te
maken. Maar op een dag komt hij er
minder gemakkelijk vanaf dan hij
dacht.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
12.55 Die Sport-Reportage: WK

langlaufen: 10 km voor dames in Lah-
ti. Commentaar: Thomas Herrmann.

14.10 Europa diese Woche. Bericht
uit Straatsburg. (Twee kanalen).

14.55 Hoftheater. Twee verhalen van
Curt Hanno Gutbrod en Gerd Anger-
mann. Met: Theo Lingen, Johanna
von Koczian, Ursela Monn e.a. Regie:
Herbert Ballmann.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.

16.00 Waldheimat. Serie verhalen.
Met: Chlodwig Haslebner, Fritz Hol-
zer, HorstKlaus e.a. Afl.: Die Jugend-
jahre des Peter Rosegger - Der ver-
steigerte Schneider.

16.25 Freizeit... und was man daraus
machen kann. Vrijetijdsmagazine.

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

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

17.45 Alt. Serie met Max Wright, Arme
Schedeen, Andrea Elson e.a. Afl.:
Der Junge von nebenan.

18.20 Alf. Serie. Afl.: Paradies für Flit-
terwöchner.

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

van buitenland-correspondenten.

20.15 (TT) Ein Fall für zwei. Misdaad-
serie met Rainer Hunold, Claus Theo
Gartner e.a. Afl.: Zyankali.

21.15 "" Welt der Mode.
21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Presen-

tatie: Rolf Kramer. Met o.a. Europa-
cup ijshockey Kölner EC - VSZ Kosi-
ce, Polen.

23.20 Sag' mir, was Du willst. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1980 van Sidney
Lumet. Met: Ali MacGraw, Alan King,
Myrna Loy e.a. De succesvolle za-
kenman Max Herschel heeft het voor
elkaar. Hij omringt zich met dames
die in zijn schaduw en rijkdom willen
leven. Bones is één van hen; zij ont-
rukt zich echter aan zijn heerschappij
en wordt langzamerhand een ge-
duchte tegenstandster.

01.10-01.15 Heute.

" Romy Schneider en Alain Delon in 'Christine'. (Duitsland 1
-20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
%l<"aen CAI-abonnees:

"alen zie schema exploitant

», wit programma
6e %

s,ereo geluidsweergave
1> 'weetalig bij stereo-app.

" 'eietekst ondertiteling

TELEVISIE
VEVISIE

*s/ an«l 1: 5. 26. 29. 46 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België 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
f% uCho°ltelevisie.':Vstra|onie' Sweet Home. 13-delige
'Sr h ne serie van Michael Milis
.5cei|:e belevenissen van de familie
Sn et: John Bluthal, Arianthe
Sr' Cnristopher Bell e.a. Afl. 13:
Hfj es '9 weekend.
% qujz Herh.
Np« ondheW. Hoofdthema:ki^rol, Herh.\ Y-15 I.Q. Quiz. Herh.
Sm nen Pirrewiet. 16-delige
» Ba?15^'6 naar de verhalen van
> 'l 5r? ISche striptekenaar Peyo.
i^S Mi eerste tand.

(i°s Pr-L Animatieserie- Herh-
lr656 "ballon. Kleutermagazine.■ ° Set,le: Francis Verdoodt. Herh.
%r s^"°olslag. Spelprogramma
i%, Cr,°lieren. Presentatie: Michel
Ü" injSjl'kending door derden: Pro-NrJ van de Vlaams-Nationale%o®Pstichting.
|V2iCkdedelin9en, programma-
l^O iji' er> paardenkoersen.

ncislJrDn- Australische serie metBell, Dasha Blahova, Peter
?Robi 6'a' Marcia Taylor belt aan bij
f Tot ons en ze& Kim haar steun|Swe 9rote woede van Max zal zijn

t'<o paa^sistent een vrouw zijn.
\ anklub. Ben Crabbé presen-

"euw talent en de kijker mag

kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: De winnaar van vorige week.

20.30 Rusland en de Sovjet Unie.
9-delige serie. Afl.6: De kameraad en
zijn staat. Presentatie: Jan Neekers.
Vandaag wordt o.a. de structuur van
de communistische partij en de rech-
ten, plichten en voorrechten van par-
tijleden uitgelegd.

21.45 Diapason. Reeks over heden-
daagse 'klassieke' muziek in Vlaan-
deren. Vandaag: Denise Tolkowsky.
Presentatie: Fred Brouwers.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.50 Christabel. 4-delig Brits literair

drama van Adrian Shergold naar het
boek 'The past is myself' van Christa-
bel Bielenberg. TV-bewerking: Den-
nis Potter. Deel 2. Met: Elisabeth Hur-
ley, Stephen Dillon, Nigel Ie Vaillant
e.a. De WO II is uitgebroken en Chris-
tabel zit in het vijandige Duitsland.
Het clandestiene werk van Peter
komt in gevaar door twee gasten.

23.40-23.45 Coda. 'De Albatros' van
Charles Baudelaire in een vertaling
van Joris Diels.

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

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

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

Leighs liefde voor Adam maakt haai
wanhopig.

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

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

Röpcke en Roel van Bambost. Van-
daag: Cités-Cinés, rechtstreeks ver-
slag van de opening van de gelijkna-
mige manifestatie in hetFloraliapaleis
te Gent.

21.00-23.00 Midnight Express. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1978 van Alan
Parker. Met: Brad Davis, Irene Mira-
cle, Bo Hopkins e.a. Een jongeAme-
rikaan wordt door de Turkse autoritei-
ten betrapt op het bezit van hasj. Hij
wordt tot levenslang veroordeeld en
komt in een Turkse gevangenis te-,
recht.

programma's vrijdag televisie en radio

Nederland 1
ifej.3'os Nieuws voor doven en

feba« <ennial- Amerikaanse serie
«seerd op het gelijknamige boek

«aan ,es A- Mchener. Afl.: West-

teek bus- FrankKramer in ge-
l/*k nieteen bekende of onbekendeEWander.
3 J?urr,aal.

"oor c assewerk. Spelprogramma
W, chol'eren, gepresenteerd doorvan Willigenburg.
Ut «ja 0: Kan er iets goeds komen

wareth? Ooggetuigen vertellen

over gebeurtenissen die hun leven
veranderden. Afl.7: 'Petrus', gespeeld
door Bram van der Vlugt.

19.00 Journaal.
19.18 Hints. Spelprogramma m.m.v.

Albert West, Bonnie St. Claire, José
Hoebee e.a. Presentatie: Frank Kra-,
mer.

20.01 Volmaakte vreemden. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Karate
slaat ales.

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

21.05 Matlock. Amerikaanse serie.
Afl.: De verslaggever.

21.50 Yes Minister. Engelse comedy-
serie. Afl.: Verleden tijd.

22.30 Journaal.

22.40 Brandpunt in de markt. Maan-
delijks economisch magazine.

NCRV
23.30-01.07 De jacht op Eichmann.

Amerikaanse speelfilm uit 1979 van
Peter Collinson. Met: Topoi, Nick Ma-
nusco, Janet Suzman e.a. In 1960
krijgt de Israëlische geheime dienst
opdracht van de regering de oorlogs-
misdadiger Eichmann uit Argentinië
te ontvoeren.

~ rQndpunt in de markt' met Vivian Boelen. (Neder-a 1 - 22.40 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tita Tovenaar. Kinderserie.

Afl.: De vergrobbelde gravin. Herh.
16.28 Suske en Wiske. Tekenfilmse-

rie. Afl.: Suske en Wiske en de Mini-
lotten (3). Op Kokonera blijken alle
Minilottenerg verzwakt te zijn. Ook de
koningin is er niet best aan toe. Herh.

16.50 (TT) Bassie en Adriaan en de
verdwenen kroon. Serie. Afl.7: Het
Computerprogramma. Adriaan pro-
beert met behulp van een computer
de schuilplaats van de boeven te vin-
den.

17.14 De D.D. Show. Spelprogramma
gepresenteerd door Norbert Netten.

17.44 Heathcliff & Co. Tekenfilmse-
rie.

18.05 Aktua junior. Actualiteitenma-
gazinevoor de jeugd.

18.30 Sport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Sa-

menwerking.
19.00 Kijk TV. Populair wetenschap-

pelijk magazine.
19.25 Kieskeurig. Consumentenru-

briek gepresenteerd door Wim Bos-
boom en Mireille Bekooy.

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

Afl.: Zoete herinneringen. Oude films
uit de zestiger jaren maken Willie
Tanner sentimenteel en nostalgisch.
Hij denkt terug aan zijn school, maar
in zijn dromen is Alf zijnkamergenoot.

21.00 "" Rons Honeymoon Quiz.
Spelprogramma. Presentatie: Ron
Brandsteder.

22.30 Jongbloed en Joosten. Astrid
Joostenen Jaap Jongbloedpresente-
ren nieuwshoogtepunten van de af-
gelopen week.

23.00 Simonskoop. Filmrubriek met
Simon van Collem.

23.30 Dempsey & Makepeace. Poli-
tieserie. Afl.: De vader van de bruid.
Dempsey en Makepeace verijdelen
samen met collega Billy Newman een
overval op een diamantslijperij, waar-
bij Newman wordt gedood. Spikings
is woedend en wenst een diepgaand-
onderzoek.

00.26-00.31 Journaal.

" John Leddy, Heidi Arts en Erik Arens in een scène uit 'Jan
Rap en zijn maat. Vanavond te zien in 'Simonskoop'. (Neder-
land 2 - 23.00 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00-09.30 Schooltelevisie. Het ver-

haal. Les 10.
10.00-10.30 Schooltelevisie. Nieuws

uit de natuur. Les 14.
11.00-11.30 Schooltv-weekjournaal.
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 Medelanders Nedelanders.

Turken. Deel 2: Uzun Biryol... Ama
Deger (Een lange weg... maar de
moeite waard). Portret van een Turk-
se gehandicapte man.

18.30 Latijn. Taal en cultuur van de
Romeinen. Cursus Latijn. Les 12.

19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 De Mikado. Operette van Arthur

Si II ivan op tekst van William
Schwenck Gilbert, geregiseerd voor
de Englisch National Opera door Jo-
nathan Miller. Met: Richard Angas,
Bonaventura Bottone, Eric Idle e.a.
Choregrafie: Anthony van Laast. Mu-
zikale leiding: Peter Robinson.

22.30 Journaal.
22.51 Gesprek met de Minister-Pre-

sident.
23.01-23.06 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
07.55 Wer rastet, der rostet.
08.10-11.30 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 20.
18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-

ma.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldort.

20.00 Landesspiegel: Zu Gast bei-
...Bankern, Börsianern und Brokern.
Reportage.

20.45 Architektur heute. 4-delige se-
rie over moderne architectuur. Afl.2:
Robert Venturi.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 ■ So, wie es ist/Eurydice in de

Avenuen. Amerikaanse speelfilm uit
1984 van Eric Mitchell. Met: Kai Eric,
Jessica Stutchbury, Boris Major e.a.
Een New Yorkse toneelgroep repe-
teert Orphée van Cocteau. Hun
hoofdrolspeelster wordt vermoord en
de herinneringen van de toneelspe-
lers vermengen zich met de scènes
uit Orphée.

23.40 Jazz vor Mitternacht. Subway:
Gary Bartz Quintert.

00.55-01.00 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met Jimbo
Jet en de Smurfen. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.30
Journaal. 20.00 Le bonheur d'en face,
serie. Afl.: Tea time. 20.30 Christine.
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
John Carpenter. Met: Keith Gordon,
John Stockwell, Alexandra Paul e.a.
22.15 Orchestre de chambre de la
Communauté Frangaise 0.1.v. Jean-

Francois Chamberlan m.m.v. Maria-Jo-
sé Morais, piano. Aansl.: Paardenkoer-
sen. 23.05-23.45 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Independants è votre service, in-
formatieve serie over openbare instel-
lingen. 19.30 Journaal (met simultaan-
vertaling in gebarentaal). 20.00 Proces
a la mafia. Documentaire over het mas-
sale proces tegen mafia-leden dat 2
jaar duurde. 21.55Coup de film, filmru-
briek. (herh.) 22.15-00.00 Cycle musi-
cal 21: Absolute beginners. Amerikaan-
se musicalvan Julien Temple. Met: Ed-
die O'Connel, Patsy Kensit, David Bo-
wie e.a.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 L'homme au képi
noir. Serie. 16.30 Bonjour, Bon Appétit.
Magazine. 17.00 Le Village dans les
nuages. 17.30 Des chiffres et des let-
tres. Spelprogramma. 17.55 Brèves.
18.00 La femme de sa vie. TV-film.
19.15 Jazzmuziek - Lionel Hampton.
19.30 Papier Glacé. Modemagazine.
20.00 Pare-Chocs. Automagazine.
20.30 Une autre vie ou chronique de
quelques indiens Wayana. 21.40 Le Di-
van. Talkshow. 22.00 Journal télévisé.
22.35 Le Magazin Culturel Océani-
ques. 23.00Sports Loisirs. 00.00-01.00
Chocs. Magazine.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastiek im Alltag.
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 20.
09.00-10.48 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 20. Herh.
18.00 Komm spiel mit mir. Informa-

tieve serie. Afl.9: Auf schmaler Spur
durchs Spielzeugland.

18.30 Die Campbells. Jeugdserie.
Afl.: Glück im Unglück.

18.54 Phillip. Tekenfilmserie. Afl.: Der
Ritter der Sandburg.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmmagazine.
20.15 Menschen unter uns: Ich bin

zufrieden. Uit het dagelijks leven van
DDR burgers in Rostock.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kultur spezial: Christheit in der
Mausefalle. Reportage over het aard-
rijkskundig instituut van Rijnland te
Bonn.

21.45 lm Gesprach. Een tijdgenoot
voor de camera. Vandaag: Susanne
Offenbach in gesprek met de actrice
Erika Pluhar.

22.30 Ausgestiegen - Missing from
home. Engelse serie, met: Judy Loc,
Gawn Grainger, Virginia Stark e.a.

23.20 Jazz Zeit: Chick Corea Acoustic
Bans.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35

Arme mit denroten Haaren. Afl.: Es ge-
schah vor einem Jahr. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Das
Feuerwerk. 10.50 Koenen mit SAT 1.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Mit Challen-
ger Oneins All - Drei Astronautinnen
warten auf ihre Chance. Amerikaanse <
tv-film uit 1983 van David Lowell Rich
met Sharon Gless, Dcc Wallace e.a.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Superkater. Afl.: Das
Millionenderby. 14.30 Der Nachste bit-
te. Afl.: Der Mann von der Post. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 General
Hospital. Afl.: Alans Gestandnis. 15.50
Teletip Geld. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: Un-
wetter über Shiloh. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Bezaubernde Jeannie Afl.: Wie
soll das weitergehen? 18.15Glücksrad.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Sat 1 Wetter.
19.10 Ein Duke kommt selten allein.
Afl.: Der Rauschgiftring. 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Love Boat. Afl.: Der Wel-
tenbummler und der Millionar. 21.05
SAT 1 Bliek. 21.10 Der Löwe im Winter.
Engels speelfilm uit 1968 van Anthony
Harvey met Peter OToole, Katherine
Hepburn e.a. 23.30 SAT 1 Bliek. 23.40
Vier für ein Ave Maria. Italiaanse wes-
tern uit 1968 van Guiseppe Collizi met
Terence Hill, Bvd Spencer e.a. 00.30-
-00.40 Programma-overzicht.

SSVC
13.05 Children's SSVC. Hot Dog.
13.20 Rainbow. Met Georfrey, Zippy,

George en Bungle.
13.35 Give vs a Clue. Spelprogram-

ma
14.00 News and Weather.
14.30' Neighbours. Serie.
14.50 Headliners. Nieuw quizpro-

gramma gepresenteerd door Derek
Jameson.

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

Claws.
15.55 Alice's Adventures in Won-
derland. Afl.: You are nothing but a
Pack of Card.

16.10 T-Bag and the revenge of
T-set. Serie.

16.35 Count Duckula. Afl.: Mobile
Home.

17.00 Blue Peter. Met Mark Curry,
Caron Keating en Yvette Fielding.

17.30 Blockbusters. Presentatie: Bob
Holness.

17.55 Scarecrow and Mrs. King. Afl.:
Fast Food For Thought.

18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk.
19.00 Dr. Who. Afl.: The greatest

show in the Galaxy. Deel 3.
19.25 Surprise, Surprise. Nieuwe

show met Cilla Black.
20.15 Never the Twain. Serie. Afl.:

Never Say Die.
20.40 This is David Lander. Nieuwe

documentaire serie.
21.05 Bust. Serie. Afl.: Concert Pary.
22.00 News and weather.
22.30 The Last Resort. Met Jonathan

Ross.
23.05-00.40 Film. Firepower. Film uit

1984 met Sophia Loren en James
Coburn.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.30 The DJ Kat Show. Kinderpro-

gramma.

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

gramma.
11.30 Sky By Day. Magazine.
12.30 The Sullivans. Serie.
13.00 Another World. Serie.
14.00 Eurosport sportprogramma.
15.00 As The World Turns. Serie.
16.00 Loving. Serie.
16.30 Family Affair. Serie.
17.00 "" Countdown Sony.
18.00 Family Aftair. 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. Spelpro-

gramma.
20.30 Frank Bough's World. Docu-

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

Jazz met Chico Freeman, Jazz met
Art Blakey en Jazz met Stephane
Grapelli.

04.15-06.30 Landscape Channel.
Natuurbeelden met non-stop muziek

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het Ge-
bouw: Afdeling Binnenland; (7.30
Nws.); 7.33 Dorrestijns Persagent-
schap en Afdeling Binnenland. 8.09
Dorrestijns Persagentschap en de
tafel van NL; 9.06 Dorrestijns Pers-
agentschap, Afdeling Binnenland
en BORAT; 10.06 NL-Buitenland-
reportage; 11.06 De Bovenkamer,.
Afdeling Binnenland en BOFtAT;
12.06 Afdeling Binnenland en Infor-
matie voor de vissers. 12.55 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.09
Hier en nu. 13.35 Kerk vandaag.
14.06 NCRV-VIP-roem. 16.06 Ra-
dio 1 Vrijdageditie. (16.30, 17.30
Nieuwsoverzicht.) 18.30 Nieuws-
overzicht. 19.30 NCRV-bulletin.
20.03 Weekend blues. 21.03 Jazz-
time. 22.03 NCRV-vrijdag-sport.
23.05 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 Veronica's Oh, wat en
nacht: Stemband; 2.02Oh, wateen
nacht; 5.02-7.00 Ook goeiemor-
gen.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KFIO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel-
plus. 15.30 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 AVRO's radiojourn.
19.03 Hobbyvitaminen. 20.02-7.00
Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.03 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12.04 DRob ofdronder. 13.04Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18.04

Driespoor. 19.02 Stenders en van
Inkel. 22.02-0.00 Countdown café.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert. 9.00 Het internationa-
le concertcircuit: Stanislav Bunin,
piano. 10.05 Muziek uit Noorwe-
gen. 11.30 Het Nederlandse lied.
12.30 Jazz-op-vier-concert. 13.00
Nws. 13.02 Operette. 14.00 Orgel-
bespeling. Musica pro Organa (2).
14.45 Klein bestek. 15.30 Uit de
schat der eeuwen. 16.00Crème du
Baroqüe. 17.30 Cantates van
Bach. 17.40 The best of brass.
18.00 Nws. 18.02 Aspekten van de
Kamermuziek. Het Daniel Strijk-
kwartet. 19.00De Bovenbouw, he-
dendaagse muziek. Vandaag:
Tone Dogs en Tar Babies. 20.00
Nws. 20.02 Europees Concert Po-
dium. Filharmonisch Orkest van
Oslo 0.1.v. Mariss Jansons met
Arve Tellefsen, viool. (In pauze: ca.
20.50-21.05 Muziekspiegel van
Konrad Boehmer.) 22.00 Musica
Nova: Van grote en kleine vogels
(1987), voor sopraan en tape, Ja-
cob ter Veldhuis. 23.00-0.00 NOS-
Jazz met o.a. Gary Hemingway Mi-
xed Quintet Project; en Jazz op CD.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw: NL-Bui-
tenland en Euroburo. 14.00 De

stofzuiger. 14.25 Cabaret. 14.45
Ontdekkingsreizigers. 15.00 Het
gebouw: Het spoor; 16.03 Muziek
uit het gebouw; 16.20 Afdeling bin-
nenland; 16.35Welingelichte krin-
gen. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Euroburo. 18.20Uitzending van het
PvdA. 18.30 Euroburo. 19.00 Pro-
gramma voor buitenlandse werk-
nemers. 20.30 De bijbel open.
20.55 België totaal. 21.05 School-
agenda. 21.20 Zicht op Israël.
21.40-22.00 Theologische verken-
ningen.

BRT2
5.30 Dag en Dauw. (6.00, 6.30,
7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en RVA-
Ber.) 8.00 Nieuws. 8.12 Brussel X.
10.00 Nieuws. 10.03 Platenpoets.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nieuws. 13.10 Goed
op Vrijdag. 14.00 Pluche en Plas-
tiek. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17.05 Pa, zing eens
A! 18.00 Nieuws. 18.10 Moe, hoor
eens hoe! 19.00Nieuws. 19.10 Hi-

tnders. 21 00 Wat zijn dat voor toe-
ren? 22.00 Nieuws. 22.05 Country-
Side. 23.30-2.00 Twee tot twee
(om 0.00 uur Nieuws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo 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

an der Kuste (1).
11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber Onkel BUI. Serie. Herh.
12.30 Klassik zu Mittag, met hetRTL-

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

Tekenfilmserie. Afl.: Die Spur der
Geldfalschers.

13.20 California Clan. Serie.
14.10 Action - Die Kmo Show. Film-
rubriek. Herh.

15.00 Der-Sechs-Mi llionen-Dollar-M
arm. Serie. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.05 Die Springfield Story. Serie.
16.55 RTLaktuell.
17.00 Lieber Onkel BUI. Serie. Afl.:

The Jody affair.
17.25 ■ Flash Gordon. Serie. Afl.:

Der brennende Abgrund.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Serie.

Afl.: Die Heimkehr.
18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Engel kehrt zurück. Serie.
Afl.: Ein schlechter Herz.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Caprona, das vergessene
Land. Engelse speelfilm uit 1975 van
Kevin Connor. Met: Doug McClure,
John McEnery, Susan Penhaligon
e 3

21.55 RTLaktuell.
22.05 Zoltan, Dracula's Bluthund.

Amerikaanse speelfilm van Albert
Band. Met: Michael Pataki, reggie
Nalder, José Ferrer e.a.

23.45 RTLaktuell.
00.00 Mannermagazin 'M.
00.35-00.40 Betthupferl.

3 SAT
14.05 Programma-overzicht. 14.10 Ball
im Savoy. Operette van Paul Abraham.
15.48 Traumland Operette. 16.42 Mu-
sik zum Traurnen. 'Für Elise'; 'Aben-
dempfindung' en 'Serenade' voor strijk-
kwartet F-Dur, op. 3 Nr. 5. 16.55 Heute
Abend in 3sat. 17.00 3sat-Börse. 17.20
Mini-Ziss. 17.30 Pinocchio. Afl.: Über-
fall im Wirtshaus. 17.55 ■Till, der Jun-
ge von nebenan. Afl.: Der blaue Brief.
18.30 Tips & Trends. 19.00 Heute.
19.22 3sat-Studio. 19.30 Ich heirate
eine Familie. Afl.: Krach im Haus. 20.15
Zur Sache. 21.00 Antilopen stat Kühe.
Bericht over de commerciële uitbuiting
van wilde dieren. 21.45 Kulturjournat.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.15 Locker vom Hoe-
ker. 22.40 Das höchste Gut einer Frau
ist ihr Schweigen. Italiaanse film van
Gertrud Pinkus. 00.10 3sat-Schlagzei-
len.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, uit in Lim-
burg, agenda en muziek. 13.05,
14.02. 15.02 en 16.02 Kort nws.
17 02 Reg. weerber. 17.05 Limburg
aktueel: agenda en muziek. 17.25
Licht Limburgs: muziek van en in-
form. over Limburgse musici. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuwsuitzendingen.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Roekin in the UK. Videoclips en

nieuws uit de Britse muziekscene.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 ■ Wanted Dead or Alive. Se-

rie.
19.00 Salvage One. Serie.
20.00 Touristic Magazine. Reispro-

gramma.
20.25 The Film Show. Actuele filmru-

briek.
21.00 Roekin' in the UK.
22.00 Pover Hour.
23.00 Hit Machine.
00.00 The Mix. Entertainment.
03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse

amusementsprogramma's.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck. 7.15 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10-
Presseschau. 8.30 Besmnlsche
Worte. 9.00Regionalmagazin. 9 05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch. 12.30Presse-
schau 13.00Treffpunkt Frischauf.
14.05 Schulfunk: Verkehrserzie-
hung. 14.15 Musikzeil Heute: Klas-
sik leicht serviert 15.00 Nachmit-
tagsstudio 16.05 Spotlight: Euro-'
tops. 17.05 Oldiekiste. 18.00 Re^
gionalnachnchten BRF-AktueJL
18 40-20.00 Konzertabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag.
wie kein anderer. 11.00 Tretf nach
Elf 12.00 Is jan Ding! 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-Mu-
sikduell. 17.50 Sportshop. 18.00
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzehn -
Vierundzwanzkj. 22.00-1.00
Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12 07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Calé-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen'
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22 30-4 05
Nachtexpress.

Vrijdag 17 februari 198911
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VW CORRADO G 60
nu in onze showroom te Beek

ITalk^ijl ftr *TT| |#^ft J^^Til «lft Am Iftwwll
Sittard, leyenbroekerweg 27 Beek, Pr. Maurltslaan 171

Tel. 04490-15777 tel. 04490-72882

KOM NU
ONDERHANDELEN

Want wij hebben nog enkele nieuwe '88-er modellen
uit de Sunny-collectie tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
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NISSAN

SI JURGEN AUTOBEDRIJVEN
Langheckweg 36-40, Kerkrade, ind.terrein Dentgenbach, tel. 045-452570

14134€

.w^^^l AUTO'S IN ALLE KLASSEN

V^T" \vm " Opel Corsa " Opel Manta
qÏJJ!! " Opel Kadett " Opel Omega

I 1 mmWMWM j " Opel Ascona " Opel Senator

Auto Mergelland
Sneeuwberglaan 34 waai g

Tel. 04454-3141 VAAL-O
van ’ 7000- tot ’ 70.000-

Goede service
'n jong bedrijf Keurcollectie inruilwagens

m Ruime voorraad onderdelen en accessoires
ouderwetse

service
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WJ DOET MÉÉÉR VÓÓÓR UW FORD |

(■■■■■■■■■B !■■■■■■■Occasions Ford Occasions andere
Escort 1100 '83 t/m '86 .merken
Escort 1300 '84 t/m '87 vw Go|f 1800 ql '86
Escort 1400 '84 t/m '88 VW Polo Fox '88
Escort 160083 t/m'B7 VW Polo C'B4
Orion 1600 '86 Seat Ronda GLX '85
Onon 1600 D '85 Toyota Corolla autom. '86
Sierra 1600 '82 t/m '87 Renaui t STL .86
Sierra 180085 t/m'B6 Corsa 1200 S'B6
Sierra 2000 '86 t/m '88 Opel Kadett 1300 '87
Scorpio 2000 '85 Opel Kadett 1300 S '86
Scorpio 2000 '87 opei Kadett 1300 s '86
Fiesta 1100 '84 + '86 Opel Kadett 1600 D '86
Fiesta 1400 S '86 Citroen Visa 11 RE '86

€H^ Ff .FWI
——""~""~^""^ I JI § I I I |t I I l m^Ê

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpeiveid, Wittem, Vaals e.o.

I^PJ RrV Financieringsvoordeel voor
ayt^t Orion en Escort nieuw

VgjMppt^l H)?8i
6,9% i.p.v. 14,3% rente, geldig t/'m 30 april

■■^■■l Hamstraat 70, Kerkrade, tel. 045-423030

9000 i, alu. velgen, elektr.
schuifd., elektr. ramen,
elektr. spiegels, 68.000
km, bwj. '87.
900, 3-drs. autom., LPG,
77.000 km, bwj. 8-'B7.
900, 4-drs. M 5, LPG, spoi-
ler, alu. velgen, 96.000 km,
bwj. '86.
900, 5-drs., LPG, 60.000
km, bwj. '87.
900, 4-drs., 5 versn.,
85.000 km, bwj. nov. '84.
900 i, 5-drs., aut., airc,
90.000 km, bwj. '84.
900 i, 4-drs., S-pakket, CL,
metal., alarm, 68.000 km,
bwj. 6-'B5.

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

’ 9.500,-.
99 CL, 2-drs., M 5,
d.blauw, zeer mooi, bwj.
'83, ’ 13.500,-.
900 Turbo autom., bwj.
'81, ’8.500,-.
90, bwj. 10e mnd. '84,

’ 14.500,-.
99, 2-drs., LPG, bwj. '82,

’ 8.500,-.
99, 2-drs., bwj. '81,

’ 7.000,-.

Toyota Camry 2.0 inj.,
4-drs., GLI aut., lichtmet.
velgen, zonnedak en ach-
terspoiler, 9000 km, bwj.
juni '87. Nieuw ’47.000,-
-nu ’ 30.000,-.
Citroen BK 14 RE, 91.800
km, ’ 8.000,-.
Peugeot 305 GL, diesel,
bwj. 83, ’ 5.500,-.

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5,
6042 EK Roermond
Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en

Lancia-dealer voor
Midden-Limburg.

l
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Smeets - Mercedes-Benz
presenteert op YF, 18en 20februari:
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" i :'> ;>C) De nieuwe208-serie I %i .jESs^BlsluM""""^ 1. ''il.\L^^^^m^m^mmmMmmMM MmWMW^^mmMmÊ^^ÊimÊ ■K^iiJ ■ I
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Dekomende dagenintro- Nieuwe moderne tech- ; ; ~ T"W» rwi»7r»lcrsf*ï
duceren wij opfeestelijke nieken maken het mogelijk een jaargratis reparatie j l \dwijze de nieuwe 208-serievan ookde onderhouds-intervallen en onderhoud. Vail de oeSt£l3&v
Mercedes-Benz. Bestel- te vurgrotenhetgeen een VïUlhet iilüT-wagens die uitgerekend beter besparing tot 10% op de repa- Neem de proef op de ' ",
zijn en u direct besparingen ratie en onderhoudskosten som en kom 17, 18 of | ~/r\ bopleveren. betekent. 20 februari a.s. voor een uit- Cniaó#c /OUDe nieuwe 79 en 95 PK Daarnaast is het comfort gebreide kennismaking naar OlllCClb \^y V<
dieselmotoren leveren een sterk verbeterd. Nieuwe ons dealerbedrijf. We kun- rf

0
hoger vermogen en koppel bij isolatie-materialen maken de nen u dan ook meteen alles Heerlen, Wijngaardsweg "O]
een lager toerental. Dus meer 208-serie stiller, terwijl het vertellen over nog een Tel. 045-224800
trekkracht,hogeretopsnelheid interieur riant is. voordeel... want tijdens de geießn Rijkciuea Noord I#>' s'en tot 20% minder Resultaat: een verlaging introductie-periode krijgt u ï| *i

©brandstofverbruik, van dekilometer-kostprijs van ons een jaargratisrepara- Tel. 04490-46333 *
tot 10% en dat tic en onderhoud (tot 35.000 Maastricht, Akersteenweg 1> fr

mercedes-benzbedrijfswagens scheelt al gauw km) op de nieuwe 208-serie. je j 043-613200 *i
Onze kracht is uw vermogen duizenden guldens. Ubent van hartewelkom. I .—4\

iBMWi occasions! I
EEN NIEUWE ERVARING VOOR EEN INGEREDENPRUS. \
3-SERIE 4
BMW 316 blauwmet., div. ace 1983 \8MW316,bronsmet., 66.000km 1985 '
8MW316, blauwmet, 40.000 km 1986 I
8MW316, rood, 58.000km 1987 4
BMW3l6,antrac.met.,Boookm 1988 i
BMW3IBi, wit, 36.000 km 1985 |
BMW3IBi, grijsmet.,6l.oookm 1987 j
BMW 318i,grijsmet„ 80.000km 1986 .
BMW 320 i, wit, 60.000 km 1986
BMW 324D, grijsmet., 39.000 km 1988
5-SERIE 4
BMW 518, antrac.met, 86.000 km 1985 I
BMWS24TD, aut, grijsmet., 100.000km 1986 |
7-SERIE 4
BMW72Bi, aut, blauwmet., 20.000km 1986 JBMW 735iaut, blauwmet, 100.000 km 1980 "PRIJSVOORDEEL JBMW 316, groenmet., 98.000 km 1985 19.500.-

8MW316,beige, 65.000km 1985 21.750-
BMW32OJ, wit, div. ace, 38.000km 1986 29.500,-

BMW MAAKTRIJDEN GEWELDIG j

Waarom geld investeren
als u een ingereden Opel
kunt leasen?

Voor een vast bedrag per maand kunt u
bij Canton-Reiss over een jonge, ingereden
Opel beschikken. Voor jarenlangrijplezier!

In het vaste bedrag zijn alle kosten
begrepen voor inspecties, onderhoud,
reparaties, banden en BTW.

Wij bieden u gegarandeerd vervoer
zonder dat u hoeft te investeren.

CANTON-REISS
„Cüxzcvt u auto's nvd setuice. koopt"

Valkenburgerweg 28-34
6411 BN Heerlen, Tel. 045 - 718040*

Audi 100 2.0 4-'BB, kleur zermatzilver ;

Passat 1600 11-'B7, 5-deurs, kleur blauw
Ford Fiesta 1100 CL 1987, blauwmetallic
Flat Panda '84-'B5, diverse uitv., wit, blauw, rood
Audi 80S 1987, wit
Audi 80 SC '84, grijsmetallic
Jetta 1600 C 4-drs. '86, div. extra's blauw
Passat 5-drs. diesel '86, rood
Golf diesel '86, div. extra's, geel
Renault 9 GTL '84, blauwmetallic
Audi 80 SC '84, zermatzilver
Audi 80 CS '86 grafietmetallic
Citroen BK 14E '86, grijsmet.
Citroen BK 14 RE '88, rood
Volvo 360 DL '84, rood
Mercedes 200 '82, wit
Opel Corsa 1200S '86, rood
Opel Corsa TR '84, zilvermet.
Renault STS '86, wit
BMW 316 1987, grijsmetallic
Opel Kadett '83 t/m '86, diverse kleuren
Opel Kadett 3-drs., diesel, groen, '83
Peugeot 309 1987, 5-deurs, wit
Peugeot 205 '87, 3-deurs, wit
Peugeot 305 GL Break '86, wit, 5-deurs
Renault 5 GTL '85, '86, wit

±100 inruilauto's
i4i770 van diverse merken en uitvoering6l^

' Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uurI Donderdag koopavond tot 21.00 uuriKWJIJKWJHMIWJWJWJWJVJWJWJWJWJWJWjVJWjWjmW^
i m&

"""""" """"""#""""""""" ""#""""""" "»'
é

" Jurgen Autocentrum mercedesspeciaust missandea^
0 Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade S 045-452
m . |: =n =n -

MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN _
300 SL, '87, blauwzwartmetallic Micra SDX 3-drs. '86 zilvermet. Audi 80 Quattro 87 blauwmet.

" 300 E aut., '85, blauwzwartmet. Micra Trend, '86 Audi Quattro 2.2. Coupé '87 do.groen
0 200 D.'B7, rookzilver Micra Cl. autom.'BB zilver Austin Metro 1.3 aut.'B6 li.groen

" 190E aut., '87, perlmuthmetallic Cherry Trend 3-drs. 86 wit BMW 316i'85 rood
ft 190 E aut., '86, blauw Stanza 1.8GL '83 wit BMW 524 TD autom. '86 blauwmet.
m 190D, '88, rookzilvermetallic Sunny 1.3 LX '87 d.blauw Fiat Panda 45S '87 bronsmet.
m 190D, '86, blauwzwartmetallic Sunny 1 6 SLX 3-drs. '87 d blauw Ford Sierra 1.6 CL '87 wit

190D, '86, rookzilvermetallic Sunny 1.6 SLX I '87 d grijs Mazda 3231.3 LX 3-drs. '87 do.grijs
190D, donkerblauw Sunny 1.7 diesel wit '87 Mazda 3231.3GLX 4-drs. '86
190D,'Bs, blauwmetallic Sunny coupé 1.6 GTI'B7 (2x) blauwmet.

" 190 0,84, wit Laurel 2.8 SLX diesel '87 wit BMW 323i'80 donkergrijs

" 200 T, '84, combi, groen Laurel 2.8SLX diesel '87 wit Honda Civic 1.5 GL '87 wit

" 230 E, '83, blauw Blue Bird 2.0LX '87 blauw Hyundai 1.5 5-drs. '87 wit
■ 200, '83, groenmetallic Blue Bird 1.8SGX turbo'B7 blauw Opel Omega 2.0iGLS'BB wit
m 240 D, '82, wit + '80 Nissan 300 ZX autom. '85 beige OpelKadett 1.3SGSI uitv.'B6 geel
m 200 D, '79, groenmetallic Patrol 3 3 Turbo diesel '86 rood Opel Kadett 1.3 N '83 groen

190E83wit i_ Opel Record 2 OS lpg '86 blauwmet.
230 TE '86 blauwmet. uic«»ij Opel Monza 2.8 autom.'Bo groenp niman Citroen Axel 1.1 '85 wit

" DEMONSTRATIEAUTO'S Ford Escort 1.6 diesel 85 wit

" „„„„re nieuw Ford Sierra 16 au,om' 'M blauw
p MERCEDES NIEUW Nissan 300 SX Turbo'BB Honda Civic 15CL '87 wit

" Mercedes Okm 1989 Nissan Sunny 1.4LX'B9 Renault 5 Turbo 82 blauw
Merceoesükmisw Nissan Bluebird 2 0 LX'B9 Vovo 340 autom. 83 blauw" Elke nieuwe Mercedes van 190 - i>lssan mueoiru z.ulao9

" 560 SEL direct leverbaar Nissan Patrol 2.8 TD 89

1141485 ■K^V^W'
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Carrosserie-garantie ten spijt:
roest blijft autovijand nummer één

Tectyleren gaat
tot op de bodem

Van onze medewerker
FLOR SCHILTE

v^riand is aan de zee gelegen. Dit feit is onverbrekelijk
j\ bonden met het gegeven dat auto's in ons landje roesten.

Zilte zeelucht en hetvochtige klimaat plegen een aanslag
j£fle levensduur van de auto. Een extra bedreiging vormt

Sf'Milieu. De reststoffen van de industrie die in de atmo-
t}r j*Worden gebracht tasten eveneens de autolak aan. Als
ij} ank metaal, waarop geen deklaag is aangebracht, een
tJ^t heeft buitengelegen zijn er al sporen van roestvor-
f.nn§ Waar te nemen. In de winterperiode vormen sneeuw
Ij; J^kel een extra bedreiging voor de auto. Na verloop van

~is het effect op de carrosserie merkbaar. Niet zichtbaar
richter de onderzijde van de auto. Na enkele jaren, veelal
J de APK-keuring, wordt de automobilist geconfronteerd

"" een doorroest aangevreten bodem.

m 25 jaar biedt tectyleren
Scu Mogelijkheid tot het be-
We rrnen van auto's tegen
Beïnvloeden. Voor de goede
tjp„*> Van zaken dient te worden
*Uk?merkt dat tectyl een pro-
lVler aam is van Valvoline. Tec-
fije er> is in de volksmond syno-
li^g voor anti-roestbehande-
di4)hj^aar er zijn meerdere pro-

onder andere merkna-
dle " zoals Mercasol enDinitrol -e2elfde werking hebben.

do0l,e tweede Wereldoorlog werd
V°Qr] e Amerikanen reeds een
"sst er van Procedé toege-

-11 net rrJdend materieel te
v^n ?ermen tegen de uitwerking
Hk iZee tüdens D-Day. De ont-
<l«3{j eling van anti-roestbehan-
ttilq g 's in feite begonnen met

te vergelijken met
Cro( jePsteer.De hardheid van dit

emU leverde echter veel pro-
ve„en op. Later werd bitac ver-
vat) n door produkten op basis
% upetrolatum. Deze nebben

e*er hechtend vermogen en
|Uaa^°rrosie eigenschappen.
Vrn3 boden ML-produkten op

°~wasbasis het extra voor-
dat ze lekvrij waren.v h. "et algemeen krijgen nieu-tu^°'s op de fabriek een ge-

Jke ML-behandeling,
Vgei ?ast worden de naden ook
[Vst eelal worden alleen de
Sdf>uoestgevoeuge delen De"
'Vd }■ Waardoor een extra be-
rWi- n 6 raadzaam is in ons
S maat. In Noord-Afrika rij-
wjvn °S aftandse auto's, zoals
sf),t u°rbeeld een Peugeot 404 en
Nst^°nd waarop geen spatje

ls te ontdekken.

Achtliter
Vetl

e anti-roestbehandeling is
'8 w Verleden tijd. Tegenwoor-

VQorh°rden de auto's reeds zo
H °*werkt dat bij het aanbren-
Vtii tectyl van de bestaande
Vos gen in het chassis en de
jj*tr,a^rie kan worden gebruik

car Aileen als openingenin
NeM°Sserie ontbreken worden
Nd.vu en gedemonteerd. Ge-
h

ctyi Wordt Per auto acht liter
v hQiaangebracht Dit is om in
'A kj e ruimten roestvorming
> 0 lnnenuit tegen te gaan en
Nh?- rzi Jde tegen invloeden
Vte enaf te beschermen. Het

reorit n van tectyl kan worden
triet° leerd in de nolle ruim"

°op toePassing van een intro-

f'kantordig wordt door auto"?1 car} ten op lak en carrosserie
LiftPer,antie gegeven- °eze he-rwar-, wJ?rden vaak verwisseld.
t*Ct tle heeft betrekking op
f Ob? ln de lak terwijl garan-
t^ft 0q . carrosserie betrekking

li "Vr * plaatwerk onder der°eger hadden Franse en

Italiaanse auto's een slechte
naam inzake het roesten. Tegen-
woordig zijn de automobielen op
dit punt een stuk beter gewor-
den. Ook al omdat steeds meer
kunststof wordt toegepast.

Volgens de heerFeenstra van het
gelijknaamige tectyleerbedrij f in
Heerlen ondergaat slechts één op
de drie auto's in Nederland een
anti-roestbehandeling. De con-
sument ziet vaak door de bomen
het bos niet meer. Veel automo-
bielfabrikanten geven als ver-
koopargument veelal zes jaar ga-
rantie op de carrosserie, slechts
Bentley en Rolls Royce houden
het na drie jaarvoor gezien. Audi
en Porsche geven zelfs twaalf
jaar garantie.

Niet unaniem
Misleidend is ook dat autodea-
lers niet unaniem zijn in hun ad-
vies aan de consument. Twee
verschillende dealers van het-
zelfde automerk spreken elkaar
tegen. „Nee mijnheer, tectyleren
hoeft niet want wij geven zes jaar
carrosserie-garantie". Zijn colle-
ga beweert het tegenovergestel-
de onder het motto: „Voorkomen
is beter dan genezen".

De heer Feenstra is van oordeel
dat het - ongeacht een garantie -altijd zinvol is om de nieuweauto
en zelfs de gebruikte auto te la-
ten tectyleren, daar het onomsto-
telijk is aangetoond dat de le-
vensduur door het procédé van
anti-roestbehandeling wordt ver-
lengd. „De praktijk heeft uitge-
wezen dat het klimaat en het mi-
lieu altijd invloed hebben op
staal, verzinkt staal en zelfs alu-
minium. De structuur van het
materiaal wordt in kortere of lan-
gere tijd afgebroken. Een tecty-
leerbeurt voor een nieuwe auto
kost gemiddeld 275 gulden.
Daarvoor kan de consument veel
leed bespaard blijven. Aangezien
de onderzijde blootstaat aan in-
vloedenvan buitenaf, denk maar
aan steenslag en pekel, is het
dringend aan te raden om de
auto na verloop van tijd te te la-
ten controleren en herbehande-
len. Met de introscoop worden
ook de holle ruimten bekeken of
de tectyl nog niet is uitgedroogd
en het procédé nog intact is".

De heer Feenstra merkt op het
tectyleren tegenwoordig vaak
wordt uitbesteed door de auto-
dealers. „Tectyleren wordt voor
autodealers een zware klus om-
dat het procédé een grondige
aanpak vereist. Een goede werk-
plaats om te tectyleren moet met
allerlei milieuvriendelijke maat-
regelen zijn uitgerust, waardoor
het tectyleren in verhouding met
het aantal auto's dat jaarlijks
wordt verkocht te duur wordt
voor een dealer. In de tectyleer-
branche komt echter ook veel
wildgroei voor en wordt voor bo-

demprijzen" getectyleerd. De
consument is dan de dupeomdat
de auto niet afdoende is behan-
deld waardoor de problemen na
verloop van tijd komen als er
toch roestvorming optreedt. Bij
tectyleren dient de kwaliteit van
het geleverde produkt voorop te
staan". " Met een sla7ig wordt de holle ruimte in een autoportier met tectyl geïnjecteerd.

Foto: FRANSRADE

auto

Diesel met directe inspuiting

Stille primeur
van Fiat Croma

Fiat heeft met de introductie van
de dieselmotorvoor personenau-
to's met direct ingespoten brand-
stof- de wereldprimeur net voor
Austin/Rover weggekaapt. De
Montego, die kort na de Croma-
diesel op de markt kwam, heeft
een Perkins-motor, dienet als bij
Fiat, volgens hetzelfde principe
werkt dat normaal is bij vracht-
auto's en standmotoren. Voor-
deel van een dergelijke motor die
in de Fiat Croma Turbo diesel
wordt gebruikt, is het geringe
verbruik en de directe start. Al-

leen bij temperaturen onder de
-15 graden Celsius treedt een
gloeiplug in de injectoren in wer-
king.

Het verbuik kan met 15 tot 20
procent dalen door gebruik te
maken van deze directe brand-
stofinspuiting, omdat er minder
energieverlies optreedt. Het ont-
breken van een voorwervelka-
mer, de snellere verbranding en
de betere verhouding tussen ci-
lindervolume- en oppervlak dra-
gen er toe bij dat de motor in de

Croma Turbo D i.d. (prijs f
4J.250,-) een beter rendement
heeft.

Fiat stelt dat met de tankinhoud
van 70 liter een theoretische af-
stand van 1800 kilometer afge-
legd kan worden. Daarvoor moet
de snelheid wel constant 90km/u
blijven. Dat de motor die lange
weg tot de laatste druppel diesel-
bfandstof in de Croma redelijk
stillerzal zijn dan devergelijkba-
re 1.9 ltr versie in de Ducato en
Tipo, komt door een aantal ge-
luidsabsorberendemaatregelen.
Het nieuw ontworpen kleppen-
deksel en het speciaal afgestem-
de in- en uitlaatsysteem neutrali-
seren voor het merendeel de an-
cers doorgegeven trillingen naar
let interieur. Hydraulische mo-
torsteunen, een eveneens onder
oliedruk werkende koppeling en
extra isolatie van plaatstalen de-
bn in de achterzijde van het
Qashboard, bannen de meest hin-
derlijke 'diesel-herrie' uit.

" Het nieuwe procédé van de Croma Turbo D i.d. in tekening. Links de vertrouwde md
recte dieselinspuiting, rechts de nog zuinigere directe inspuiting.

De Fiat Croma turbo diesel

Citroen verkiest economisch aspect boven comfort
AX diesel zuinige
lawaaischopper

Het is als zoveel in het leven:
'kiezen ofdelen. Dat gaat ook op
voor de Citroen AX 14 RD, het
jongste model van deze Franse
fabrikant. De AX is wel uitgerust
met een dieselmotor die vermo-
gen genoeg heeft om lekker vlot
mee te komen, maar daarmee is,
naast het geringe gemiddelde
verbruik van 1:18, de positieve
koek wel op. Maar er is natuur-
lijk meer waarop men let bij de
aanschaf van een auto.
Het model is intussen genoeg-
zaam bekend: het is de doorge-
trokken BX-lijn op een kleinere
schaal. Dit jaarkomt daar nog de
KM, de opvolger van de CX, bij
en begin '90 de auto die op basis
van de 309-carosserie tussen de
AX en de BK positie kiest.
Hetkleinste model in het aanbod
van Citroen zit redelijk comforta-
bel. De zittingen zouden iets
meer mogen bieden dan het nog-
al vlakke profiel. Rechtuit koerst

de AX goed, maar in de bochten
helt hij behoorlijk ver over.
Het geluidsniveau wat in een
auto met een dieselmotor toch
heel belangrijk is, valt echter bar
tegen. Kom je een beetje boven
de 100 km/u uit dan produceert
de TUD-motor een irriterende
brom, die natrilt in de carosserie.
Het starten is een betrekkelijk
langdurige bezigheid. Je moet
zeker tot tien tellen eer het
voorgloei-signaal op het dash-
board uitgaat. Ook na korte tus-
senstops moet de 53 pk sterke
zelfontbrander steeds weer even

bijgegloeid worden, eer hij weer
start.
De twee AX-modellen, de
3-deurs 14 RD (f 22.550,-) en de
5-deurs 14 TRD (f 24.500,-) moe-
ten penetreren in het B-segment
waarvan de auto's met een die-
selmotor bijna 10 procent deel
uitmaken. Modellen zoals o.m.
de Peugeot 205, Opel Corsa en
VW Polo hebben aleen redelijke
reputatie opgebouwd en doen
veelal q,ua prijs niet onder voor
de AX. Citroen ziet de kopers
vooral in de jonge mensen die
voornamelijk in het woon/werk-

verkeer tegen de 30.000 kilome-
ter op jaarbasisrrjden.

te AX diesel, waarmee Citroen de zon in de zee wil zien schijnen.

Motor 89 in
Jaarbeurs

De Jaarbeurs in Utrecht staat de
komende drie dagen in het teken
van de gemotoriseerde tweewie-
ler. In de Bernhardhal wordt dan
de grootste motorbeurs van Ne-
derland gehouden onder de titel
'Motor 89. Het is voor het vijfde
jaar dat deze beurs wordt georga-
niseerd. Volgens organisatoren
Jan de Rooy en Johan van der
Wal krijgen de bezoekers van de
'eerstelustrum beurs' een nog ge-
zelliger treffen voorgeschoteld
dan bij vorige beurzen. Motor 89
wordt gezien als seizoensope-
ning nu de Amsterdamse Moto-
Rai is verschoven naar het na-
jaar.

De opzet is simpel en doeltref-
fend. Er werden niet alleen nieu-
we motoren op de beurs gezet,
maar de nadruk kwam te liggen
op gebruikte motoren die ter
plaatse konden worden aange-
schaft. Tientallen motordealers
uit het- land komen met een deel
van hun gebruikte voorraad naar
Utrecht. Een potentiële klant
hoeft daarom niet het hele land
door te rijden om de motor .van
zijn keuze te vinden, maar kan
het alleen in Utrecht af. Er zijn
ruim 1200 gebruikte motoren te
zien.

Nieuw is dat de RAI haar mede-
werking verleent aan het evene-
ment. Deze organisatie wilde in
het verleden niets met de beurs
te maken hebben, zodat impor-
teurs nieuwe motoren officieel
niet konden laten zien. Nu levert
de RAI een gezamenlijke stand
waarop ieder merk de belang-
rijkste nieuwtjes van dit jaar laat
zien.

De beurs is vandaag geopend
van 14-22 uur, morgen en over-
morgen van 10-18 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt f 10,- per
persoon.

Rij schoolgids
in de maak

De ANWB en de Bovag brengen
in juni (gratis) een rij schoolgids
uit met daarin de slagingsper-
centages van rijscholen en of zij
positief of negatief afwijken van
het gemiddeldein de betreffende
examenkring. Hiermee wordt
voldaan aan een verzoek van mi-
nister Smit-Kroes van verkeer en
waterstaat voor een dergelijke
gids.

In de gids staat ook vermeld of
derijscholen in het bezit zijn van
ANWB-erkenning en of zij Bo-
vag-lid zijn. Van deze scholen is
zowel bij de Bovag als de ANWB
meer informatie aanwezig om de
persoon die een rijschool zoekt
te helpen bij het maken van een
keuze. De indeling is alfabetisch
per examenkring. Volgens de
twee organisaties krijgt de con-
sument door de gids meer in-
zicht in de kwaliteit van rijscho-
len.

Effect
Gevraagd naar het effect van
1992 op het dieselrijden, zegt Ci-
troen dat veel zal afhangen van
de mate van prijsverhoging van
die brandstof. Binnen de EG lig-
gen die prijzen ver uiteen en Ne-
derland zal wellicht te maken
krijgen met een geleidelijke
prijsverhoging van in totaal 15
cent.
De consument mag voor de aan-
schafvaneen auto, met of zonder
dieselmotor, dergelijke financië-
le overwegingen zeker maken.
Valt de keus alles overziendvoor
wat de AX diesel betreft toch
niet direct mee, dan moet je je
door dezuinigheid echter niet al-
leen laten leiden. Een dieselauto
moet het zeker van de lange
stukken hebbenen dan wil je op-
schieten. Dat lukt in de AX met
een top van meer dan 155 km/u
heel best. Alleen wordt dat ge-
brom dan wel heel vervelend.

uitlaatjes

" MOLENAAR, die in Nederland
een zevental autobedrijven ex-
ploiteert, opent vrijdag 17 februari
de achtste vestiging. In het Auto-
pare aan de Molensingel 5 in
Randwijk wordt een nieuwe Fiat-
dealer gevestigd. Dit is de tweede
vestiging van Molenaar in Maas-
tricht, waarmee Fiat aan beide zij:
den van de Maas vertegenwoor-
digd is.

" JANNOT CAR DESIGN uit
Beek heeft sinds kort twee nieuwe
importeurschappen verworven.
Vanuit Italië komt een heel pro-
gramma voor BMW. Het in Milaan
gevestigde Racing Dynamics le-
vert de accessoires om een BMW
oogstrelender te maken. Vooral de
velgen met het spakendesign zijn
apart. Ook diverse fases van mo-
tortuning zijn leverbaar om de
toch al snelle auto's nog meer op
te peppen. Voor Fiat en Lancia
wordt het programma van Hör-
mann-Motorsport uit het Duitse
Kempten naar Nederland ge-
haald. Carrosserie-kits, velgen en
motoraccessoires maken de Ita-
liaanse raspaardjes nog sportie-
ver. Exclusief is de kit voor de
'Auto van het Jaar', de Fiat Tipo.

" CHRYSLER is momenteel druk
doende om de markt uit te breiden
getuige de samenwerking met
Hyundai en Renault. Daarmee is
Renault weer terug in Amerika;
vorig jaar stootte het immers Jee-
p/AMC af. Chrysler wil nu in Ca-
nada over twee jaar 30.000 Eagles
bouwen, zijnde Hyundai Sonata's
met een andere vormgeving. In
Europa komt een fabriek van
waaruit Renault het model met de
codenaam 'JJ' in Frankrijk, Italië,
Spanje en Portugal gaat verko-
pen.

" EUROPA laat, als jeper land de
autoverkoopcijfers van 1987 en
1988 naast elkaar legt, sterk wisse-
lende percentages zien. Bovenaan
staat Portugal met 68,8 procent
meer verkochte auto's en Noorwe-
gen beleeft met -40 procent een
absuluut dieptepunt. Spanje
(+15,6 procent) en Finland (+14,8
procent) zitten redelijk goed, ter-
wijl Denemarken (-28,3 procent)
en Nederland (-13,1 procent) be-
hoorlijk fors zijn gedaald.

" FORD brengt voor 62 mille de
Sierra en voor 73 mille de Scorpio
als aangepaste 4x4 modellen op de
markt. Belangrijkste wijziging is
de toepassing van de nieuwe
MT7S versnellingsbak, die al eer-
der in de Transit-reeks werd ge-
monteerd. Naast deze 'strakker'
schakelende 5-bak hebben deze
4WD Fords standaard een vergro-
te motor van 2.9 ltr/145 pk., visco-
koppeling en ABS-remmen. De
Sierra is als sedan en stationwa-
gon (65 mille) leverbaar, de Scor-
pio alleen als sedan.

" PEUGEOT en de tot hetzelfde
PSA-concern behorende Citroen
brengen in de 4WD-rage ook mo-
dellen uit die voorzien zijn van
aandrijving op alle wielen. De 405
GR heeft een handbediende 4WD
en de 405 MI 16 heeft een viscover-
sie. De BK van Citroen heeft een
continu 4WD-systeem met drie
differentieels en op de achteras zit
een beperkte doorslipregeling. De
BK zal met zijn aan te passen wa-
genhoogte wat zijn terreincapaci-
teiten betreft wel iets extra's kun-
nen bieden. Alle modellen zijn te-
gen september leverbaar; de prij-
zen zijn nog niet bekend.

" MERCEDES heeft de laatste ja-
ren hard gewerkt om de dieselmo-
toren te laten voldoen aan de nieu-
we EG-normen die in de jaren '90
gaan gelden. Niet alleen voldoen
de diesels wat betreft roetuitstoot
aan de strenge US-norm (0,2 g/m),
ook het geluidsniveau ligt al on-
der de Zwitserse norm van 75
db(A). De EG-eis ligt sinds okto-
ber '88 op 77 db(A). Mercedes
noemt zijn dieselconcept 'het al-
ternatief voor de geregelde kataly-
sator' en stelt dat de drastische
verlaging van de roetuitstoot ook
bij de koudstart geen akoestisch
nadeel oplevert.

" VW CORRADO is het model dat
de 'Miniatuurauto van het Jaar' is
geworden. Jaarlijks komen er bij
de organisatie Modelauto/NA-
MAC tegen de 1200 auto's in de se-
lectie voor deze verkiezing. Per
schaalverhouding is er een klasse.
Zo won bij de 1:18 modellen de
Ferrari F4O en bij de bouwdozen
1:24 de Daytona Spider. van het-

zelfde merk. Wie meer wil weten
over deze organisatie of het blad
dat ze uitgeeft: 01717-3721 of
02982-3619.

Vrijdag 17 februari 1989<13
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wKmmWmmmiÊm^Bm Perfecte harmonie tussen mens en machine,

Een gewoneMazdae
al iets Speciaals. .

Hoebijzonder is dam
een Speciale Mazda?
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r~[l ~"YT"1 Het comPlete einde! De compacte, maar ruime 121 heeft in deFinish-versie extra:
I f~ZZ^J~\ o.a. grille in dekleur van de carrosserie, dakspoiler, stootstrips, aërodynamische wielcovers, rechter-
II "I U buitenspiegel. Leverbaar in DX-uitvoering met 4- of 5 versnellingsbak en 1.1 liter motorof in een

L-uitvoering met standaard een 5-versnellingsbak en 1.1 liter motor. Leverbaar vanaf f 18.159,--De "gewone" 121
v.a. f 17.725,-.
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|| y | Eén van de topmodellen uit de 626- seriewordt onder denaam Argosnneen aantal
'V" \ \ aantrekkelijke extra's voorzien. Basis is de toch al complete Mazda 626 GLX Hatchback,

v'^^ A rv. J standaard voorzien van o.a. elektrisch bedienbare ramen en centrale deurvergrendeling.
De Mazda 626 Argos met extra: stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare buitenspiegels en cruise control. In de exclu-
sieve kleur Prestige Silver. Leverbaar v.a. f38.820,-. De "gewone" 626 v.a. f28.275,-.
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I NI >T "^ De luxe Mazda 323 LX-versie met o.a. als extra's: bredere banden (175/70 SR' " L4{ J \ < sierwielcovers, sportstuur, toerenteller, elektrisch bedienbare buitenspiegels, achterru'jl
i A i J wisser, GT bumpers en grille in de kleur van de auto. Leverbaar in Sedan of HatchW1

.uitvoering met 1.3 of 1.5 liter motor. De Sedan is verkrijgbaar in de kleuren witen zilver" en de Hatchback in*' 1'k
zilver* en rood. Leverbaar v.a. f 23-290,-. De "gewone" 323 v.a. f 21.100.-. J^
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~I *\l >T *\ De toch al royale en luxueuze LX versie heeft in de Finish-versie nog een paar e*
_ {/~~ _J l < meegekregen, die het sportieve, maar betrouwbare karakter van de Mazda 323 Jt^

'
" J "

i v nog eens onderstrepen. De Mazda 323 Finish in Hatchback of Sedan uitvoering&& ~, \
aluminium wielen metbrede banden, rechterbuitenspiegel, sportieve spoiler en finish striping.Leverbaar v.a. f 22-9
De "gewone" 323 v.a. f21.100,-., J l'

Mazda onderscheidt zich van vele andere uitgaat! Een diesel-, rotatie- of zuigermotor, voor de Mazda 626 zijn uitgevoerd met een hoog in de luxe klasse met de Maz<** J
door een uiterst brede range auto's met een Mazda leverteen indrukwekkend geregelde driewegkatalysator. 3-0iV6als imponerend voorbeeld. Ge J
sportief, comfortabel, maar bovenal betrouw- gamma aan motoren die duicelijk maken Deze motoren voldoen aan de strengste Mazda's? $ \
baar karakter. dat veelzijdigheid bij Mazda samen gaat met Amerikaanse milieu-eisen. Veelzijdig en voor- Het is niet eenvoudig om een Mazd ~Een keuzemogelijkheid zonder weerga: vooruitstrevendheid. Een schone motor is uitstrevend: ook in besturingstechniek loopt iets speciaals mee te geven. Maar nief^i
want bij elk budget past wel een Mazda! Maar voor Mazda als vanzelfsprekend Vrijwel alle Mazda voorop, met bijvoorbeeld de Mazda ziet u het bewijs dat hetMazda lukt om ,„
niet alleen daardoor is een "gewone" Mazda Mazda's zijn voorzien van .«mm^^hmmmbmmmh""" 626 4WS, het elektronisch aantrekkelijke extra's een auto te creë^(
al iets speciaals. Want binnen uw budget een katalysator. geregelde vierwielbe - zich moeiteloos onderscheidt en toch D 1
is er altijd nog eenruim aanbod in carrosserie- De nieuwe 1.3 en 1.6 li- ■■■■■Bißß*BiMiiljlßßii^i"Bß sturingssysteem voor nog uw budget blijft! JE
variaties: een Hatchback of een Sedan, een ter elektronisch geregelde injectiemotoren meer stabiliteit en nog meer veiligheid. Maar dat vindt Mazda eigenlij**^
Coupé ofeen Wagon. En dan mag u nog voor de Mazda 323, en de nieuve 2.0 en 2.2 De nieuwe Mazda RX-7 Turbo II Cabriolet: gewoon. Overtuig u zelf bij de Mazda^
zeggen naar welk type motor uw voorkeur liter elektronisch geregelde injectiemotoren de top in sportiviteit. Mazda scoort eveneens U vindt de adressen in de Gouden Giö5' j



College Heerlen geeft alle aandacht aan binnenstad

Geen koppeling van
centrum en 't Loon

Haan

Mager

Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever

Kabaal

' u1^ .’ Haan, de kruisen en dei^n bollen zitten weer op het
tj^an de parochiekerk (ver-
bJUlng van de onbevlekte
L 9d) in Molenberg-Heerlen.
k Jen plaatste een hoogwer-
k ac gerestaureerde attribu-
l Weer bovenop de spits vanj^'t 1927 daterende kerk. De
spatievan de kerk kost ruim
L,. °-lf miljoen. Bisdom, pro-
§£*" gemeente en parochie
£ei de handen in elkaar ge-e^ en om deze kosten te dek-

Omdat gesprekken met de directie
van Welterhof niets hebben opgele-
verd hebben de bewoners zich ge-
richt tot de Heerlense gemeente-
raad.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De bewonersraad van
psychisch gezondheidscentrum
Welterhof heeft de gemeenteraad
van Heerlen gevraagd iets te doen
aan de -volgens de bewoners- onvei-
lige verkeersituatie op de JF.Ken-
nedylaan.
ledereen die met het openbaar ver-
voer naar welterhof komt moet die
weg oversteken. En aangezien er
geen zebrapad is op die oversteek-
plaats en automobilisten daar har-
der rijden dan de toegestane snel-
heid van 50 kilometer per uur, is de
verkeersveiligheid in het geding ge-
komen, schrijven de bewoners. Een
zebrapad zou het oversteken al heel
wat veiliger maken.

Rijtijdenwet
STEIN - Bij een verkeerscontro-
le van de politie in Stem zijn 25
beroepschauffeurs aangehou-
den. Zij voerde deze controle uit
samen met de Rijksinspectie.
Slechts één van hen bleek tegen
deRijüjdenwet te hebben gezon-
digd.

'aal in Klimmen.

Kabaal (2)

tvJ^oners zijn laaiend op d
ïfV- Deze omroep zou ht

rftnt- mmen hebben afg(i1*t in de eerste uitzendin
oiebruari)0iebruari) van de jeugdseri
JJ^at Kdbaal'. Om kort t■ Volgens deNCRV is er' gee

te beleven in Klimmen e
jj inwoners van gisteren.

*ials, zon kabaal. Logisc
( tfat er mensen kwaad zijn

Fc .°°-ts Wiel Hoen, die in eer-Iq l?lstantie enthousiast aan
K^ Programma meewerkte,Prol J nader inzien spijt als'R,^1 op .zijn hoofd heeft. Hij
m»lef dan ook een boze brief
J-UU de NCRV in Hilversum:
Tb,. l* kunnen echt niets anders
T*1 d Limburgers afkraken.t dn te bedenken dat zoiets
Krr uitgezonden door een

SSP die pronkt met een actierempels weg. Met de eer-
pending van 'Lokaal Ka-
*ijn er alleen maar drem-, bijgekomen...". Eens af-. ten of Wiel een briefje te-

-^jgt.

Parsimonia

Van onze verslaggever

Wat het aanbod winkels betreft blij-
ken de ondernemers van de city
trouwens de grote overwinnaars in
het nieuwe centrumplan. Geen kop-
peling met 't Loon en alle aandacht
voor de city. Zo staat het letterlijk in
de plannen. Zodoende wil het colle-
ge het hele voetgangersdomein van
Heerlen vernieuwen. Er moet nieu-
we bestrating komen, nieuw straat-
meubilair (banken, bloembakken,
etc), nieuwe verlichting etc. „De
huidige inrichting is niet meer vol-
gens de eisenvan dezetijd," zei wet-
houder Savelsbergh gisteren.

HEERLEN - Toch geen koppeling tussen de binnenstad en
het iets verderop gelegen winkelcentrum 't Loon. Dat is het
meest opmerkelijke in het voorstel van het Heerlens college
over het herstructureringsplan voor de binnenstad. Deze kop-
peling acht het college vooralsnog niet nodig, omdat er in de
binnenstad zelf voldoende ruimte vrijkomt en is om winkels
c.g. woningen te realiseren. Volgens het college is er ontwikke-
lingsruimte voor pakweg 15.000 tot 20.000 vierkante meter
vloeroppervlak in de stad. De meubelboulevard die op het ter-
rein In de Cramer zal komen, slokt zoveel op, dat er nog maar
8.000 tot 9.000 vierkante meteroverblijft voor het centrum. Dat
is volgens het college te weinig om een winkelstraat te maken
tussen City en Loon.

sen waar Heerlen deze plannen wil
realiseren is er ook een parkeernota
gemaakt, waarin staat dat er nieuwe
parkeerterreinen moeten komen bij
de woningen in City-Oost (ongeveer
400) en op een groot terrein aan de
Parallelweg (tussen de 500 en 700)
voor openbaar parkeren.
Om al deze plannen te ontwikkelen
wil Heerlen een Ontwikkelings-
maatschappij Centrumgebied Heer-
len BV of NV oprichten, waarin on-
dernemingen samen met de ge-
meente zitting nemen om het hele
herstructureringsplan van de grond
te krijgen. De Heerlense gemeente-
raad zal op 21 maart over de voor-
stellen praten en dan ook een.be-
sluit nemen.

De functie van winkelcentrum 't
Loon wordt wel onderkend, maar
aan een uitbreiding ervan wordt
geen medewerking verleend. Een
betere verbinding tussen Loon en
hartje Heerlen wil de gemeente
slechts tot stand brengen door het
'publieksvriendelijk' maken van het
Burg. van Grunsvenplein voor de
stadsschouwburg en de aanleg van
een betere voetgangersoversteek-
plaats waar de Apollolaan op de
Geerstraat uitkomt.

Sintermeerten
werkt wereldwijd

missiekostenvia datalijnenko-
men tot maart voor rekening
van een Amerikaanse uitgever.

Onenigheid in raad
over methadonpost

Vraagtekens rond aanwijsprocedure

Van onze verslaggever

Woensdagavond kreeg de di-
rectie van Sintermeerten te ho-
ren dat een filmploeg van het
populaire televisieprogramma
'Jeugdjournaal' opnamen zou
maken. In allerlijl werd dit
heuglijk nieuws per computer
verzonden naar scholen in Te-
xas, Schotland en Canada. Nog
geen dag later kwamen er via
de computer felicitaties binnen
van de drie collega-scholen.

HEERLEN - Het Sintermeer-
ten College in Heerlen, een
scholengemeenschap voor
Mavo, Havo en VWO, neemt als
enige school in Nederland deel
aan het groots opgezette tele-
maticaproject 'Worldlink'.
Daarbij zijn gedurende de ko-
mende zes weken honderd
scholen wereldwijd aan elkaar
gekoppeld.

HEERLEN — Het college en de
raad van Heerlen zijn het volstrekt
met elkaar oneens over de procedu-
re die gevolgd moet worden bij het
aanwijzen van plaatsen voor metha-
donverstrekking. Het college wil
van de gemeenteraad de bevoegd-
heid zon beslissing zelf te mogen
nemen aan de hand van door de
raad vast te stellen toetsingscriteria.
Maar een meerderheid in de ge-
meenteraad wil dat tenminste de
raadscommissies Welzijn en ABA
van te voren worden ingeschakeld.

thans ze bleek gisteravond tijdens
de commissievergadering Welzijn
en ABA, maar de andere partijen in
de raad hebben duidelijk moeite
met de grote mate van vertrouwen
die het college vraagt. Feitelijk wil-
len ze meer invloed op dit soort be-
sluiten, maar Zuidgeest verzet zich
daar met hand en tand tegen. „Nie-
mand vind het leuk een methadon-
post in zijn buurt te krijgen. Het be-
lang van de hulpverlening aan ver-
slaafden, dat door ons wordt inge-
zien, wordt zo onderwerp van poli-
tieke discussie en dat moeten we
niet hebben. Ik zal me daar tot het
uiterste tegen verzetten," aldus
Zuidgeest.

" De 13-jarige
Sintermeerten-leerling
Roel de Jong uit Heerlen
wordt geïnterviewd door
NOS-verslaggeefster
Saskia Dekkers voor het
Jeugdjournaal.

Foto: DRIES LINSSEN

Aan 'Worldlink' doen vijftig
scholen uitEuropa mee en een,
evengroot aantal uit Canada en

„Door middel van Worldlink
worden enquêtes gehouden
onder middelbare scholieren.
Populair bij onze leerlingen
zijn landenals Canada,Mexico,
de Verenigde Staten en Rus-
land. Er worden gegevens uit-
gewisseld in meerdere talen
over tal van onderwerpen. Eén
en ander leidt tot lesbrieven,
die in de klassen behandeld
worden."

ren, docent aan de Heerlense
school.

„Sintermeerten heeft de afge-
lopen jaren een voorsprong op-
gebouwd op de rest van de
scholen", vertelt Wim Didde-

Voor kantoren is veel ruimte ge-
schapen in het nieuwe plan. Aan-
sluitend op de teleport die aan de
Parallelweg moet komen, wil Heer-
len een groot aantal kantoren vesti-
genop wat nu nog de grote parkeer-
plaats is aan de Parallelweg, op het
terrein tussen de kerk aan de Laan-
derstraat en de Schakelweg en op
het terrein van Van Gend & Loos,
direct aan het spoor. Er is een
nieuwbouwcapaciteit van ten min-
ste 85.000 vierkante meter. Vooral
door de vestiging van een teleport,
voor ultramoderne communicatie-
mogelijkheden, denkt Heerlen kan-
toorcomplexen te kunnen aantrek-
ken. Zeker op het terrein tegenover
de kerk aan de Laanderstraat denkt
Heerlen zeer snel te kunnen starten
met de bouw.

Het college wil dat er meer mensen
in het centrum van Heerlen komen
wonen. Daarom staan nieuwbouw-
programma's voor 660 nieuwe wo-
ningen in het plan. Tweehonderd
daarvan moeten in de city-oost ko-
men en dan vooral tussen de
Klompstraat en de Gasthuysstraat.
Omdat er nu dagelijks honderden
auto's geparkeerd staan op de plaat-

Shopping
Op het te verkopen DSM-terrein wil
de gemeente winkels, kantoren, een
parkeergarage en zon 80 woningen
bouwen. Aangezien het college ver-
wacht dat hier zeer spoedig van
start kan worden gegaan, wijst alles
erop dat het plan van MBO-Ruyters
voor dit gebied ten uitvoer kan wor-
den gebracht. Dat plan voorziet on-

,der andere in de bouw van een grote
shopping-hal, inclusief parkeerga-
rage en woningen. Een soort over-
dekte markt, waar allerhande stal-
letjes te vinden zijn. En waar begin-
nende ondernemers hun produkten
aan de man kunnen brengen. Dit
plan ligt kant en klaar op de tafel
van de gemeente Heerlen.

Kantoren

\ Pl «an Zeil, burgemeester
Nd en' onthulde gister-
Vlc*19 voor de Pancratius-
\qn aan de Geerstraat een
Mh. lfi*k kunstwerk van de
%JadenaarRob Thalen. Heth^erk heeft de niet alle-

coc naam 'Parsimonia' ge-
Sa n- 'Parsimonia' betekent
\ ,Zao.mheid en is afgeleid
>e'daf' Latijnse woord 'parce-
i 'sparen' betekent.

Parsimonia (2)
kNln het beeld staat een
v lhhirram dat het jaarvan de
Nrspfcfll aangeeft. Op het
hrsJxfW staat letterlijk:

nla °eWaart hier UW
.i*tpV\P/er °LU Let zIJ op De
■Ski* aLLeCLlënten'- De
r1"^) e °Plossin9 van ditSdtardiae geheimschrift
CO-triacv°nden door de cijfer-
P ine^- Van de Romeinse let-
Leef u dit gedicht op te tellen.
iö? st

öe oplossing met de uit-
\rtje

Ur de redactie een brief-

Het college zal nu een nieuw voor-
stel ter tafel brengen, met opnieuw
toetsingscriteria. Als daar een ak-
koord over bereikt is, zullen alterna-
tieve lokaties en de Bokstraat te
Heerlerheide aan de hand van de
opgestelde criteria beoordeeld wor-
den, hetzij door het college alleen
hetzij door collegeen commissies of
raad. Daar zal dus nog over gestoeid
moeten worden.

De hele discussie is op gang ge-
bracht door het plan van het CAD
om aan de Bokstraat in Heerlerhei-
de een methadonhuis te vestigen.
Het college keurde die plaats na
marginale toetsing goed. De raad
vond dat er uitgebreider getoetst
moest worden. Ambtenaren van de
gemeente Heerlen hebben daarop
een uitgebreid toetsingskader voor
methadonverstrekkingspunten op-
gesteld. Onder andere staat daarin
dat een methadonpost zo dicht mo-
gelijkbij de doelgroepmoet komen,
dat de post goed bereikbaar moet
zijn, etc. Maar er staat ook in dat het
niet mag in de directe omgeving van
een 'historisch belaste' plaats, of
midden in een woonbuurt (tenzij
aan een daargaande of wijkverbin-
dingsweg) of in de directe omgeving
met een duidelijk commercieel ka-
rakter.

HEERLEN - Drie vrouwen belden
gisteren de Basis Gezondheids
Dienst (BGD) in Heerlen om ophel-
dering te vragen over een onder-
zoek met betrekking tot baarmoe-
derhalskanker. Zij werden lastig ge-
vallen door een man, die vertelde
dat hij als arts bij de BGD werk-
zaam was. De telefoonmaniak stel-
de intieme vragen op sexueel ge-
bied. Bij de BGD wordt zon onder-
zoek niet gehoudenen zeker niet via
de telefoon. De BGD heeft inmid-
dels de politie ingeschakeld en
hoopt dat de man snel in de kraag
wordt gegrepen.

Politie zoekt
telefoonmaniak

Wethouder Jos Zuidgeest wil dat
burgemeester en wethouders de cri-
teria hanteren bij het nemen van
een besluit. Hij geeft daarbij al aan,
dat het niet mogelijk is altijd alle cri-
teria voor de volle honderd procent
te bezigen. Feitelijk vraagt Zuid-
geest het vertrouwen van de raad,
dat het college het 'zo goed moge-
lijk' zal doen. Het CDA lijkt met die
gang van zaken akkoord te gaan, al-

Het herstructureringsplan
voor de city van Heerlen is
mager. Feitelijk vertelt het
college geen spat nieuws.
Eerlijk gezegd draait het de
vele verwachtingen dat er in
de hoofdstad van Oostelijk
Zuid-Limburg een ambitieus
en groots plan op tafel zou
I<omen, de nek om. Wie al
droomde van overdekte

promenades en marmeren winkelvloeren komt bedrogen uit met
de schamele nieuwe bank, bloembak of lantaarnpaal die in het
plan staan. Aan de andere kant getuigt het plan van realiteitszin.
Wat heb je aan mooie plannen als je het geld niet hebt om ze. te
verwezenlijken. 'Beter één kantorencomplex van de grond dan tien
kastelen in de lucht' lijkt het college te denken. Voor een gemeente
die amper één jaargeleden de artikel 12-status vaarwel heeft ge-
zegd, past zon overweging wel." ....en ook voor een verbinding tussen 't Loon en city

Daar tegenover staat weer dat Heerlen samen met Maastricht wel
genoemd is als stedelijk knooppunt in de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening. In die context is het toch jammer, dat niet met meer durf
een visie op langere termijn gepresenteerd is. Feitelijk zijn nu de
plannen, dieer toch al waren, naast elkaar gezet. Dat is geen her-
structurering, dat is gewoon stadsontwikkeling. Zou gouverneur
Kremers dit voor ogen hebben gehad toen hij onlangs verzuchtte
dat het tijd wordt dat Heerlen zich gaat gedragen als een echte
stad...

W.D.

Bewonersraad
Welterhof

wil zebrapad
" Een shoppergalerie
op het DSM-terrein in
Heerlen behoort nu wel
tot de mogelijkheden.
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" Een rode streep door het plan voor een overdekte promena
de....
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1 GEBOREN:
vJOGQS een nieuwe zestiger.

Morgen 1 hu heet Matn. |
Baasje en ~

Mama Kltty
Proficiat met jullie proficiat35-jang huwelijk *\ . J

To.srraks. Van met je examen.
Sabrina en John | Mam en pap
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Wim en Suzanne
durven het aan.
Het bruidsboeket is al geplukt
en ook alle verdere
voorbereidingen zijn gelukt.
Vandaag is het dan eindelijk zo ver.

Wim Daniels
en |

Suzanne Roemgens
gaan trouwen, heden, vrijdag 17
februari, om 15.00 uur in de St.
-Jozefkerk te Kaalheide-Kerkrade.
Receptie van 19.00 tot 20.00 uur in
café 't Palet, Kleingraverstraat 65,
Kerkrade-west.
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In devrede van Christus is na een kortstondig ziek
zijn van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sa-
cramenten, in de leeftijd van 75 jaar, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, lieve oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Maria Johanna
van der Sluis

weduwe van

Karel Christiaan Robroek
Heerlen: J. Robroek

F. Robroek-Kerkhof
René, Lucien, Marcel

Haanrade: M. v. Reimersdahl-Robroek
P. v. Reimersdahl
Claudia, Pascal
Familie van der Sluis
Familie Robroek

Heerlen, Kerkraderweg 318, 15 februari 1989
Corr.adres: Aalbersestraat 37, 6415 GA Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 20 februari om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk Verschijning van deOnbevlekte Maagd
te Molenberg-Heerlen, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats Aker-
straat.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis a.s. zaterdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar zaterdag en zondag bezoekgelegenheid is
van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven,.
bloemen en h.h. missen bij het heengaan van onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Maria Louisa
Arets-Braun

hebben ons diep getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt dit verlies te dragen.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal, in plaats van 18
februari, op zaterdag 25 februari as. plaatsvinden
om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Pastoor
van Ars te Kerkrade-Eygelshoven.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedankenvoor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de be-
grafenis van onze lieve echtgenote, moeder
en oma

Marie
Kowalczyk-Verheyen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

S. Kowalczyk
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 18 februari 1989 om 19.00
uur in de Barbarakerk te Treebeek.

t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons geweest is, berichten wij u dat God he-
den tot Zich heeft genomen, in de leeftijd van 61
jaar, mijn lieve vrouw, zus, schoonzus, tante en
nicht

Fien Toonen
echtgenotevan

Toon Döll
De diepbedroefde familie:

Übach o. Worms: Toon Döll
Familie Toonen
Familie Döll
Familie van Ginneken

Übach over Worms, 15 februari 1989
Ereprijs 7, 6374 RG Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 20 februari as.
om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Jozef te
Übach over Worms.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden tij-
dens de avondmis op zondag 19 februari as. om
17.15 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het streekmortuarium gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Met diep leedwezen geven wij kennis van het over-
lijden van ons lid

Fien Döll
Beschermheer, damescomité,
commissie van bijstand,
bestuur en ledenvan de harmonie
St.-Caecilia Eygelshoven

t
Na een leven getekend door eenvoud, goedheid,
behulpzaamheid en levensblijheid, is heden, na
een kortstondige ziekte, van ons heengegaan, in de
leeftijd van 84 jaar, onze lieve moedervan Lenie en
Ger, tante en nicht

Maria Konings
Wij vragen een aandachtig gebed voor haar ziele-
rust.

De diepbedroefde familie:
Buchten: Familie Konings

Familie Lemmens
6122 BN Buchten, 15 februari 1989
St.-Catharinahof41
Deplechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 20 februari as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Catharina
te Buchten.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Moeder zal worden herdacht in de avondmis van
zaterdag 18 februari as. om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Zij ligt opgebaard in het mortuarium van het Maas-
landziekenhuis te Sittard; bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Vandaag, 17 februari, is het eenjaar gele-
den dat wij afscheid moesten nemen van
haar die ons allen zo lief en dierbaar 7was,
mijn onvergetelijke echtgenote, onze
moeder, schoonmoeder en oma

Tony Mikelj-Leenders
G. Mikelj
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstzal worden
gehouden op zaterdag 18 februari as. om
19.00 uur in de H.H. Petrus en Paulus-
kerk te Landgraaf.

tMgr. prof. dr. Henri van Laer, 82 jaar. Corr.a-
dres: Godsweérdersingel 15, 6041 GJ Roermond.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 20 februari om 10.30uur in dekerk van
de H. Lambertus de Swalmen.

t Maria Steenbergen, 85 jaar, weduwe van Hen-
drik Steegmans. Corr.adres: R. Steegmans, post-

bus 3059, 6093 ZH Heythuysen. De requiemmis en
de begrafenis hebben in familiekring plaatsgevon-
den.

+ Tonny Hilferink, 46 jaar. Keulsebaan 56, 6045f GK Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal

I worden gehouden heden, 17februari, om 11.00uur
in de St.-Jozefkerk te Roermond.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat heden
van ons is heengegaan, mijn lieveman, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, opa, zoon, broer,
zwager, oom en neef

Amadé Hoogerwerf
t

echtgenoot van
Tilly van Hecke

Hij overleed thuis in zijn eigen vertrouwde omge-
ving, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 68 jaar.

Kerkrade: T. Hoogerwcrf-van Hecke
Landgraaf: Leo Hoogerwerf
Kerkrade: Tonny Hoogerwerf

Marion Hoogerwerf-Hamers
David

Middelaar: Alex Hoogerwerf
Ingrid Soffner
Familie Hoogerwerf
Familie van Hecke

6461 JLKerkrade, 16 februari 1989
Schleidenstraat 27
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 20 februari om 11.30 uur in de pa-
rochiekerk H. Catharina te Kerkrade-Holz, waarna
om 13.00 uur de crematieplechgigheid zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, zaterdag om 19.00uur
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het streekmortuarium, gelegen op het terrein van
de Lückerheidekliniek te Chèvremont, St. Pieter-
straat 145. Gelegenheid tot afscheidnemen, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedankenvoor degoedehulp tijdens haar ziekte en
devele blijken van medeleven ons betoond bij het
overlijden en de crematie van onze lieve zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Gertrudis
Jongen

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Familie Jongen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 19 februari as. om 10.00 uur in de St.-Lamber-
tuskerk te Kerkrade-Centrum.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Severiena
Wassenberg-Schreurs

zal plaatsvinden op zondag 19februari as. in de pa-
rochiekerk Lambertus te Oirsbeek om 11.00 uur.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

De plechtige jaardienstvoor mijn echtgenoot, onze
vader en opa

Jan Walczak
zal plaatshebbenop zondag 19februari as. om 10.30
uur in de basiliek Oude Markt Sittard.

Mevrouw E. Walczak-Mertens
kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar hele leven
heeft omringd, geven wij u kennis, dat wij heden
toch nog vrij onverwacht afscheid hebben moeten
nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Maria de Leeuw
weduwe van

Frans Maurits
Zij werd 88 jaaren is voorzien van de h. sacramen-
ten.

In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie de Leeuw
Familie Maurits

Brunssum, 15 februari 1989
Bejaardenhuis Huize Tieder
Corr.adres: Mettebos 48, 6442 AM Brunssum
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30uur.
Avondwake, zondag a.s. om 18.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk te Brunssum zal de plechti-
ge uitvaartdienst gehouden worden op maandag 20
februari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.

t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons geweest is, berichten wij u, dat God he-
den geheel onverwacht tot Zich heeft genomen, in
deleeftijd van 77 jaar onze dierbare schoonzus, tan-
te en nicht

Helena Hameiers
weduwe van

Harry Kemp
De diepbedroefde familie:
Familie Hameiers
Familie Kemp

Schaesberg, 16 februari 1989
Hoofdstraat 190
Corr.adres: Swagemakersstraat 25,
6372 BS Landgraaf
De h. eucharistieviering vindt plaats op maandag
20 februari a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk
van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-
Hoofdstraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden tij-
dens het rozenkransgebed op zaterdag 18 februari
om 18.45 uur in voornoemde dekenale kerk; aan-
sluitend avondmis.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieu-
wenhagen.
Bezoekuur dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Voor de blijken van belangstelling en medeleven
die wij mochten ondervinden bij het overlijden en
de begrafenis van onze lieve moeder, schoonmoe-
der en oma

Petronella
Huynen-Verhaeg

willen wij iedereen bedanken.
Uw steun heeft ons gesterkt in het verdriet.

De kinderen en kleinkinderen

Met grote droefheid geven wij kennis dat gel*
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve i"1 ■>-.
onze vader en opa

Jochem Strating
echtgenootvan t

Johanna van Dijk
Heerlen: J. Strating-van Dijk
Heerlen: Fred en Wiets Strating-Warrink

Karen en Rene
Fred en Monika

Den Haag: Johan enRenate Strating-Meief
Mike
Patrik

6412 DH Heerlen, 16 februari 1989
Cambriumstraat 2 'A
Gelegenheid om van onze overledene afscheid .
nemen, dagelijks in de rouwkapel van het ziek'
huis te Heerlen, van 16.00 tot 17.00 uur.
De crematieplechtigheid zal gehouden worde" l

het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg' vop maandag 20 februari om 14.30 uur. „
Samenkomst in het crematorium waar gelegen^ ggj
is uw naam in het condoléanceregister te schriF
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,t ho]
lieven deze annonce als zodanig te beschouwe" tar

,De
uit

T Br
Dankbaar datwij haar zo lang in ons midden m^ten hebben, maar ook bedroefd om het scheid' i>
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven
Gods vrede is overleden

Maria Theresia Pelze'
tante Mai

* 27-01-1903 t 16-02-1989
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: Mevrouw M. Kisters-Pelzer
Heerlen: Familie Kuipers-Schalk

Landgraaf: Familie Schormans-Schalk
Heerlen: Familie van Cann-Schalk *Einighausen: Familie Schalk-Schmitz

Familie Pelzer
Heerlen, 16 februari 1989 r-
Douvenrade, kamer 704 L
Corr.adres: Enniusstraat 7, 6417 XD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor* V
op maandag 20 februari a.s. om 10.30 uur in der %
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Heer'
Schandelen, waarna aansluitend de crematie
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,'
stenraderweg 10. ,
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid 's )£
schriftelijk condoleren. I jiL
De overledene wordt bijzonder herdacht in dc. i*j
mis van zaterdag 18 februari om 17.00 uur in de °'pel van Huize Douvenrade. '<l3
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwWt
van het de Weverziekenhuis te Heerlen, dageW
van 16.00 tot 17.00 uur. I
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen* tf.lieven deze annonce als zodanig te willen besch"
wen. eldI 'ij,

Dankbetuiging iJr
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlij"^
bedanken voor de blijken van deelneming ons »e
toond bij het overlijden en de begrafenis van °w %
vader en opa fr

%Antoon Theunissen g
willen wij u heel hartelijk danken. p "'Een bijzonder woord van dankaan het verplet t
personeel van het verzorgingstehuis 't Brook- 'c

Familie Theunissen
Voerendaal, februari 1989 >l>
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
februari om 10.00 uur in de H. Laurentiuskef" y
Voerendaal.

In devrede van Christus is heden in Huize De Berg te Heerlen overleden

Jo Frins C.M
op de leeftijd van 66 jaar.
Na werkzaam geweest te zijn in de parochiële zielzorg en als katecheet,
werd hij getroffen door een slepende ziekte. Jarenlang moest hij ervaren
dat zijnkrachten het steeds meer begaven. Mag hij nu leven bij God.

Namens familie Frins en Confraters
W.L.M. Bellemakers,
provinciaal C.M.

5981 CG Helden-Parmingen, Kerkstraat 8
Corr.adres: Familie Frins, Groenenborgstraat 25, 6365 BD Schinnen
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden in de kapel van Huize De
Berg, Gasthuisstraat 45 te Heerlen, op zaterdag 18 februari a.s. om 11.30
uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de
Kampstraat te Heerlerheide.
De avondwake wordt gehouden in de St. Dionysiuskerk te Schinnen op'
vrijdag 17 februari om 18.45 uur.
Er is gelegenheidom afscheid te nemen van de overledene in derouwka-
pel van Huize De Berg heden vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur en zaterdag
van 10.30 tot 11.00 uur.

I INSCHRIJVING IS VOOR DE REST
VAN UWLEVEN 'N ZORG MINDER! *lil i h
Omdat u uw nabestaanden zekerheid verschaft over de | j,HB afwikkeling van uw -uitvaart. Daar kunt u met rt h
ons best 'ns over \ w- . *praten. Er zijn namelijk mjj?J > Linden^ü
heden om dekosten y~-~~ vQ
tijdig te dekken... Bel: Stationsstraat 6,6372 GS Landgraaf. *6r

&ffls Spoorsingel 4, 6464 AA Heerlen.
Einderstraat 53, 6461 EM Kerkrade. I V

Telefoon (045) 72 48 08/31 31 97/4631 41. \ f* . "—^:
MEDJUGORJE
10-daagse bedevaart 10 + 23 maart '89
met medewerking van opera- en s
concertzanger Hans Scheyen uit Simpeiveid.. prijs ’ 700,-
Inl. Dautzenbergstr. 44, 6411 LC Heerlen,
tel. 045-740999. 117604 J

Gewelddadigste verkiezingen in geschiedenis

Regeringspartij Sri Lanka wint
Financiële 'pijn' het grootst bij Onderwijs

Ruding voorziet problemen
bij uitvoering begroting de stembus te gaan. Een organisatie

die zich het 'Revolutionaire Rode
Leger van het Volk' noemde, dreig-
de daarentegen iedereen 'ter dood
te veroordelen' die niet zou stem-
men. De regering had 40.000 politie-
agenten en militairen ingezet die de
kiezers moesten beschermen.

De verkiezingen waren de ée f)'
dadigste in de geschiedenlS- j)
was voor het eerst in twaalf Ja,svfl
er in SriLanka weer parlemen 0
kiezingen werden gehouden-^
nieuwe gewelddadigheden ie 1
komen had deregering gistere
uitgaansverbod ingesteld. a

COLOMBO - De Srilankaanse pre-
sident, Ranasinghe Premadasa,
heeft gisteren de overwinning op-
geëist van de parlementsverkiezin-
gen die woensdag werden gehou-
den. De president zei dat het nu tijd
was voor een nationale verzoening.
Zijn Verenigde Nationale Partij
(UNP) won 125 van de 225 parle-
mentszetels, waarmee zij de absolu-
te meerderheid krijgt in de volks-
vergadering.

binnen zijn begroting blijft en dat
overschrijdingen door zon minister
worden gecompenseerd," aldus Ru-
ding.
Met zijn stellingname schoofde mi-
nister van Financiën alle problemen
op Onderwijs naar Deetman zelf.
Een financiële tegemoetkoming van
hem zit er niet in. Het kabinet zal
zich pas in mei buigen over de stand
van zaken rond deuitvoeringvan de
begroting 1989. Dat gebeurt bij het
opstellen van de zogenoemde Voor-
jaarsnota.

Voor de KRO-radio gaf Ruding te
kennen dat er over 1988 inderdaad
een meevaller is van ongeveer een
miljard gulden. Dat geld is verwerkt
in een extra verlagingvan het finan-
cieringstekort van de overheid.

Over de financiering van extra mi-
lieumaatregelen zei Ruding dat de
betrokken ministeries dit zelf moe-
ten dekken via verschuivingen bin-
nen hun begrotingen. Daarnaast
zullen bedrijven en burgers zelf de
kosten moeten dragen. Compensa-
tie via subsidies wees de minister
van de hand. Ruding keerde zich te-
gen het opleggen van allerlei milieu-
heffingen, omdat daarmee de koop-
kracht wordt aangetast, terwijl bo-
vendien het beslag van belastingen
en premies op de lonen (de collec-
tieve lastendruk) stijgt. Hij zei meer
te zien in regelgeving en verbodsbe-
palingen.

Winstdeling
Naar aanleiding van de discussie
over het fiscaal stimuleren van
winstdelings-regelingen voor werk-
nemers in bedrijven zei Ruding
daarweliswaar positief tegenover te
staan, maar er geen geld voor te heb-
ben. Hij bepleitte regelingen in de
sfeer van sociale premies. Daar-
naast meende de bewindsman dat
het beter is voordelen in te voeren
voor toekomstige rechten op een
deel van de winst. Dit in plaats van
het aantrekkelijk maken nu contant
geld aan werknemers uit te keren.

De grootste oppositiepartij, de Sri-
lankaanse Vrijheidspartij (SLFP)
van Sirimavo Bandaranaike, kreeg
67 zetels. De verkiezingscommissie
zal 33 zetels onder verscheidene
kleinere partijen verdelen.

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Minister Ruding
(Financiën) voorziet proble-
men rond de uitvoering van de
begroting 1989. De bewinds-
man heeft dit voor de KRO-ra-
dio gezegd. De problemen zijn
volgens de bewindsman echter
niet zodanig dat het kabinet
daarover hoeft te struikelen.

Alhoewel Ruding niet concreet
aangaf waar de problemen te
verwachten zijn, staat het vast
dat dit bij Onderwijs het geval
is. Minister Deetman (Onder-
wijs) moet nog dekking vinden
voor 226 miljoen gulden aan
bezuinigingen die nog niet zijn

ingevuld. Het betreft hier de
doorwerking van een tegenval-
ler uit 1988.

Deetman worstelt tegelijk echter
nog met bezuinigingen op de stu-
diefinanciering die begin 1988 wer-
den afgesproken en die in oktober
zouden moeten ingaan. Die datum
is waarschijnlijk niet haalbaar. Bo-
vendien is een bezuiniging van 50
miljoen gulden op de kleine scho-
len, op de tocht komen te staan.

Voor deKRO-radio liet Ruding we-
ten dat er maatregelen nodig zijn,
indien het met de uitvoering van de
begroting 1989 slecht loopt. „Niet in
de vorm van extra bezuinigingen,
maar gewoon zorgen dat iedereen

DEN HAAG - Staatssecretaris
Heerma van Volkshuisvesting wil
fraude met huursubsidie bestraffen
met boetes van ten hoogste 500 gul-
den. Aan deterugvordering van ten
onrechte uitgekeerde huursubside
wil de bewindsman een termijn ver-
binden van maximaal een jaar. Dat

Heerma wil
fraude met

huursubsidie
beboeten

zijn twee van de wijzigingsv0 J
len op de wet individuele nU

iste^sidie die de bewindsman é „ f
naar de Tweede Kamer he
stuurd. j

Misbruik van huursubsidie k^ J
menteel alleen strafrechteU) V
volgd worden. Heerma wil nU
voegheid krijgen om boetes
delen en over te gaan tot tfl i
ring bij dwangbevel. Verd 9
Heerma een eind maken
schrijnende situatie waarbij a f
gers die onlangs werkloos j^i/
raakt, niet in aanmerking :^
voor huursubsidie, omdat nU. 3r
men van het voorafgaande J
uitgangspunt wordt genome

Bijna veertig mensen kwamen op
de verkiezingsdag om het leven en
velen liepen verwondingen op. De
politie houdt het Singalese Volks-
bevrijdingsfront (JVP) verantwoor-
delijk voor de gewelddadigheden.
De JVPhad van te voren aangekon-
digd aanslagen te zullen plegen en
de bevolking opgeroepen niet naar
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VVV Limburg start met de
ëave van deze brochure eeneuWe promotiecampagne in

geJ name Scandinacië, Grootj^ttannië en West-Duitsland.
richt zich vooralp bedrijven en instellingen die

" GouverneurKremers en VVV-directeur Ridderbos tonen
de brochure, waardoor een nieuwe stroom toeristen de weg
naar Limburg moet vinden.

Zadelhoff noemt zich de grootste
makelaar van commercieel onroe-
rend goed in Nederland. Het bedrijf
telt tien vestigingen waar in totaal
130 a 140 mensen werken. De vesti-
ging in Maastricht is de eerste in
Limburg en start met drie mensen.
'Met de aanwezigheid in de Lim-
burgse hoofdstad is de spreiding
van kantoren over het land gecom-
pleteerd.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De behoefte aan
kantoorruimte stijgt in Maastricht
explosief. De grote vraag is het ge-
volg van de toenemende belangstel-
ling, onder bedrijven en beleggers,
voor de provinciehoofdstad. Vol-
gens Zadelhoff Makelaars is het ar-
senaal kantoorruimte in Maastricht
de laatste jaren meer dan verdub-
beld. Het bedrijf is deze week van
start gegaan met een vestiging in
Maastricht.

ningen in Maastricht-Randwyck.
„In eerste instantie was men een
beetje huiverig, maar het loopt nu
als een trein," aldus Boulanger.

Ook Zadelhoff zelf is naar Maas-
tricht getrokken vanwege de
groeiende bedrijvigheid, licht
F. Boulanger toe, de nieuwe mana-
ger van de vestiging in Maastricht.
„De ontwikkelingen zijn erg posi-
tief. De bedrijvigheid in Maastricht
is enorm gestegen. Een tijd lang was
een uitbreiding per jaar met 2.000
vierkante meter voldoende. De laat-
ste jaren praten we over wel 4 of
5.000 vierkante meter," zegt de van
makelaar en projectontwikkelaar
Ruijters afkomstige manager.
Hij wijst in dit verband op de nieu-
we plannen die een andere branche-
genoot, Wilma Vastgoed, heeft voor
de uitbreiding van kantoorvoorzie-

Belegging
De makelaar zet zelf geen bouwpro-
jecten op, maar bemiddelt wel voor
beleggers die hun geld willen ste-
ken in commercieel vastgoed. Bou-
langer bevestigt dat ook de belang-
stelling van diezijde vooral de laat-
ste tijd sterk gestegen is. De aanvra-
gen komen zowel van grote beleg-
gers, zoals levensverzekeringsmaat-
schappijen en pensioenfondsen als
van kleinere beleggers die hun be-
langen in onroerend goed willen uit-
breiden.Extra geld nodig voor

sanering van gifwijken

Leeflagen' door bewoners van de hand gewezen # Na afloop van de
bijeenkomst in Den Haag

met minister Nijpels
konden bewoners van de
met gifvervuilde wijk De
Hopel toch nog juichen.
Waarschijnlijk om de

mededeling van de
minister dat de bewoners

van vervuilde wijken
meer inspraak krijgen in

de toekomst van hun
wijk.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Macintosh procedeert
om principe-uitspraak

Bedrijf vindt weigering IPR onterecht

Reisje Limburg als
bedrijfsdouceurtje

Provinciale VVV start nieuwe campagne naar nieuwe mogelijkheden. De
semi-zakelijke reiziger gaat daar-
bij een steeds belangrijkere rol
spelen".

Volgens Ridderbos is de belang-
stelling voor beloningsreizen
duidelijk toegenomen in de laat-
ste jaren. Limburg heeft daarbij
een goed potentieelvoor deze be-
langrijke deelmarkt. De markt
zal in de komende twee jaren
worden benaderd in samenwer-
king met het Nederlands Bureau
voor Toerisme, de KLM en 20
participanten uit het Limburgse
bedrijfsleven.

Een ander belangrijk onderdeel
van de campagne is het organise-
ren van studiereizen. Ook hierbij
wordt het participerend bedrijfs-
leven ingeschakeld. „Dit heeft
natuurlijk ook budgettaire con-
sequenties", aldus Ridderbos.

„De VVV Limburg rekent er op
dat ook buiten de gebudgetteer-
de en geplande studiereizen het
bedrijfsleven financieel blijft
participeren in dergelijke pro-
motionele inspanningen".

Van onze verslaggevers. Vervolg van pagina 1

ij^ HAAG - Nederland Gifvrij meent trouwens dat er jaar-
<0< 1 miljard gulden nodig is voor het saneren van gifwijken.

Hu toe stelt Nijpels daar 250 miljoen gulden voor beschik-
jy!;-Ook het door de PvdA genoemde bedrag van 500 miljoen

eri acht de stichting veel te weinig.

meer dan 50 procent van de aande-
len van Macintosh bezit.
Macintosh vindt die berekenings-
wijze volstrekt onjuist. De aandelen
van Macintosh zijn op de beurs te
koop en het is min of meer toevallig
dat DSM momenteel 56 procent van
die aandelen bezit. Macintosh werkt
ook geheel zelfstandig en bij het
aantal arbeidsplaatsen zou duspuur
naar de vestiging in Stem moeten
worden gekeken.

DEN HAAG/STEIN - Macintosh
NV uit Stem liet gisteren verstek
gaan bij een mondelinge Raad van
State-procedure in Den Haag over
een niet toegekende IPR-premie.
Het bedrijf had een uitspraak ge-
vraagd over de weigering van het
ministerie van Economische Zaken
om subsidie te geven voor uitbrei-
ding by het hoofdkantoor in Stem.

en Kamerlid Mel-
&|L °nd dat Nijpels de bewoners
s],j ert, omdat deze niet met extra
f iiw|Ver de brug komt en geen ech-
|g J"°ed biedt. Hij zei bovendien
fenj-j^ezige Eygelshovenaren niet

5 a*s ze 6eheel van Gedepu-
*liiu6 van Limburg afhan-
Ej* Worden.
t> LrDA-collega Esselink reageer-
-oem'srem'sr buitengewoon fel op en
t Melkerts betoog pure dc-
crB°gie.8°gie. Esselink verklaarde ver-
hit het CDA de mogelijkheid tot
(^ .^oonkeuze voor gifwijkbewo-
i^ 'ï1 de nieuwewet wil en boven-
liilrif door Nijpels afgewezen mo-eheid tot beroep.

Stig T
mJders van de PAK's-vereni-

j* vroeg de mi-
i^ "jjfte zien van het leeflaagprin-
Hd J wordt niet alle giftige

afgegraven, maar werkt men

Actie dierenbeschermers haalt niets uit

Deetman houdt vast aan
fokcentrum Onderbanken

De vlammen van het fornuis raak-
ten haar jurk waardoor zij derde
graads verbrandingen opliep aan
gezicht en bovenlichaam. Zij zag
nog kans een deel van haar kleding
uit te trekken.
De politie wilde de naam van het
slachtoffer niet vrijgeven, omdat er
nog naaste familieleden van het on-
geval op de hoogte moeten.worden
gebracht.

Vermoedend dat het ministerie de
recente ontwikkelingen zou aan-
voeren bij deRaad van State, bleef
Macintosh weg, zodat het bedrijf
geen mondeling verweer hoefde te
voeren. De Raad van State kon
daarop geen rekening houden met
de argumenten van het ministerie
van EZ.
Macintosh stapte enkele jaren gele-
den naar de rechter omdat een aan-
vraag voor investeringssubsidie
(IPR) voor de geplande uitbreiding
in Stem door EZ werd afgewezen.
Het concern kon namelijk niet vol-
doen aan de voorwaarde dat de in-
vestering zou leiden tot een capaci-
teitsuitbreiding van 20 procent. EZ
ging daarbij uit van de capaciteit bij
DSM, omdat het chemieconcern

Vlam gevat bij koken
Vrouw overleden
aan brandwonden
MAASTRICHT- Een 69-jarigè
bewoonster van een woning
aan het Erasmusdomein in de
Maastrichtse woonwijk Rand-
wyck is woensdagnamiddag
rond half vier overleden aan
de brandwonden die zij opliep
terwijl zij eten kookte.

Omdat de zaak niet was ingetrok-
ken, zal deRaad van State in elk ge-
val uitspraak doen.

Het bedrijf was om strategische re-
denen niet aanwezig bij de monde-
linge behandeling. Macintosh heeft
namelijk geen financiële belangen
meer bij een eventuele toekenning
van de investeringspremieen wil nu
enkel nog een principe-uitspraak
verkrijgen. De uitbreidingsplannen
waarvoor IPR was aangevraagd, lig-
gen inmiddels in de ijskast omdat
het bedrijf vorig jaar werd gedwon-
gen tot een reorganisatie bij twee
werkmaatschappijen.

centrum te bouwen in Onderban-
ken."

Ze wisten minister Nijpels ertoe te
bewegen zon pet even op te zetten
en boden de bewindsman een grote
maquette aan van hun woonwijk.
Nijpels werd daarop afgebeeld als
de grote chirurg die het Lauramyn-
terrein gezond moet maken.

met een deklaag met daar bovenop
nieuwe grond. Nijpels zei dat hrj in
principe tegen leeflagen is, maar dat
in sommige gevallen volledige sane-
ring onbetaalbaar is gebleken.
Tijdens een forumdiscussie vertel-
denverschillende bewonersvan gif-
wijken over de onzekerheid en de
angst voor hun gezondheid, de fi-
nanciële problemen, en de traag-
heid waarmee de overheden het
probleem aanpakken.
Een schrikbeeld voor de Eygelsho-
venaren was de mededeling dat de
gemeente Schoonhoven al ander-
half jaar wacht op een bericht van
het ministerie van VROM over de
manier waarop er gesaneerd gaat
worden. Dat zou kunnen betekenen
dat ook het Lauramijnterrein de
eerstkomende jaren nog niet op
concrete maatregelen hoeft te reke-
nen.
Maar de Eygelshovense PAK's-ver-
eniging wil niet lijdzaam afwachten.
„Ik maak morgen nog een afspraak
met Nijpels en met deput'e Masten-
broek, de bestuurlijk verantwoor-
delijken. Overleg met ambtenaren
helpt toch niet," aldus woordvoer-
der Alex Blaney Davidson. De
PAK's-vereniging wil van Nijpels
de garantie dat men ook over twin-
tig of dertig jaarnog absoluut veilig
wonen kan. Men is bang dat een
eventueel aan te leggen leeflaag
door de niet afgegraven zwaar gifti-
ge PAK's wordt aangetast.
De groep bewoners uit Eygelshoven
zorgde er overigens voor dat dezaal
overvol was. Zij vormden ongeveer
de helft van het aantal aanwezigen
en vielen op door allemaal een witte
pet met het opschrift 'PAK's Kerk-
rade' te dragen.

Huiszoeking
in verband

goudsmokkel
l^o,yari onze correspondente
Ssel ■ "*" ~ en nuiszoekm8 m
»ie 't in de woningvan éénvan de
Sle nnen die begin deze week
\Xt *\ aangehouden als verdach-
*°P> v raude met de aan- en ver-

n goud> heeft nietveel opge-
\f~ e man bleek er al een tijdje
oigeneer te wonen.Ns de Belgische politie koch-vQok tllannen ~~ vaak via nep-BV's
M6g ln België goud. Zij kochten
Sdfjs '^gsgoud', waarop slechts

'ariri is verscnuldigd- In Ne-
|sv°e ;.Werden andere metalen toe-
Sd, ' waardoor het juweliers-

rd * waar°P veel meer BTWa moest worden.

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG/ONDERBANKEN -Minister Deetman (Onderwijs enWetenschappen) lijkt vastbesloten
het Amerikaanse proefdierenbe-
drijf Harlan Sprague Dawley toe-
stemming te geven een fokcentrum
te bouwen in Onderbanken. Een te-
leurstelling voor de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van

Dieren en de Nederlandse Bond tot
Bestrijding van de Vivisectie die de
minister gisteren een kant-en-klare
beschikking voorlegden met het
verzoek die te ondertekenen. Deet-
mans handtekening zou hebben in-
gehouden dat dekomst van het om-
streden fokcentrum naar Zuid-Lim-
burg definitief van de baan was.
Maar de minister haalde zijn pen
niet tevoorschijn.

Maar haar teleurstelling maakte al
gauw weer plaats voor optimisme.
„Ik hoop dat Harlan Sprague Daw-
ley zo zwaar tegen de voorwaarden
van het Rijk aan zal hikken dat afge-
zien wordt van een vestiging in
Zuid-Limburg. Een exportverbod
zou fantastisch zijn. Ik denk dat het
bedrijf dan niet meer zo nodig
hoeft".

"an onze verslaggever

Vermijd defile,
vertrek dichtbij...

Ga zorgeloos op vakantie met MAASTRICHTHolland International, Bel Air, f^f
_

Neckermann, Arke Reizen, Yugo- J^Lr^LW^^ m\
tours, Marysol of Torosair en I I
vertrek vanaf Maastricht Airport.
Informeer bij uw reisburo. AIRPORT 1

... omdat 1zo makkelijk is!

Hijger liep
in de val...

Vijfjaar telefoonterreur

Wel beloofde Deetman dat hij Spra-
gue Harlan Dawley aan handen en
voeten zal binden. De minister is
bijvoorbeeld vast van plan het be-
drijfeen exportverbod op te leggen.
Zijn juristen onderzoeken momen-
teel of datvolgens de EG-regels mo-
gelijk is. Ook wilDeetman eenrege-
ringscommissaris aanstellen zodat
de overheid te allen tijde kan con-
troleren of het bedrijf conform de
richtlijnen handelt.

Training voor aanpak
van probleemdrinkers

Initiatief van CAD en Humaniplan

URMOND - Een inwoon-
ster van Urmond heeft op
sluwe wijze een hijger, die
haar al vijf jaar regelmatig
telefonisch lastig viel, ont-
maskerd.

Namens de dierenbeschermers
wees mrAriane den Uyl erop dat de
bouwvan een fokcentrum in Onder-
banken voor de werkgelegenheid in
Limburg niet of nauwelijks van be-
lang is. „Een fokcentrum in Onder-
banken zal niet veel banen opleve-
ren. Een deel van het personeel van
Harlan Sprague Dawley zal name-
lijk van Zeist naar Limburg mee
verhuizen. Het gaat om hooguit
twintig nieuwe arbeidsplaatsen.

procent. De piek van het alcohol-
gebruik ligt tussen 30 en 45 jaar.
De schade voor het Nederlandse
bedrijfleven wordt jaarlijks be-
groot op minstens drie miljard
gulden. Opvallend is het hoger
ziekteverzuim onder probleem-
drinkers. Dat is namelijk twee
tot zes maal vaker dan andere,
niet problematisch drinkende
werknemers.

De twee instellingen verwijzen
verder naar een recent onder-
zoek van prof. Knibbe van de
Rijksuniversiteit Limburg, waar-
uit gebleken is dat deze provin-
cie zeker 90.000 'probleemdrin-
kers' telt, in leeftijd zigzaggend
tussen de 16 en 70 jaar.Landelijk
gaat men ervan uit dat minimaal
6 procent van de werkende be-
roepsbevolking problemen heeft
met alcohol.

De vrouw bood de man,
diens vunzige taal beu, voor
het luttele bedrag van 25
gulden aan hem sexueel te
'helpen* en nodigde hem
daarom uit Ln haar woning.
De man, een inwoner van
Stem, trapte in de val.

Iw^SSUM/HEERLEN - Aan
gse bedrijven die geen

iWeten met de aanpak van
fti^j. drank verslaafde werkne-
rW bleden het Consultatiebu-
<("An\VOor Alconol en Drugs

en de vereniging Humani-
-8&rs een trainingscursus. Mana-
-1iet cri bedrijfsleiders leren daar
§^n

a 'een hoe zij moeten om-
sda met Probleemdrinkers. De

SSe traming> die gehouden
Hijjj' in het Conferentieoord
h v 0

lnaplan in Brunssum, is ook
kele oral gericht op het ontwik-
■ n van een 'alcoholbeleid'.

Geen echte bijdrage aan de werkge-
legenheid in Limburg dus, waar de
economie toch al in de lift zit". Maar
Deetman bleek ongevoelig voor dat
argument. „Het plan zat al in de
ambtelijke molen toen de economi-
sche situatie in Limburg nog lang
niet zo rooskleurig was. Ik hou er-
van om een karwei af te maken", al-
dus de minister.

In paniek reed de 'hijger'
weg, maar voor de politie
van Stem was het een koud
kunstje hem op te sporen.

Op het moment dat hij voor
de woning van de vrouw
stopte, noteerde de vader
van de vrouw de gegevens
van diens auto.

Maar uit een deze week door het
Nederlands Instituut voor Pre-
ventieve Gezondheidszorg-TNO
blijkt dat drieprocent van de to-
tale alcoholconsumptie op het
werk plaatsvindt. Vooral in het
bank- en verzekeringswezen en
bij de openbare nutsbedrijven
drinkt het personeel nogal eens
een glaasje tijdens kantooruren.
Opvallend is ook de hoge score
van vrouwen in topfuncties:
meer dan 50 procent. Mannelijke
militairen scoren ook hoog: 60

'.^"^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^sMlir^ns deze in Oostelijk Zuid-
t>elijkUrë opererende maatschap-

lnstellingen staat het he-
Pc management vaak

tegenover alcohol-
(VerkvV 1^ op kantoren en de

De eerste training door het CAD
en Huminplan vindt plaats in
april.

Spanning
Verder blijkt, eveneens uit on-
derzoek, dat de volgende facto-
ren van invloed zijn op het naar
de drank grijpen door werkne-
mers: onregelmatige werktijden,
zwaar, eentonig, stoffig werk, za-
kelijke conflicten met klanten, te
veel ofte weinig spanning op het
werk en de afwezigheid van so-
ciale controle.

Na een gesprek onder vier
ogen is de man doorge-
stuurd naar een maatschap-
pelijk werker.

Niet serieus
Den Uyl had zich het onderhoud
met de minister anders voorgesteld.
„Ik had verwacht dat hij onze be-
schikking serieuzer had genomen",
zei ze. „Vooral ook omdat de Twee-
de Kamer op zijn zachtst gezegd
niet staat te trappelen om een proef-

Vraag naar kantoren in
Maastricht verdubbeld

Bedrijvigheid trekt beleggers en makelaars aan

(ADVERTENTIE)
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grote service kW WtWtVl^m^mmen grootste m BS9Su3ShHI Lmmmhh
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Algemene Bank
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beloningsreizen, zogenaamde in-
centives, organiseren.

VALKENBURG - Gouverneur
ha !?ers heeft gistermiddag uit
«nden van VW Limburg-di-
eiri 1

r Ridderbos het eerste ex-"Plaar van de brochure 'Lim-rg, a prize worth winning' ont-„ "gen- In de brochure is een
°ot aantal suggesties voor zo-naamde beloningsreizen sa-

(^ etlpbracht, variërend van luxe
lelaanbod en sterrenrestau-nts tot golf en ballonvaren.

Deze reizen zijn bedoeld als niet-
financiële prikkels voor het be-
drijfspersoneel. In plaats van een
geldelijke beloning krijgt men
als tegenprestatie een korte va-
kantie of uitstapje in luxe sfeer
en vergezeldvan een portie amu-
semt aangeboden. De VW Lim-
burg zal, om haar doelgroepen te
bereiken, gebruik maken van
beursdeelname en studiereizen.

Volgens directeur Ridderbos is
deze nieuwe aktiviteit een gevolg
van de steeds toenemende con-
currentie. „Dat dwingt ons
steeds weer om op zoek te gaan

provincieLimburgs dagblad
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gen voor een veilige samenle*
Daar moet ze geld voor vrij m»
Het is een kwestie van betere l
riteiten stellen."Bovendien; hoever moet je gaan ?

Moet ieder bedrijf dan een bedrag
aan particuliere bewaking beste-
den ? Die diensten zijn enorm kost-
baar en lang niet voor iedereen be-
taalbaar. Daarom moeten we uit-
gaan van de normale politiebezet-
ting."

hebben duidelijk een preventieve
werking, maar hun bevoegdheden
zijn gering.

Volgens Rooskens kan de "daadbestrijding al een fikse du*
de goede richting krygen wai^er meer veiligheidsprojecten
stapel worden gezet. „Het bed"
leven kan in samenwerking ffldj.
politie, allerlei voorlichtingsaj"
houden, waardoor onderne>*
zich bewuster worden van lo^j
de gevaren. Het bedrijfsleven?
dan vanzelf betere maatree
treffen ter verhoging van de
heid."

De vorming van een fonds tegen de
criminaliteit heeft evenmin de in-
stemming van de LOZO-secretaris.
„Dat betekent een soort tweede be-
lastingheffing voor waar het beleid
fout gaat. We moeten ervoor waken
dat belastingverminderingen wor-
den gecompenseerd door allerlei
extra heffingen bij het bedrijfsle-
ven.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Limburgs
bedrijfsleven voelt er niets
voor om meer geld uit te ge-
ven aan criminaliteitsbestrij-
dingbestrijding. „De zorg
voor een veilige samenleving
is een taak van de overheid",
zegt L. Rooskens, secretaris
van de Limburgse Organisa-
tie van Zelfstandige Onder-
nemers (LOZO).

„Als minister Korthals Altes zijn
begroting niet kan rondkrijgen,
moet hij bij het kabinet zijn. Des-
noods halen ze het geld maar bij
andere departementen. Het kan
toch niet dat het bedrijfsleven voor
de tekorten opdraait. We betalen
genoeg belasting aan de overheid
om een aantal taken te vervullen."

Rooskens bestrijdt daarmee de op-
vatting van ministerKorthals Altes
van Justitie dat het bedrijfsleven
beduidend meer geld moet steken
in beveiliging. De bewindsman zei
onlangs tijdens een symposium
over de financiering van de veilig-
heidszorg dat hy zelf niet over de
middelen beschikt.

Het is niet helemaal duidelijk op
welke wijze het bedrijfsleven meer
zou moeten bijdragen aan de mis-
daadbestrijding. Korthals Altes
wees op 'markante verschillen' met
omliggende landen, waar naar ver-
houding veel meer particuliere be-
wakers werken. Maar ook liet hij
zich uit over een fonds.

Rooskens gelooft niet dat de aan-

' stelling van meer particuliere be-
veiligingsbeambten de criminali-
teit zal terugdringen. „Ik moet er-
kennen dat ze nuttig werk doen,
particuliere bewakingsdiensten

Dat kan gewoon niet. Dan onder-
mijn je de Nederlandse concurren-
tiepositie. De overheid moet zor-

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

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht.

Gemeubileerde KAMER te
huur, met eigen kookgele-
genheid,wc en douche?Tel.
045-257090, 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.
STUDIO/APPARTE-
MENT te Hoensbroek. Tel.
045-229654, na 14.00 uur.
KAMER te huur, gemeubi-
leerd. Mauritslaan 143, Ge-
leen (boven tunnel), tussen
18 en 19 uur.
Grote gemeub. ZOLDER-
KAMER aan rand van
Heerlen-Centrum te huur,
voor keurig persoon. Tel.
045-217592.
Te h. kamers en apparte-
menten te SUSTERÉN, tel.
04499-1615 of 06-52107978.

Te h. gevr. werkpl. + kan-
toor in LIMBURG ± 200m2. Meubelhandel „De Uit-
hoff', tel. 020-252268 of 045-
-316908.
Gezocht WONING^ flat oi
app. te Heerlen. Tel. 045-
-223003, tussen 16.00 en
19.00 uur.
Gevr.: ouder echtpaar zoekt
rustige BOYENWONING
met ap. ingang, min. 2
slaapkamers en berging,
liefst Heerlen of dir. omg.
Br.ond.nr. HE 098 LD.
Geerstraat 5, 6411 NM
Heerlen.

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.
WOONHUIZEN te koop
gevraagd tot ’ 150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
via notaris binnen 24 uur.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners vastgoed. Taxaties, hy-
potheken. Tel. 045-728671
of 04750-15135.
Pracht. LANDH. te k., 4
slpk., tuin ± 1200 m2. Aan
de Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
GELEEN: te k. halfvr.
woonhuis, goed onderh.,
met grote tuin, 530 m2.
Pr.n.o.t.k. Bezichtigen na
tel, afspr. 04490-54905.
Te k. in HEERLEN-
NOORD, halfvrijst. woonh.,
gunst, ligg., hal, woonk.
met park., dichte keuken +
app., serre, kelder, ruime
berg. (qasruimte); 2e verd.:
3 slpk., badk. met 2e toilet,
douche, wasruimte en bad;
3e verd.: zolder + studeer-
/hobbyruimte, voor- en ach-
tertuin. Pr. n.o.tk. Aanv. in
overl. Tel. 045-211660.
Heerlen-Z. SOUTERRAIN-
WON. voor snell beslisser.
Vr.pr. ’115.000,-. Get. w.

’ 118.000,-. Tel. 045-412716.

: Jonge KIPPEN met hele■ snavel, pluimveebenodigd-. heden. Henk Ploemen,
Broekhuizenstraat 538,; Rimburg. tel. 045-320229.

' Te k. zwarte KONINGS-. POEDEL, pup en Terveu-
rense herder, 04490-38119.

■ Witte KONINGSPOEDEL-. PUPS m. stamb. te k. Tel.i 043-624234.- DWERGPOEDELTJES,- geënt en ontw. + tropisch
aquarium m. toebeh. 04404-

-■ 1418.

" BOUVIER x rottweiler-
pup, teef, bruin, 14 wkn.,

feént en ontwormd, ’ 50,-.
'el. 045-229519.

i Rouvierkennel Oet 't
Stroatje, lid NBC, heeft jon-: ge gitzwarte BOUVIERS, uit verantwoorde combina-
tie, met stamboom, ontw.

' en ingeënt, voor zowel
sport als hobby. Inl. 04405-- 2080.

' Te k. GOLDEN RETRIE-
VER, alleen voor ser. lief-

i hebber. Tel. na 18 uur 045-
-420688,422220.

I Te k. MECH. HERDER, 2. jr., gesch. v. dressuur of be-
I waking. Dr. Poelsstr. 32,. Schaesberg-Landgraaf.
■ Te k. jongeTECKEL, V2 jr.,
zuiver ras. Tel. 04406-16076.

f Goed tehuis gezocht voor■ gecastr. KATER en gester.
i poes. ± l/2 jr. oud. Tel. 045-

-227556.
t Te k. BOBTAIL, 18 weken.r Tel. 045-257723.

' Te koop witte/grijze VALK-

" PARKIETEN, grasparkie-

' ten, kanaries, man/pop, Ja-
[ panse nachtegalen ’19,95

p.st; dwergpapegaaitjesnu- vanaf ’ 10- p.st.; cavia's,
I hamsters enz. Verder voorI al uw dierenbenodigdhe-
-1 den Dierenspeciaalzaak
l v.d. Veer. Rumpenerstr. 70,- Brunssum.
> Weggelopen beige, langha-

rige bastaard FOXTER-
RIER naam Scotty, tatoea-

" genr. XX 452, tel. 045--.415631.
Te k. HONDENAAN-: HANGWAGENTJE, ge-. schikt v. 1 of 2 honden,; ’ 375,-. Tel. 045-257068.- Te k. CHOW-CHOWPUP,
teef, rood, met pap. Inl.] Wingerdweg 142, Hoens-
broek. tel. 045-224954.

UW^Tw^Fmn
Te k. gevr. auto's vanaf1978. Garage SCHAEP-■ KENS. Tel. 04405-2896.

r Te k. GOLF '86 D wit,, 3-drs., apk, pr.n.o.tk. Tel.1 043-631043 na 19 uur.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet

" je bij STIBA Autosloperij

' Joep Wolters zijn. Sportstr.; 14,Kerkrade-West. Tel. 045--1411480.
; Het STRALEN van auto-

plaatwerk, velgen, chassis

' e.a. (meubels). Bel voor in-
-1formatie: tel. 045-226000.: Autobedrijf Heka 8.V.,: Rimburgerweg 40, Bruns-, sum, VRAAGT te koop; loop-, sloop- en schadeau-

" tos. Tel. 045-273177.
; Te k. SUZUKI 100 CX, pr.

’ 1500,-. Tel. 04498-55014.
■ Opel REKORD '76, APK

' 3-89, ’500,-; Dr. Alb.

' Schweitzerstr. 40, H'broek.
" Tel. 045-216898.

TAXATIE o.g. Beëd. Taxateur. H. Hendriks tel. 045-
-425574.

Luxe boyenwoning
te huur in Simpeiveid. Ind.: woonkamer 10x5 m, werkka-
mer, badkamer, toilet, keuken, hal, 4 gr. en 1 kl. slaapka-
mer, zolder, gr. terras met fraai pan. uitz., tuin, garage,

gas-c.v. Event. met kant. 10x5 m. Tel. 045-441231.
Te koop in Bocholtz: kleine BOERDERIJ met huisweil-
and, ca. 4500 m', prijs n.o.t.k. Weiweg 2, Bocholtz. Ge-
legen in landelijke omgeving. Tel. 045-443847.

Heerlen, Centrum
Looierstraat 28
Herenhuis met tuin, geschikt als woon-/zakenpand of
voor kamerverhuur. Woonkamer ca. 35 m2, keuken en
bijkeuken, totaal vijf slaapkamers, badkamer en berg-
zolder.
Prijs ’ 147.500,- k.k.

Kok Vastgoed makelaars b.v.,
Heerlen

Tel. 045-712040.

Paarden- en PONYSTAL-
LING, paardentuig te koop.
Inl. 04409-3051.
Te k. jonge HENNEN. Zil-
straat 20, Dicteren, tel.
04499-1341.
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.
Jonge COCKER-SPA-
NIELS, iets aparts, koopje.
Kerkstr. 33, Übach o.
Worms.

IAlle typen BEDRIJFSAU-
|TOS, bussen en bestellers,
minibusies, open laadbak-

"ken, gesloten en verhoogde
bestellers en bussen, om-.bouwers voor campers,■ kleine bestellers, diverse, luxe auto's enz. Donny
Klassen b.v., in- en ver-■koop, Meerssenerweg 219,
Maastricht, tel. 043-635222
of 043-634915.
Te k. gevr. AUTO'S en bc-. drijfsauto's. Schade of de-
i fect geen bezw. Tel. 045-

-720200..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.

Morgen
grote vogelmarkt

in Makado-Beek (toegang gratis) ■
De Maastrichtse

Hondensportvereniging
organiseert

gedrag- en gehoorzaamheidscursussen voor alle ras-
en niet-rashonden. Info-avond nieuwe cursus op don-
derdag 23 februari as. om 20.00 uur in de manege Val-
kenburg, Plenkertstraat 88, Valkenburg, tel. info: 043-

-644821, 04406-13754
en

een clubmatch voor alle rashonden op zondag 7 mei as.
Inschrijfgeld en lidmaatschap ’ 30,-. Inschrijven kan tot
uiterlijk 21 april. Formulieren verkrijgbaar via tel.nr.

04405-2263 of 04406-13754.

IGebr. AUTO-ONDERDE-|LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
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.

iTe k. MAZDA 323 type '80,
15 drs. APK 2-'9O. Prijs

’ 1650,-. Terveurdtweg 195,

" Hoensbroek.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
T.k. VOLVO 340 GL Sedan
1700, bjr. '85. Tel. 04490-
-25127.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300,- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Bovaggarage Schaepkens
biedt te koop aan: Nissan
King-cab. Amerik. uitv.
15.000 km '86 ’18.900,-;
Opel Kadett 1200 SC LS
uitv. '86; Opel Kadett GT
Hatchback '86; Opel Kadett
1.3 S 7.000 km '87 vanaf

’ 16.500,-; Fiat Regatta 1300
ES '85 ’ 9500,-; Audi 80
GLS 4-drs. LPG ’4950,-;
Renault 5. TL type '81
’1750,-; Skoda 105 L type"84 ’ 3250.-; Honda Prelude
n.w. '84 ’ 16.900,-; Renault
4 F6combi '82 ’2950,-;
Lancia Bèta wit '79 ’ 2950,-;
Lada 1300 4-drs. ’2500,-;
Opel Kadett Stationcar
1200 S ’ 2250,-; Opel Cava-
lierGL type '80 ’ 3000,-; Ci-
troen Visa 5-drs. '86
’BOOO,-: Talbot 1100 VF 3
60.000 km rolstoelvervoer
type '82 ’ 3900,-;Renault 18
Stationcar lpg '82 ’5250,-;
VW Golf Diesel CL '84 Iste
eig. ’ 12.950,-; Opel Senator
3 ltr. S autom. '80 ’ 6950,-;
Volvo 343 autom. '80
’3950,-; VW LT Transpor-
ter met laadbak ’3950,-;
Opel MantaA zeer spec. uit-
gebouwd ’8950,-; Toyota
Tercel '80 ’ 3000,-; OpelKa-
dett Berlina 5-drs. '81
’6000,-; Mazda 626 GLX%4 ’12.000,-; Alfa Sud
Sprint veel extra's ’ 2500,-:
BMW 320 6cil. type '80 veel
extra's ’5950,-; Renault 14
'80’ 1500,-;Honda Civic '80
’2250,-; Audi 100 5E '79
’200,-; Renault 4 '81
’1950,-; 2x Ford Taunus
stationcar vanaf ’ 1250,-;
Gremlin spec. Amerikaan
’3950,-; Ford Escort 1300
lste eig. nw.st. '82 ’ 7950,-.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Gebruikte ONDERDELEN
v. jonge schadeauto'stev. te
k. schadeauto's. Deumens,
Haefland 20,Brunssum, tel.
045-254482.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg, tel. 045-254049.
Te k. BMW 732i+ 528i. Cau-
merweg 38, Heerlerbaan.
Te k. TREKHAAK voor

IVW Golf type C, geheel
compl. met zij-r.a.w. mcl.Imont. set en gebr. aanw.

"Orig. Westfalia. Te bevr.
045-463246 of 045-462805.
Te k. VOLVO 343 DL, '78,
APK 10-l-'9O. Tel. 045-
-423134.
Te k. MERCEDES 250 T
stationwagen, bjr. 1979. Tel.
04490-74634.
Wegens overcompleet
LANDROVER 88 hardtop
diesel, aug. '80, vr.pr.

’ 8000,-. Tel. 045-270585.
Te k. excl. 4 wheel drive
NISSAN Patrol Wagon 7
pers., geelkent. 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, prj32.000,-, nw.pr.

’ 72.000,-. Tel. 04490-74703.
Te k. Ford ESCORT 1.3
bwj. '85, donkergrijsmet.j5-bak, getint glas, geheel
uitgeb., 44.000 km, nw.
bnd., als nieuw ’13.250,-;
Tel. 04450-2150.
Te k. MITSUBISHI Lancer
GSR5 versn., bwj. '80, APK
7-89 ’ 1850,-; 045-222748.
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. Na
17 uur.
Te k. Opel ASCONA 1900
bwj. '79, APK eind '89,
i.z.g.st. + LPG. Vr.pr.
’2250,-; Tel. 045-712200.
Te k. TOYOTA Tercel cou-
pé, 5 speed, APK juni '89 pr.
’3250,- Akerstr. 60, Bruns-
sum, tel. 045-271739.
Zuinige Ford ESCORT
i.g.st. APK gek. vr.pr.

’850,- Palmstr. 62, Heerlen.
Te k. VOLVO 240 GL sta-
tionwagen i.z.g.st. bj. '84, te
bevr. 04404-2527.
Te k. BMW bj. '79, tel. 045-
-460256/462421.
KADETT type 12 S hatch-
back '83, apk zeldz. mooi.

! Herlongstr. 43, Heerler-
baan.
HONDA Civic '81 ’3900,-;
Honda Prelude '80’ 5500,-;
Datsun Cherry '80 ’ 2900,-;
Toyota Celica '78 ’1950,-;
Renault 5 GL '81 ’2950,-;
Audi 100 5-cil. '80 ’3500,-;
Toyota Corolla '78 ’ 1300,-;
VW GolfD '79 ’3900,-: Mit-
subishi Galant '80 f 2800,-.
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg-Landgraaf,
045-311078.
Te k. AUDI 80 GLX bj. '78,
apk '89, sunroof, trekh.,
nwe. uitl., vr.pr. ’ 1250,-.
Tel. 045-273340.
CITROEN BK 19 GTI nov.
'87, 14.000 km. donkergrijs
met. in nieuwstaat, stuur-
bekrachtiging, electr. ruit-
bediening, centr. deurver-
grendeling, zwart interieur,
spoiler achter. 6 mnd. volle-
dige garantie. Autobedrijf
van Leeuwen, Strijdhaeen-
weg 129,Kerkrade 453355.
RENAULT 5 GTS aug.
1985 48.000 km donkergrijs
met., le eigenaar, getinte
ruiten, ruitenwisser achter,
3 mnd. volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijdhagenweg 129, Kerk-
rade, tel. 045453355.
FORD SCORPIO 2.0 CL,
okt. 198550.000 km donker-
blauw met. als nieuw, 6
mnd. volledige garantie.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijdhagenweg 129, Kerk-
rade, tel. 045-453355.

BMW 316 tBs in nieuwst.
APK 6-'9O ’ 16750,- Weyen-
weg 246 Treebeek.
Te k. LANCIA A 112, elite,
bj. '81 APK sept. '89, pr.
’2500,-tel. 045-728169.
Te k. RENAULT 18 Sta-
tioncar bwj. '79 pr. ’975,-;
Tel. 045-213848.
Te k. RENAULT 14 TL, bj.
'81, in nw.st, prijs n.o.t.k.
Tel. 045-272142.
Datsun CHERRY 1200
Luxe HB, bj. '79, met trek-
haak, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1800,-.
Tel. 04459-1289.
Opel KADETT 1.3 S
autom., bj. '87, met extra's,
km.st. 22.000. Tel. 045-
-460069.
MITSUBISHI Colt, bj. '86,
i.z.g.st. Tel. 04454-4148.
Ford Sierra 2 t GL, met
open dak, '85; Ford Orion
1.6 L, met lpg, '85; OpelKa-
dett Caravan Diesel, 5-drs.,
'85; OpelKadett 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.

HONDAKR 500 RD bj. '83.
Mgr. Hanssenln. 85 Hoens-
broek.
Te k. 2 KTM CROSSMO-
TOREN, 250 CC. Tel. 045-
-441549.

Mooie collectie nieuwe
BROMFIETSEN, autom.
en versn., vanaf’ 1099,-. Fi-
nanciering mogelijk va.
’4O- per mnd. Rens Jans-
sen & Zn., Ganzeweide 54,
Heerlerheide, 045-211486.
Te k. Puch MAXI met ster-
wielen en helm bwj. '86
weg. omst. ’BOO,-; 045-
-753709.
Gebruikte RIJWIELEN
ook met trommelrem.
Akerstraat 52, Hoensbroek,
tel. 216818.
Te k. YAMAHA Enduro
bwj. '82. Vr.pr. ’350,-; tel.
04498-52328.
Tek. PUCH Maxi,kl. zwart,
bwj. '85, i.g.st., pr. ’375,-.
Tel 045-424981.
Te k. YAMAHA DT LC-uit-
voering, ’ 1200-, i.z.g.st.
Tel. 045-419501.
2e-hands BROMFIETSEN:
Yamaha DT MX, ’1695,-;
Yamaha FSI, '88, ’1495,-;
Honda scooter, ’ 1790,-. Let
op! Bromfietsverzekering!Vanaf maart ’ 98,-, auto-
maat + ’ 278,-, schakel voor
14 maanden WA. Franssen,
Kerkstraat 56, Übachsberg,
tel. 045-751519.
Tek. YAMAHADT MX, bj.
'86. Tel. 04457-1528,na 18.00
uur.
Te koop VESPA Ciao,
sterw., ’650,-. Mgr. Lem-
menstraat 36, Landgraaf.
Te k. HONDA MTX, bj. '85,
veel nw. onderdelen, zeer
mooi, mcl. helm. Tel. 045-
-255843.
Vespa BROMSCOOTER
autom., '88, grijsmet. Tel.
045-323918.
T.k. VESPA Ciao bjr. '88 +
sterwielen, z.g.a.n. ’ 850,-.
Tel. 04490-27740. Na 18.00
uur.
Te koop 2 Vespa's Citta
SNORBROMFIETSEN a

’ 850,-. Tev. div. gebr. race-
fietsen, o.a. Koga, Alan,
Giant, Raleigh en Vitus
Carboon. Bert Rekers, Wil-
lemstr. 85, Heerlen, 045-
-726840.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 of Daf 2800 Spa-
ce Cap.
Leer u zelfde fijne kneepjes
van de dagelijkse kosmeti-
sche verzorging en make-
up. 5 MAKE-UP-LESSEN,
vanaf 28 februari as. Voor
inlichtingen en/of inschrij-
ving: scnoonh.salon Ile de
Beauté, R. Keularts, Sikkel-
hof 4, Heerlen, tel. 045-
-419648.

Wedden dat!!! u bij WIJS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slagen voor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc? Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend: don-
derdag, vrijdag enzaterdag.
Antiekhandel SIMONS
biedt u eenruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpsstraat 45a, Nuth. Tel.
045-243437. T.o. kerk, naast
Chinees restaurant.
Zoekt u een antieke EET-
HOEK, commode, 1- of
2-drs. kast, tafeltje, art-deco
of jugendstilmeubels? Die
vindt u bij Pierre Coumans
8.V., Heerstraat-Nrd. 144
en Industrieweg 14, Stem
(richting haven). 1600 m 2.Ook enorme sorteringrotan
meubels. 10-50% korting.
Elke dag geopend, 's maan-
dags gesloten, donderdag
koopavond.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.

TV-REPARATTE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Nieuw, nieuw, nieuw!!!
Uniek

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.

'Fanomos is heus niet
dè grote oplossing'

RLD overpermanente geluidsbewaking:

Bedrijven als Daimler-Benz en t
mens hebben inmiddels al bij d*.
ganisatie geïnformeerd of ook w
volgende keer acte de prés**
kunnen geven.

gen wel.
De organisatie verwacht zond»
februari (van elf tot zeven) en
maandag 27 en dinsdag 28 febf*
(van tien tot zeven) alles bij e"
zon zesduizend bezoekers. t

zijn uit Noordrijn-Westfalen en
aangrenzende Zuid-Limburg
België. Bedrijven uit beide laa
landen zijn echter bewust nie',
genodigd omdat „Aken wil "?
zien wat het heeft voortgebra'
aldus organisator Norbert £manns. Volgens Hermanns "tweederdevan de aanwezige b**
ven een 'link' met deTH. Ingen*;
of directeuren van de betren*,
bedrijven hebben in het ven**
bijvoorbeeld een opleiding aan
TH gevolgd en zijn daar af|*j
deerd. De universiteit zelf is O,J
gens niet op debeurs vertegen^
digd. De Fachhochschule daar*'

AKEN - 'Technologie, rnad*.
Aken. Onder dat motto wordt
26 tot en met 28 februari een W
(Intec: Industrie- und Technol<*
schau) gehouden in het EuroiPj
in Aken. Meer dan vyftig bedril,
die zich bewegen op het gebied
industrie en technologie zullcD:
stands hebben. Alle bedrijven'
afkomstig uit deregio Aken, tef"
de organisatie verwacht da»..
meeste bezoekers afkomstig

Aken de boer
op met

technologie

Maïskalf
op komst

minder vermogen, dus kan ik niet
zoveel lawaai hebben gemaakt, dan
kan men daar weinig tegen inbren-
gen.' Fanomos is een systeem
waarbij de geluidsbewaking wordt
gecontroleerd door de radar in
combinatie met de computer.
Daarby kunnen van het totale
vliegverkeer boven 'Beek' geluids-
plaatjes worden vastgelegd.

MAASTRICHT - Het geluidsbewa-
kingssysteem Fanomos zoals dat al
geruime tijd in gebruik is op Schip-
hol en Zestienhoven, kan op vlieg-
veld Beek nooit de grote oplossing
zijn als het erom gaat de bezwaren
van aktiegroepen de wereld uit te
helpen. Ook in het systeem van Fa-
nomos (afkorting van Flyght and
Noise Monitory System) zitten hia-
ten omdat het systeem te theore-
tisch is en daardoor bijvoorbeeld
niet altijd een wettelijk bewijs kan
leveren.

Dat zegt hoofd luchtverkeersbevei-
liging J.van Londen van de Rijks-
luchtvaartdienst van Maastricht
Airport, nu de minister laat onder-
zoeken of dit systeem geschikt is
om ook op Maastricht Airport te
worden geïnstalleerd.

Van Londen geeft een concreet
voorbeeld. 'Als een vlieger nader-
hand zegt: ik zat wel op de geregis-
treerde plaats, maar ik vloog met

Zoals bekend heeft de rechter on-
derzoek gelast naar de mogelijkhe-
den om ook op vliegveld Beek het
genoemde systeem aan te brengen
na protesten van de aktiegroep te-
gen de geluidsoverlast van het
vliegverkeer. Het is nog de vraag
wie deze zeer dure voorziening zal
gaan betalen. Als ook hier de ver-
vuilerl moet betalen, komen de
kosten ten laste van de luchtvaart-
maatschappijen en derhalve bij de
exploitatie van de luchthaven op
tafel. Mogelijk dat de minister
zoiets 'Beek' niet wil aandoen, om-
dat dit vliegveld als een economi-

Het Nationaal Lucht- en ruimte-
vaartlaboratorium voert thans in
opdracht van de RLD onderzoek
uit naar de technische haalbaar-
heid van het Fanomos-systeem
voor vliegveld Beek. Vrijdag 24 fe-
bruari behandelt de statencommis-
sie voor milieu en volksgezond-
heid. De vergadering begint om 14
uur.

Betalen

sche motor voor Zuid-Limburg
wordt beschouwd.

Meetpost
In het verleden heeft de RLD op
vaste punten in Beek en Rothem
het vlieglawaai gemeten van star-
tende en landende vliegtuigen.

Omdat dat niet voldoende was,
kwam er een mobiele meetpost die
op willekeurige momenten en op
wisselende plaatsen registraties
deed. Dat blijkt nog niet voldoende
bij het screenen van het totale cir-
cuit van het vliegverkeer dat Beek
aandoet.

BAEXEM - De jaarvergadering
de Limburgse Vereniging ,
Vleesveehouders, gisteren in
xem, stond in het teken van^maïskalf. Het gaat slecht in de
vermesterij, zo constateerde \
voorzitter Hay Beerkens en de"ders ir F. van Dongen, secr*
van dewerkgroepen roodvleeS--
ver- en schapenhouderij van
Veehouderijcommissie varf.kSLandbouwschap en ir M. DÜ^
stafmedewerker van het Vee1*

kundig Onderzoeksinstituut
Zeist.

Beleid niet meer gericht op massale atoomaanval

Niet iedereen kan in
openbare schuilkelder

HEERLEN - De 23 openbare
schuilgelegenheden in Limburg
die bescherming bieden tegen stra-
ling bij kernrampen of -oorlogen en
chemisch-toxische stoffen (zie
onze krant van woensdag jl.) zyn
bij lange na niet voldoende om alle
inwoners van onze provincie bij ca-
lamiteiten huisvesting te bieden.

Als er nog openbare schuilkelders
worden gebouwd is dat in grootste-
delijke concentraties en oude ker-
nen met een dichte bebouwing, al-
dus de minister.

kelders. In een brief aan de Tweede
Kamer uit 1985 laat de minister we-
ten dat 'geen voorbereidingen
meer worden getroffen voor be-
scherming van de burgers tegen
een massale atoom- of chemische
aanval.' Volgens de minister zijn de
financiële middelen daartoe ontoe-
reikend en heeft hij prioriteiten
moeten stellen.

„Als je weet", aldus de heer Lichte-
veld, „dat er al bommen zijn die alle
levende wezens doden en de ge-
bouwen overeind laten, wat moe-
ten we dan met openbare schuil-
kelders? De chemische stoffen of
terroristische aanslagen vormen
momenteel een veel groter pro-
bleem. Dat moet internationaaleen
halt worden toegeroepen. In feite
zijn we in deze tijd veel kwetsbaar-
der dan tijdens de Tweede Wereld-
oorlog."Ongeveer 70.000 mensen kunnen in

die schuilplaatsen terecht en dat is
slechts zes a zeven procent van alle
Limburgers.

Over bezetting van de plaatsen in
een openbare schuilkelder ligt
niets vast. ledereen kan er bij wijze
van spreken in tot de kelder volle-
dig is bezet.

Maatregelen

Het huidige beleid gaat uit van het
oprichten van schuilkelders in be-
staande en nieuw te stichten ge-
bouwen of meergezinswoningen.

De heer Lichteveld legt uit dat de
maatregelen by een ramp zich rich-
ten op de volgende punten: hulp-
verlening aan de inwoners, voort-
zetting van het bestuur (op de
noodposten), het instandhouden
van het maatschappelyk leven (zie-
kenhuizen, opvang van eventuele
evacuees etc.) en ondersteuning
van de bondgenoten (byvoorbeeld
bij het gebruik van wegen voor mi-
litaire transporten).

Bestuurders van gemeenten en
provincie komen in ieder geval niet
in die schuilkelders terecht. Bij een
calamiteit moeten zy hun plaats in-
nemen op een aangewezen en daar-
toe ingerichte noodpost in hun ge-
meente of by het provinciehuis.

Daar komen de aanwijzingen van
de Minister binnen en kan hande-
lend worden opgetreden.

Het beleid van het ministerie van
Binnenlandse Zaken is al geruime
tijd niet meer gericht op een volle-
dig onderbrengen van de bevol-
king in dergelijke openbare schuil-

Beleid

„De hele rampenbestrijding is
eigenlyk nog in opbouw", zegt
Lichteveld, „misschien dat er na
1992 wat meer zicht op komt."

Ook loopt nog een studie over het
inrichten van schuilgelegenheden
by' bedrijven met meer dan dertig
werknemers. In het meerjarenplan
rampenbestrijding 1988-1992 is
daar ook een bescheiden bedrag
voor uitgetrokken.

De heer N. Lichteveld, bij de ge-
meente Sittard belast met het pak-
ket civiele verdediging, acht het
ook ondoenlijk om overal openba-
re schuilgelegenheden aan te leg-
gen. Zijn eigen gemeente kent zon
kelder niet. „Wij hebben geen on-
dergrondse parkeergarages in Sit-
tard en dan wordt het al een stuk
moeilijker."

In onze provincie bevinden zich
overigens wel nog een aantal
schuilkelders die beperkt bescher-
ming bieden tegen bijvoorbeeld
een conventionele oorlog. Hub
Jongen, het plaatsvervangend
hoofd van de regionale brandweer
in Gulpen, noemt er aan paar op:
„Denk maar eens aan de grotten in
Valkenburg, Berg en Terblijt enz.

In Vaals hgt nog een sluimerende
schuilkelder, evenals in Eijs. Bo-
vendien kunnen de ruimten in de
vestingwerken van Maastricht nog
worden uitgebreid."

Omdat de rundveestapel als ée J
van de melkquotering en de Sjj
heffing sinds 1984 fors is ing^U
pen (in Limburg van 259.847 Sjjj
in 1984 naar 225.850 stuks in w£
wordt het steeds moeilijker«rnjj
kalveren te komen. Een struc'■ >
leegstand van het aantal k* i
plaatsen is daarvan het gevol»'^
dus ir Van Dongen. Behalve d« $
verprijzen zijn ook de voeder^0 i
hoog. Om het kalfsvlees blan^houden, wordt kalveren "fyl
melkpoeder gevoerd. Op het |
teeltkundig Onderzoeksinstitu
Zeist zijn inmiddels proeven
korrel- en snijmaïs genomen- ..A%
Volgens ir Dijkstra van dat inS^okunnen de kosten daardoor
zienlijk worden teruggebracht- JJj
kan het gewicht door ma^egr3tt
ruwvoer worden opgevoerd- oilpechter één maar. Het vlees ,J\\
donkerder van kleur. „Er zal f l
om enige promotie nodig zijn° jf
consument ervan te overtui£e
de smaak van het roserode
vlees niet van die van het pjjtfo
kalfsvlees verschilt", aldus if Jep
stra. „Het roserode kalfsvlees , t J,
op het witte kalfsvlees voor o f\
meer ijzer in zit. Het is derhal^tA,
zonder", zo voegde LVV-voor" \
Beerkens hieraan toe. „ tf*?
„Rooskleurige vooruitzichten > p \
cludeerde forumleider ing. "'fjjjW \gels die als specialistrund- etl^sP.fvleesproductie en schapenho -^\
in Limburg inmiddels doo j
Frank Kessels is opgevolgd- Jj
Ging het de witvleesproduc tf\
slecht, de roodvleesproduc
boerden goed. 1'
Toch moest het LVV-vooroVfl
Beerkens van het hart dat derf
heidsstèun, die de stierenh" pf,
toucheerden, de marktgericn
ductie verstoort. „De markt
meer vaarzenvlees van betere .^t
teit. De hoge stierenprenrue K
leert melkveehouders echte ?
lege plaatsen met stieren m £""van vleesvaarzen op te vuU ~lichtte hij in zijn jaarrede eJ^
Beerkens verwacht dat de & ~de vleesveehouderij zich
Inclusief de vleeskalveren s\^ti ,\
mest- en weidevee in Limp j«HI
1988 met 34,1 procent. L3 1

was dat 25 procent.

Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc, glas-
helder. Kepers en balknout
div. afm. Vloertegels.
L.A.G. b.v., Industrieweg 5,
ind.terr. Borrekuil, Geleen,
tel. 04490-43985.

CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10, tel. 045-750187.

Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m- stenen vanaf
’0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.

Misdaadbestrijding is een zaak van de overheid

Limburgs bedrijfsleven
wil niet extra betalen

van onze verslaggever

Van onze verslaggever
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CDA: huisvesting welzijn
nog geen vergeven zaak

De film speelt op het kerkhof, waar
Pietje Tandeloos hetkunstgebit van
graaf Zeldenrust wil bemachtigen.
Als de graaf bij het animeermeisje
Zwarte Lola in het hemelbed duikt,
ziet Tandeloos zijn kans schoon.
Het breekt hem echter lelijk op.
Met zijn speelfilm 'De Bus', waarin
gehandicapten het thema vormen,
veroverde Huub Bervoets in Koer-
sel zilver. Tevens de prijs voor de
film met het meest menselijke as-
pect. Mei 1989 wordt deze film inge-
zet voor de Nationale Manifestatie
België (NMB) te Brugge.

Niet alleen werd aan deze film, als
enige, goud toegekend, hij werd ook
bekroond als beste film van het fes-
tival. De daarbij behorende trofee
werd de cineasten uitgereikt door
vice-minister Claes van economi-
sche zaken. Voorts verwierf defilm
de prijs van de stad Beringen, van
de VW Beringen en de Publieks-
prijs.
Eerder sleepte het viertal de Provin-
ciale prijs tijdens de Limburgse
Smalfilmdagen in Munstergeleen in
de wacht.

Bejaarde gemarteld

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

[JTARd/ROIr Kategoriaal Overleg inLimburg (IKOL) en de provinciale
Unfuncties Welzijn in één gecombineerd gebouw in Sittard
«Uisvesten brengt nogal wat beroering teweeg. De CDA-sta-! factie voelt zich gepasseerd. In een brief aan Gedeputeer-

' staten vraagt fractievoorzitter J. Drummen zich af ofPro-
J^ale Staten eigenlijk nog wel inbreng hebben.

Uitlatingen van een provinciale
woordvoerder duidden er namelijk
op dat de verhuizing van de ver-
schillende welzijnsinstellingen en
het IKOL vanuit Maastricht en
Roermond naar Sittard vrijwel defi-
nitief zou zijn. Maar dat is niet zo,
stelt het CDA. De reacties van het
IKOL en de welzijnsinstellingen
zijn nog niet binnen en ook Provin-
ciale Staten hebben zich nog niet
over deze zaak beraden. Het CDA
had meer overleg met GS willen
hebben en de gecentraliseerde huis-
vesting van de welzijnsinstellingen
en de vestigingsplaats los van el-
kaar willen behandelen.

Resultaat beter na afvloeiing

Winst Océ één
miljoengestegen

Het IKOL, dat gisteren haar plan-
nen voor de toekomst bekendmaak-
te, neemt vooralsnog een afwach-
tende houding aan. Er moet nog
over gedachtworden én er moet nog
worden overlegd met de andere in-
stellingen. „Want een gezamenlijke
huisvesting betekent dat je samen
bepaalde zaken moet regelen. Daar
kan je niet zomaar ja of nee tegen
zeggen," aldus bestuursvoorzitter
mr E.W.M. Meijer, burgemeester
van Stem.
Voor 6 april zal het IKOL een defini-
tief standpunt moeten innemen.
Het IKOL is nu nog gevestigd in
Roermond en Maastricht, maar zal
haar activiteiten per 1 mei op een
plaats concentreren: Roermond.
Voorlopig.

»an onze verslaggever

jNLo _
Océ-Van der Grin-

fc ft ,eft in het in december
floten boekjaar 1988 de
jLSt en de omzet ongeveer
9j^ndhaafd ten opzichte van
w.De omzet steeg iets vani^8 miljoen tot f 1868 mil-
ijj. en de nettowinst kwam

f 76,1 miljoen, één mil-

joenmeer dan in 1987. Per aan-
deel komt de winst uit op f
26,02 tegen f 25,71 in het jaar
daarvoor. Dit heeft het con-
cern gisteren bekend ge-
maakt.

Schrijver
T. Bernhard
overleden

kon het sein 'brand meester' wor-
den gegeven. Een ernaast gelegen
pand aan de Schaesbergerweg 72
liep wel enige waterschade op. De
felle brand trok vele honderden
kijklustigen.

De Schaesbergerweg, een drukke
verbindingsweg tussen Heerlen en
Landgraaf, werd tijdens de brand in
beide richtingen voor het verkeer
afgesloten. Het afzetten van de weg
leidde tussen zeven en acht uur tot
een verkeerschaos in het centrum
van Heerlen mede door de extra
drukte op koopavond.

Brand verwoest
pand in Heerlen

Oorzaak vuurzee nog niet bekend De recherche stelde meteen na de
brand een buurtonderzoek in. Tot
gisteravond laat was de oorzaak niet
bekend, maar men sluit brandstich-
ting niet uit. Een man, die vlak vóór
de brand met zijn hond in de buurt
wandelde, meldde de politie dat hij
twee jongens voor het pand aan de
Schaesbergerweg 74 had zien staan.

Van onze correspondent
KORTESSEM - Twee mannen heb-
ben gisteravond een alleenstaande
bejaarde man in een dorpje bij Has-
selt gemarteld om te weten te ko-
men waar hij zijn geld had verbor-
gen. De twee drongen het huis van
de bejaarde binnen om zijn geld te
roven.
Omdat de man niet wilde zeggen,
waar hij het had verborgen, zetten
ze de kachel op volle kracht en
drukten de handen van de oude
man. erop. Dat hielden ze vol op tot
hij vertelde waar het geld was. De
overvallers gingen er met 100.000
francs (ruim 5000 gulden)vandoor.
De bejaarde moest met ernstige
brandwonden naar het ziekenhuis
worden gebracht.

'Geen duidelijkheid over energiebeleid in provincie'

Nieuw Limburg wil
zuinige 'lampenactie'

Projecten
Het gekrakeel rond de huisvesting
leidt de aandacht wel af van zaken
die door het IKOL-bestuur zeer be-
langrijk worden geacht: het vast-
stellen van het beleid van IKOL én
de nog geringe naamsbekendheid.
Want wat is de IKOL eigenlyk? De
instelling werd mediovorig jaar op-
gezet als gevolgvan de grootscheep-
se herstructurering van het Lim-
burgse welzijnswerk. De pleitbezor-
ging voor bepaalde bevolkingsgroe-
pen werd gebundeld in het IKOL.
Het gaat hier om jongeren, ouderen
en gehandicapten die afzonderlijk
in platforms zijn of worden onder-
gebracht. Er leven ideeën om ook
voor vrouwen een platform op te
zetten.
„Het doel is om veranderingen te
bewerkstelligen en initiatieven en
experimenten te entameren," aldus
Meijer. Zo maakt Meijer gewag van
een scholingsproject op het gebied
van de jeugdwerkeloosheid, waar-
mee het IKOL binnen een jaar of
drie zon honderd jongeren aan
werk hoopt te helpen. De financie-
ring van de zijde van DSM, provin-
cie en de arbeidsbureaus is volgens
Meijer bijna rond. Ook wordt er sa-
men met het RodeKruis een project
ontwikkeldvoor hetvervoer van ge-
handicapten en ouderen.

HEERLEN - Een uitslaande brand
legde gisteravond tegen half acht
'het pand aan de Schaesbergerweg
74 te Heerlen volledig in de as. Op
het moment van de brand in het
huurpand, waarvan alleen de bo-
venverdieping werd bewoond, was
niemand aanwezig. Op de boven-
verdieping woonde een gescheiden
vrouw metvier jonge kinderen.

Ooggetuigen zagen de eerste vlam-
men meteen achter devoordeur van
de benedenverdieping en waar-
schuwden de brandweer en de poli-
tie. Binnen een kwartier was de wo-
ning totaal uitgebrand. De Heerlen-
se brandweer, met vol materieel uit-
gerukten binnen vijfminutenna de
melding ter plekke, kon verhinde-
ren dat de aangrenzende huizen ook
in vlammen opgingen. Na een uur

ij^EN/HEERLEN - De Oosten-
fyj Scr>rijver Thomas Bernhard is
SU, S in zijn woonplaats Gmun-
jrjJJ Oostenrijk op 59-jarige leef-
'Ü kfrleden- Dat is gisteren m We-
a,dDekendgemaakt. Thomas Ber-
*, *erd 10 februari 1931 in Heer-
'Oi\k , oren > waar zijn ouders toenPWen.
(f ue oorzaak van zijn dood zijn
lld kadere bijzonderheden be-ifij Gemaakt, maar er circuleerden
iij j "ten dat de auteur al geruime
b cded aan een ernstige kwaal.

debuteerde Bernhard als
*r met debundel'Auf der Erdela|3 der Holle' en in 1963 als ro-

fciv me'; 'Frost'. In de jaren zes-
thf j;erd hij ook bekend als toneel-
*i>wer- Bernhard schreef over
!W s zoals waanzin, decadentie,
% eid en verval-

patste toneelstuk 'Helden-deed eind vorig jaarin Wenen
tyi.Sp opwaaien omdat daarin het

*u^itisme gehekeld werd van
stenrijkers in de jaren dertig.

De gang van zaken bij Océ heeft
zich in het afgelopen jaar gunstiger
ontwikkeld dan het bedryf vooraf
verwachtte.
De verkoop in maart van de meer-
derheidsbelangen in het Zuidafri-
kaanse OSA-Holdings had welis-
waar een negatief effect op deomzet
van vier procent, maar met name in
de tekenkamermarkt nam de omzet
toe. De omzet in de kantorenmarkt
steeg van ’ 1030 miljoen tot ’ 1052
miljoen en in de tekenkamermarkt
van ’ 798 miljoen tot ’ 816 miyoen.
Daarnaast kon hetbedrijf profiteren
van de gunstige ontwikkeling van
belangrijke valuta ten opzichte van
de Nederlandse gulden.
Ook de effecten van een afslan-
kingsoperatie waardoor 140 ar-
beidsplaatsen in Venlo verdwynen,
waren al terug te vinden in de cij-
fers. Het bestuur vertrouwt erop,
dat de medio 1988 ingezette geleide-
lijke verbetering van de resultaten
in 1989 kan worden voortgezet.
De introductie van nieuwe produk-
ten, de geografische expansie (voor-
al in de VS), research en ontwikke-
ling en de opbouw van het assorti-
ment voor kantoorautomatisering
bleven echter grote financiële in-
spanningen eisen.
Daarnaast werden in 1988 in de VS
grote eenmalige kosten gemaakt
doorhet samenvoegen van deregio-
nale verkoopkantoren van machi-
nes voor de tekenkamermarkt en
voor de kantoormarkt. Het bedrijf
wil het dividend over 1988 per aan-
deel van ’ 20,- bepalen op ’ 10,-. Dit
leidt tot een slotdividendvan ’ 5,50.

Prof.Mulder bij Apple Center Heerlen

Computerbedrijfje
werft topadviseur

door peter bruijns

(ADVERTENTIE)

STAAT DER NEDERLANDEN

gjfe 796 LENING 1989
■ySEMitra DER 1999

bedrag open bedrag
koers de koers wordt na de inschrijving op 21 februari vastgesteld

volgens het tendersysteem
rente jaarlijksper 15 maart

aflossing op 15 maart 1999 wordt het uitstaande bedrag van de lening a pari
aflosbaar gesteld

inschrijving 21 februari a.s. van 9 tot 15 uurvia banken en commissionairs
storting 15 maart 1989

leningvoorwaarden kosteloos verkrijgbaar bij banken en commissionairs

MAASTRICHT - Fleurado '89, de
internationale voorjaarsbeurs voor
flora en fauna, die van 26 februari
tot en met 1 maart in het MECC in
Maastricht wordt gehouden, zal
worden geopend door de bekende
Nederlandse zangeres Christina
Deutekom. De openingshandeling
zal worden voorafgegaan door een
muzikaal programma door tenor
Hubert Delamboye, bas/bariton
Harry Peeters en het Mechels Vo-
caal Ensemble.

Christina
Deutekom opent

Fleurado '89

Via een bestelbon kan de Friese
consument de energiezuinige lam-
pen (die veel minder stroom ver-
bruiken met behoud van de licht-
sterkte) bij de verschillende ener-
giebedrijven bestellen. De lampen
kosten dan eenderdevan de norma-
le prijs (ruim vyftig), die ook nog
eens in termynen betaald kan wor-
den. In zeven termijnen wordt de
lamp via de energierekening afbe-
taald. „Mede hierdoor is de lampen-
actie in de noordelijke provincie

Aanleidingvoor de briefis dat Partij
Nieuw Limburg vind dat GS te wei-
nig inspelen op het landelijk ener-
gie beleid. „Minister Nijpels staat
een fors ingrijpen in het elektrici-
teitsverbruik voor en minister De
Korte spreekt over het alert inspe-
len op alle mogelijkheden om ener-
gie te besparen. GS sluiten zich hier
volgens Derckx te weinig bij aan. In
de brief vroeg de voorzitter dan ook
hoe het concrete beleid van het col-
lege eruit ziet, en tot wat voor resul-
taten dit kan leiden.

Te weinig

„Gezien de enorme besparing moet
zoiets in Limburg ook doorgang
vinden. Enerzijds omdat gezocht
moet worden naar schonere ener-
giebronnen, anderzijds omdat er
zuiniger met energie moet worden
omgesprongen". Dit laatste is ook
de rede dat de energiebedrijven
eventueel mee willen werken aan
het project.

MAASTRICHT - Voorzitter
W. Derckx van de Partij
Nieuw Limburg heeft gisteren
in een brief aan de Gedepu-
teerde Statenvan Limburg ge-
pleit voor een actie om ener-
gie-zuinige lampen in Lim-
burg te verspreiden. Deze zo-
genaamde 'lampenactie', die
in Friesland al enkele maan-
den loopt, levert de noordelij-
ke provincie een jaarlijkse be-
sparing van zon 6,5 miljoen
gulden op. Derckx vroeg dan
ook in de brief of GS bereid
zijn een dergelijke actie ook in
Limburg te houden.

een groot succes", aldus Derckx. Er
zijn er al meer dan veertigduizend
van verkocht.

" De gebroedersFrans en JoKlavora en Theo Mulder verwachten dat desamenwerking een po-
sitieve invloed heeft op deomzet van Apple Centre. Foto: DRIESLINSSEN

i LEN - Het Apple Centre in
i Jngejn heeft prof. Theo J. Mulder
I %\$ r°kken als bedrijfsadviseur.
I*t A

r gaat de bedrijfsvoering van
'Nhf.?ple Centre doorlichten en
'ÏSrr,Pen bY uitstippelen van het
I jhe^stbeleid. De samenwerking
'Nd» verder een deelname door

e
er van ’ 300.000,- in het risico-

IJe l"d kapitaal van Apple Centre.
ï^t rente die hem daarvoor
XS>- ?u a^' *s zÜn eni&e belo-
]S<Wet Mulder als sterke troef in
JSto?wil Apple Centre de bedrij-
-2^l^oo in Limburg gaan bena-

Omzet

Met de steun van Theo Mulder ver-
wacht Apple Centre Heerlen dit jaar
een omzet van meer dan ’ 6 miljoen
te bereiken. De onderneming maakt
een snellegroei door. Vorig jaarver-
dubbelde de omzet nog van ander-
half naar drie miyoen. Dit jaar
wordt dus opnieuw een verdubbe-
ling verwacht. Het bedryf heeft op
dit moment nog een onderhande-
ling lopen over een contract van on-
geveer een miyoen.

snelle groei te financieren, verzeke-
ren ze. „Maar we wilden niet alleen
van de bank afhankelijk zyn. We
hebben er liever iemand bij die niet
alleen kapitaal in het bedrijf steekt,
maar ook capabel is om mee te hel-
pen de organisatie uit te breiden.

I^Slp 's °P momentJS(| raar Bestuurlijke Informatie-
irB. £a.n deRijksuniversiteit Lim-
'ts'tih was mede-oprichter van
iNt»,?Use> een van de grootsteleverbedrijven in Nederland
,|'!Joe omzet van meer dan ’ 100
ü?*den' aar stapte hij een halfjaar
b?Ve 0p toen net bedrijf - mede5Di 0 management -Nde»dfikheden bleek te verkeren.

's tevens voorzitter van de
Ss i?n Advies van het Neder-
/5tiCat,xameninstituut voor Infor-

Apple Centre Heerlen heeft niet
lang geleden zelf een programma
ontwikkeld voor het maken van les-
roosters in de onderwijswereld.
Daar is vanuit het hele land belang-
stelling voor. Binnenkort gaat het
bedrijf dit programma ook in de na-
bye buitenlanden aan de man bren-
gen. Op dit moment wordt nog hard
gewerkt aan een computerprogram-
ma voor personeelsplanning. De
eerste resultaten zijn hoopvol.
Volgens de directeuren van Apple
Centre, de gebroeders Jo en Frans
Klavora, is de snelle groei tot nu toe
voor een deel te danken aan de gun-
stige economische ontwikkelingen
in Limburg en aan het gebruiksge-
mak van de computers waarin ze
handelen.

Joen FransKlavora konden gemak-
kelijk bij de bank terecht om de

Hoog niveau
Theo Mulder heeft de ervaring en de
kennis om ons te helpen bij onze
verkoopstrategie. Hij kan boven-
dien op hoog niveau meepraten
over de automatiseringswensen van
bedrijven en organisaties. Zo kun-
nen we ons beter bij de top 100 van
het Limburgse bedrijfsleven profi-
leren. Bovendien kan hij op infor-
matiebijeenkomsten (zogenaamde
'seminars', red.) het woord voeren."

Bovendien zal de nieuwste versie
van het Groot Operaboek van wijlen
Leo Riemens, dat geheel werd be-
werkt door de Maastrichtse opera-
kenner Frits van Lijf, aan Christina
Deutekom en mevrouw Riemens
worden aangeboden. De manifesta-
tie in het MECC begint om 10.30
uur.

(ADVERTENTIE)

GROTE SNUFFE T̂*g»JJT
DE

ZAT. 18 FEB. ZON. 19 «=b. X /

Geconfronteerd met het feit dat
Mulder recentelijk bij het miljoe-
nenbedrijf Multihouse niet in staat
was alles in het gareel te houden, la-
chen de gebroeders Klavora wijs.
„Mulder kan ons geweldig helpen in
deze groeifase. Als we eenmaal op
het topniveau zijn aanbeland, heb-
ben we hem niet meer nodig. Dan
kunnen we het zelf wel."

Flerado '89 staat in het teken var
'bloemen en opera. Dertien opera
decors van de Opera van Luik zul-
len worden opgesierd door Lim-
burgse bloemisten.
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Limburgs succes
Tekenfilm zes

maal bekroond

# Het pand aan
de Schaesbergerweg

te Heerlen ging
geheel in vlammen op.

De brandweer
verhinderde door
snel ingrijpen dat
de aangrenzende

huizen ook
in de as

werden gelegd.

Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggevers

MAASTRICHT -.De Super 8 mm
animatie-film 'Graaf Zeldenrust',
van enkele cineasten uit Stem, werd
tijdens de Provinciale filmdagen in
Koersel-Beringen (B) zesvoudig be-
kroond. Samenstellers van het 6 mi-
nuten durende, humoristische te-
kenfilmje zijn de echtparen Mat en
Anjo Herveille en Corrie en Huub
Bervoets. Het is opgebouwd uit
1900 getekende cells, de echtparen
zijn er vier jaar mee bezig geweest.
De cineasten zijn lid van de Geleen-
se Smalfilmclub, Huub Bervoets te-
vens van de Cineastenclub Hasselt.

Limburgs dagblad

IKOL wil met 'buitenwacht' discussiëren over beleid
provincie
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Mitsubishi betaalt
tot 15maart de meerkostenvan uwkatalysator.

WlllllllllUH^H,^

<e^^a^a—m^m^m^ mmwimtÊÊÊÊ wf^^ B&

Galant Hatchback. Vanaf f 30.545,- inkl. BTW.

HEEFT ER SCHOON GENOEG VAN. &m%ÊmWm^m
We beseffen heel goed dat u door de bedreigde bomen het bos niet Bar
meer ziet. En als we op de politiek moeten wachten totdat er een Lancer. vanaf f 25.645,- tnki. BTW-^^|^i^i^B^^i^t^^^Sßs&?i^
duidelijke regeling afkomt over wel of geen subsidie op auto's met X^ üfIMJ \
katalysator, weet u voorlopig niet waar u aan toe bent. Daarom regelt ""tff H

JmlßSmmE^^SSSSmm
I tANCsR I K>-\hm Bv

Voorlopig betaalt Mitsubishi tot 15 maart alle extra kosten voor een i^"^^^i&.^l mÊkkf
katalysator op de betreffende personenwagens (met benzinemotor). r_u ' _, .. DTUfLrOlt. VSnST T 2.2..\jM0~ inkl. □ I W. Biifawwwwww 1* 1
Hetgeen betekent, dat u met al deze Mitsubishi's zo schoon als moge- Ék
lijk kunt rijden. En daarmee wordt zowel de aanslag op het milieu als mmwmm !§
op uw portemonnee vermeden. Dat lijkt ons een schone zaak. jgi HÉÈI l^[^gagnn|^CTi^g^

MITSUBISHI. MOOI GEREGELD, è m»mWmmmmW
I'XX -■- K*/ V^ J—'X^/J- -H—M.» XIXV/ V>^-B- V-r -M_^i -M- *_■—J 'V-r J—JJ—i-M-^» MOTORS Alle prijzen exkl. aflevenngskosten en anti-korrosiebehandeling inkl. BTW. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

«

BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. . Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.

BRUNSSUM AUTO KLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingell (Wijk 29), tel. 043-612323. , Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.

HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.

"OS"
s^sWJ I ■

" —'S ~, I
ie zorgt voor distinctie in keukenland?

V^f^^Als gedistingeerdeklasse uw 'cup of tea' is, voelt u zich in
een Alno helemaal thuis.

En ü boft dat u in de buurt woont...
Met een Alno haalt u een mooie, maar vooral ook degelijke en
betaalbare keuken in huis. Als Alno Select Dealer staan wij garant
voor een advies op maat en een probleemloze installatie.

Kellerhuis Geleen
Ringovenstraat 1, 6163 HJ Geleen, tel. 04490-47905

Kruispunt Burg. Lemmensstr./Tunnelstr./lüngovenstr./Heidestr.
Openingstijden: di. t/m vr. 9.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

1,21,- I*7r ■

OVERLUOENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptiiden zijn óók mogelijk

RNANDERINGSKANTOOR

Scharnerweg 106 Maastricht
Bijkantoor:

Hoofdstraat 9, Hoensbroek
■ Tel. 045-2250001

iK^^ ROMBOUTSCOLLEGE
lH*lSpPppp SCHOOLSTRAAT 16, BRUNSSUM

ggg^nllTÉL Tel. 045-258616

fJffWTfTffBI Atheneum-Havo
hAAAhHHÉmI Zaterdag 18 februari 1989 van 10.00-13.00 uur

f^W>^^mWÊmm

OPEN HUISg
Scholengemeenschap _J
PROOSDIJVELD /T^^
BEEK 1/^
ZATERDAG 18 FEBRUARII9B9 *

10.00 -13.00 UUR
Dr. Beckersstraat 138 I Molenstraat 158

AFDELINGEN: AFDELINGEN:

BOUWTECHNIEK MODE EN KLEDING
ELEKTROTECHNIEK PLANT-/ Sr
MECHANISCHE DIERVERZORGING
TECHNIEK VERZORGING

Eenjarige opleiding C-niveau Lascursussen in de avondi**1 [f gI *^>M
-^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!

r
!!! DOE HETZELVERS OPGELET "j
!!! GRANDIOZE VOORJAARSAANBIEDINGEN!»
Wegens opruiming restantpartijen uit ons magazi]r

Beuken stroken 15 mm massief: f SU.*, i
Eiken rustiek A stroken 15 mm massief: '*9'Si!t
Eiken rustiek B stroken 22 mm massief: / 59,J!,\.
Eiken visgraat parket 22 mm massief: / 58-*, l
Merbau stroken parket 22 mm massief: / *8-J:, .
Kambala stroken parket 22 mm massief: / **"JJ i J
Keroewing stroken parket 22 mm massief: / s*'^, |'
Eiken antiek planken 22 mm massief: / 79<', "<
Grenen (Amerikaans) planken 22 mm massief: / <9, 'i

B/y e//ce Woer krijgt u vakkundige legadviezef-
Wij kunnen uw vloer tevens schuren.

*** Profiteer van onze fabrieksprijzen ** te
Beitel 114 BEL 045-418989 h^ *

MlsttsMißtiiÉra n 1 iiiftIH I*^
CORSTENS-| VERSCHUREN

éfy** Helmond koopt
zat. 18 febr. mankanaries
lichte kleuren ’ 10 donkere 7
popjes alle kleuren 6 rode &
roodzalm man popjes 12
kneu- & sijsbast. 11 putter-
bast. 27.50 pst. d.duiven 10
zebras 6 park. 7 roseicollis
10 valken 15 witte 20 meeu-
wen 4 pp. kopen ook glos-
ters, witte & kuifkanaries.
brengen: SITTARD 11-11.45
u putstr. 10 HEERLEN
12.30-1.15 u emmastr. 7a
TERBLYT 2-2.45 u rijksweg
46 BEEK 3.30-4.15 u maas-
trichterln. 7.

Rolluiken *(Heroal-systeem)
Zonwering

Kunststofratf* |>s^sas^sas^iaaisaaaiaaaaaas^s^ll'tLWmZImWI
P. Greymansstraa' *SCHINVELD k

tel. 045-256371 H

Vraag vrijblijvend J
prijsopgave^

SNEEUWTOESTAHD IJL |J
WILDSCHOENAU - OOSTt^ J

±40 liften in bedrijf, a|lejp ;
tot in het dal zijn goed &* (i
Hotel Faerberwirt. A-63 j

schoenau/Oberaj, heef i ,
bedden vrij. Alle kamers,! ?
/wc, balkon, 1 hot-wiriP^ Jde gasten gratis ter bes J
Rom. stoombad, sauna. . fl
de gasten 2x per weeK 9
bruiken. tf
Van 18-2 tot 4-3 en 25'3 / (
VP DM 5,50, HP DM S'y t
onze prospectus aan. ,
4353398916. X

ENIG IDEE
WAT

GEHANDICAPT:
ZIJN KAN !

BETEKENEN? j
A \A \/o GIRO ö\

/v 3669 ' X
fè'06-3212166 *<\

ENIG IDEE
HOE WE .

GEHANDICAPTE
KUNNEN |
HELPEN?

ALS HET JE WAT DOET, DOE DAN



Drs JoDiederen, verbonden aan het
Instituut voor Toegepaste Sociale
Wetenschappen te Nijmegen, heeft
tussen 1977 en 1986 de school- en
beroepsloopbaan gevolgd van jon-
gens en meisjes die in 1965 het ba-
sis-onderwijs verlieten. Het onder-
zoek heeft geresulteerd in het proef-
schrift getiteld 'Meer of minder on-
gelijk. In deze studieonderzoekt hrj
de relatie tussen twee vormen van
sociale ongelijkheid. Traditioneel
wordt onder sociale ongehjkheid
verstaan dat de kansen om iets te
bereiken in onderwijs en beroep
verschillen naar herkomstmilieu.
Meer recent is de aandacht voor de
sexe-ongehjkheid, die eveneens de
kans op succes beïnvloed. Waar en
op welk niveau iemand terecht
komt, wordt verder in belangrijke
mate bepaald door ongelijkheid in
talent, die daarom mede in het on-
derzoek is betrokken.

VALKENBURG - De uit Valken-
burg afkomstige socioloog J.H.I.W.
(Jo)Diederen zal donderdag2 maart
promoveren tot doctor in de sociale
wetenschappen. Promotor is pro-
fessor dr J.M.G. Leune van de Eras-
mus Universiteit in Rotterdam.

Ook deelnemers
gokspel in

Venlo aangepakt

Een van de conclusies van Jo Die-
deren is dat milieu-ongelijkheid in
beroep vooral wordt bepaald door
verschillen in schoolgeschiktheid
en in het niveau van schoolkeuze
tussen de milieus, terwijl sexe-on-
gelijkheid in beroep veel meer
wordt bepaald door verschillen in
beroepswens, die tussen jongensen
meisjes bestaan, en door sexe-segre-
gatie op de arbeidsmarkt.

VENLO - In Venlo treedt de politie
voortaan ook op tegen deelnemers
aan het veel gespeelde balletje-bal-
letjespel in die plaats. Dit op last
van de officier van justitie in Roer-
mond. Tot nu toe kregen alleen de
organisatoren ervan een proces-ver-
baal.
Twee balletje-balletjespelers heb-
ben een straatverbod opgelegd ge-
kregen, nadat zij en enkele anderen
eerder een laatste waarschuwing
hadden gekregen, aldus een woord-
voerder. De twee mogen zich op
grond van een recent gewijzigde Al-
gemene Politie Verordening de eer-
ste vier weken niet meer in het cen-
trum van Venlo ophouden.
Enige tijd geleden besloot de ge-
meenteraad van deze Limburgse
plaats paal en perk aan het balletje-
balletjespel te stellen. Winkeliers
hebben er overlast van en mensen
worden door de organisatoren van
het gokspel lastig gevallen.

Kunstuitleen Limburg
wint aan populariteit

F. Rijks Bonnefantenmuseum: 'Groei stemt tot tevredenheid'
fe^STRICHT - Maar liefst twaalf
öttinBen zuNen tijdens een rechts-
W«8 verhoord worden in deU^aak tegen de 41-jarige B. uitsWLade- Dit besliste mr J. Nolet,Wt 6nt van de recntbank in

ht' gisterochtend. Hoewel
fyj^vankelijk vond dat getuigen-
Vst°r de rechter-commissaris
Sttin en niet tijdens de
kferf' hij het verzoek niet wei-■ Het is een fundamenteel

Van de verdachte.

Vlinders centraal
in Maastricht

MAASTRICHT - De kring Maas-
tricht van het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg houdt don-
derdag 2 maart een bijeenkomst
waarop de Nederlandse vlinders
centraal zullen staan. De heer Ver-
stappen zal dan een indruk geven
van de biotopen, voedselplanten en
levensstadia van de Nederlandse
dagvlindersoorten. De voordracht
wordt geïllustreerd met door de
auteur zelf gemaakte dia's.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur
en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Mr Nolet reageerde daarop geïrri-
teerd dat Wagemans zich wel bij de
zaak moest houden. „Anders kun-
nen we de burgemeester er wel als
getuige bij gaan halen om te vragen
of het adres nog wel klopt". Ook de
officier van justitiewas van mening
dat het horen van twaalf getuigen
tijdens de zitting niet kon. „Dit is
tenslotte een standaard drugszaak
en niet een ABP-affaire", zo zei tij-
dens een korte schorsing. Oplossing
bracht tenslotte het wetboek. Het
niet horen van de getuigen zou de
verdediging van de verdachte ern-
stig schaden en er waren goedere-
denen de getuigen nogmaals te ho-
ren, luidde de conclusie.
De getuigen worden opgeroepen
voor de zitting op 13 maart.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De publieke be-
langstelling voor de kunstuitleen in
Nederland wordt steeds groter. Er is

sprake van een jaarlijkse-groeivan
ongeveer vijftien procent. De kunst-
uitleen in Limburg groeit minder
hard en komt voor het jaar 1988 uit
op ongeveer zeven procent. Volgens
adjunct-directeur F.Rijks van het
Bonnefantenmuseum in Maas-
tricht, onder welke instantie Kunst-
uitleen Limburg ressorteert, stemt
deze groeizeker tot tevredenheid.
In 1988 is het Limburgse abonne-
mentenbestand in totaal met 288
nieuwe contracten toegenomen van
4.036 tot 4.324. Kunstuitleen Lim-
burg omvat buiten Maastricht, ge-
start in 1976, nog vier dependances:
in Venlo, Roermond, Heerlen en
Sittard. De sterkste groei maakte
het vorig jaarHeerlen door met 108
nieuwe abonnementen. Roermond
steeg met 53 en Sittard noteerde 74
nieuwe l§den voor de kunstuitleen.
Venlo bleef daartegen achter met
vyf nieuwe abonnementen.
Gebleken is wel dat naar mate een
vestiging ouder is en de 'markt' in
die regio enigszins verzadigd, de
groei minder snel gaat. De twee
jongste vestigingen - Heerlen en
Sittard, beide in 1986 opgezet -scoorden de hoogste aantallen
nieuwkomers.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

Adjunct-directeur Rijks wijst erop
dat er nog wel eens misverstand be-
staat bij het publiek. Zodra men een
abonnement heeft afgesloten, is
men lid van deKunstuitleen en dat
betekent dat men abonnementsgeld
is verschuldigd, ook als men tijde-
lijk geen kunstwerk leent.

Moderne kunst
De kunstwerken zijn vervaardigd
door nog levende kunstenaars en
zijn derhalve moderne kunst. De
Kunstuitleen heeft de keuze van
kunstwerken uitbesteed aan een se-
lectiecommissie; die hoeft zich niet
te beperken tot Limburgse kunste-
naars, maar kan door heel Neder-
land kunstwerken 'recruteren'. De
belangstelling is enkele jaren gele-
den pas goed op gang gekomen na-
dat de Federatie Kunst Uitleen
(FKU)een reclamespot op deteevee
bracht.

cifïek abstract te hebben ontwik-
keld. Een andere opmerkelijkheid
is dat er zich relatief weinig verloop
voordoet brj de Kunstuitlenen.
Men heeft kennelijk van doen met
een publiek van liefhebbers dat be-
wust naar de Kunstuitleen gaat om
echte kunst in huis te halen. Er wor-
den ook steeds meer kunstwerken
verkocht, waarbij op de aankoop-
prijs een gedeelte van reeds betaal-
de abonnementsgelden in minde-
ring wordt gebracht. Abonnees die
bij intekening kiezen voor een con-
tract van meer dan 15 gulden per
maand, kunnen een kooptegoed op-
bouwen dat desgewenst kan wor-
den aangewend.

Abstract
Interessant is bovendien dat er zich
een ontwikkeling voordoet bij de
abonnementhouders wat kunst-
waardering betreft. Aanvankelijk
kiest men doorgaans figuratief
werk, maar na enkele jaren blijkt
zich dikwijls een voorkeur voor spe-" In deHeerlense dependance, in 1986 opgezet, hebben zich in twee jaartijd 108 nieuwe abonne-

menten aangemeld. (Archieffoto: DRIESLINSSEN

Overtuigde tegenstanders hielden symposium in Tilburg

Dat is volgens hem iets heel an-
ders dan de patiënt helpen by
zelfmoord. „Zo ver mag de servi-
ce van een arts niet gaan. Hij
moet zieken genezen, althans
hun leven leefbaar maken, hy is
niet de helper van de dood".

dr Marlet geen bezwaar. Hij kan
zich voorstellen dat iemand ge-
noeg heeft van de ingrepen, de
apparatuur, de medicijnen. „Je
hoeft als medisch team niet tot
het uiterste aan de gang te blij-
ven. Je kunt in overleg met de
patiënt de ziekte een kans laten.
Wel liefderijk blijven verzorgen,
maar geen kunstmiddelen meer
als operaties, infusen en bloed-
transfusies".

'Om euthanasie vraag je als
je je in de steek gelaten voelt'

carlo nagel
VENRAY - „Je hebt je le-
ven niet gekregen om het
danig te bekorten. Ook als
een ziekte niet meer over-
gaat, moet de patiënt zó
worden bejegend dat hij het
leven kostbaar blijft vinden,
al gaat het met pijn, leed en
nare gevoelens gepaard.
Verzacht zijn pijn en laat
hemmerken dat hij voor jou
nog een waardevol mens is.
Om euthanasie vraagt al-
leen iemand die zich in de
steek gelaten voelt. Er
spreekt wanhoop en een-
zaamheid uit".

hebben, ouders tegenover hun
kinderen, de dominee tegenover
zijn parochianen. Het hoeft hele-
maal niet innig liefhebben te
zijn".

Hij vindt dat mensen elkaar te
gemakkelijk loslaten. Familiele-
den, die al drie keer 'afscheid'
van vader hebben genomen en
de vakantie zien naderen, be-
schouwen het geval als 'uitzicht-
loos' en stemmen ermee in als de
oude man om een spuitje vraagt.
„Ik stel er een liefdevolle bejege-
ning naast een perfecte medi-
scheverzorging 'tegenover".

Dat stelt de zenuwarts J.J.C.
Marlet uit Venray. Hij was een
van de inleiders op een onlangs
aan deKatholieke Universiteit in
Tilburg gehouden symposium
'Vrijheid en waardigheid in ver-
band met euthanasie. Het was
georganiseerd door overtuigde
tegenstanders ervan. Als be-
stuurslid onderschrijft Marlet
het standpunt van de Dr. Terru-
we Stichting: „Een zorgvuldige
begeleiding van levensgevaarlijk
zieke mensen geeft de kracht om
de belasting door pijn en leed te
verdragen".

Zelf zou drMarlet in zijn hulpbe-
toon ver willen gaan. Maar de zie-
ke die hem om een middel zou
vragen om hem uit zijn lijden te
verlossen, zou van hem te horen
krijgen: „Gebruik mij niet als
middel om te sterven, alleen als
middel om te leven".
Zelfs als een zieke in een uit-
zichtloze situatie zou verkeren,
in de steek gelaten door familie
en bekenden, zou dr Marlet geen
actieve euthanasie willen toepas-
sen. Hy zegt: „Dan praat je over
krepeergevallen. Moeten die be-
palen hoe wij onze wetgeving ten
opzichte van euthanasie rege-
len?"

Dr Marlet gelooft niet dat patiën-
ten na lang en vergeefs vechten
tegen een slopende ziekte ten-
slotte het hoofd in de schoot zou-
den moeten leggen. „Als de arts
maar alles doetom pijn en onno-
dig lijden te verzachten. Ik
spreek al vanaf 1960 met groepen
huisartsen over dit soort proble-
men. Aan sommigen wordt de
vraag om actieve euthanasie
nooit gesteld, een ander hoor ik
zeggen: 'Het waren er vijftien dit
jaar. Dat wantrouw ik".

iv Kerkradenaar moet terecht
Sd V°or het verkopen van verdo-
(^ * middelen en het dragen vanIty j'üurwapen. Hij drong zelf op
"^d. ?r?ePen van de getuigen aan,
*^gf> 2^ tijdens eerdere ondervra-

ÊMh tegenstrijdige verklaringen
lVen afgelegd. Zo beweerde een
iv ssverslaafde dat hij bij B. in het
(jj, end van 14 november vorig
1^ cocaïne had gekocht. Een an-

-4& >6etuige verklaarde echter dat
ta terkradenaar dat weekend in

verbleef.

Burgemeester
Sv3

' mr R" Wagemans.
Sr ?" mening dat aUeen doorver-'ikj3}der»s de zitting meer duide-
\fo. ontstaat. „Voor de rechter-
**H d 'Ssaris worden de vragen die

v getuigen worden gesteld, te-
jey °orgekauwd. Bovendien krrjg
Hj^ ra adsman dan nauwelijks de
NlsZelf iets te vragen" Mr Wage-
'ty fe '?laa*cte zich verder boos over
*Uig 't dat de rechter vond dat ge-
V. nyerhoor hier niet mogelijk
J*t d' et zou toch te gek wordene getuigen niet tijdens de zit-
Sm n°gmaals verhoord mogen
iSk h omdat de rechtbank het te
*iaj_., lleeft. Dat noem ik geen fair

Twee jaar
geëisttegen

drugdealer
%^TRICHT - „Ik moest van eenS. rj Ali 420 gram cocaïne bewa-
% at is alles wat ik gedaan heb".
\ j

9' aandringen van president
Jlf j SL rechtbank van Maastricht,H^vP^iolet' werd al snel duidelrjk
S Lrdachte J.E. meer had gedaan
*Uss et zakje cocaïne onder zyn
Nitie Verstoppen. De officier van
y°tty e'ste tenslotte twee jaar on-ager,a5rdeliJlre gevangenisstraf.
Nu ns broer' RE- die even'

Sdr nt stond voor het hebben
\dJigs werd een boete van vrjf-
U erd gulden geëist.

\u|gs waren J.E. op het station
t hanrfr^en door 'een zekere Ali' in
"%>tit gest°Pt- Thuis gekomen
S *f e hij het, om er later wat van
?°Sstj!.n broer te geven. „Anderen
,*t Va;nu ervoor betalen, ik kreeg
«W hem"> 20 had R.E verklaardn°ver de politie.

Tranendal
dei^i »

erklaring, en een verklaring
Nïn getuige dat JE- vaker
J*t, v e cri cocaïne verkocht, vorm-
f df»°r e °^ncier genoeg bewijs

rS ,f gevangenisstraf te eisen.
Sdeitniet eenkleine handelaar die

11 fin °m eigen gebruik te kun-
"ancieren", aldus de officier.

!*. v0°S k̂°wicz, die J.E. verdedig-
J*l dat j

in een Poëtisch pleidooi
intijds ' J°nge Antiliaan de zon
rerhe HVerruild had voor sociale
K^enn i' maar helaas een groot
fW? aantrof. Door de jongen
üh situar cc aar op te sluiten, zou

er aheen maar slechter

Geconfronteerd met uitspraken
van een man als de Delftse anes-
thesist dr P.V. Admiraal, die
euthanasie onder bepaalde voor-

Een goede begeleiding - de Ter-
ruwe Stichting spreekt van be-
vestiging - komt in de plaats van
actieve levensbeëindiging. Dr.
Marlet: „Het vriendelijke gezicht
van je vrouw of je dochter, of
zelfs dat van de verpleegster of
de broeder kan al reden zijn om
te denken: om dat gezicht weer
te zien wil ik verder leven".

waarden toelaatbaar acht - „een
geval van uitzichtloos, ernstig lij-
den, waaraan op geen enkele an-
dere wijze dan door euthanasie
kan worden tegemoetgekomen"- zegt Marlet: „Uitzichtloos bete-
kent voor een arts dat hij de pa-
tiënt niet meer van zijn kwaal
kan afhelpen, dat dezieke op ter-
mijn zal overlijden aan kanker,
bloedziekte of een hartkwaal.
Het betekent niet dat de patiënt
niet nog weken of zelfs maanden
kan leven".

De eerbied voor het leven staat
volgens de zenuwarts haaks op
de bezuinigingen in de gezond-
heidszorg. „Als we op het ver-
zoek tot actieve euthanasie in-
gaan, kan een ander de plaats in
het bed overnemen. Die bezuini-
gingsdruk speelt een rol. De
waarden worden vertekend om
met zoveel mogelijkmensen wel-
varend tekunnen leven. Zelfs de
overheid doet er met erfelijk-

heidsonderzoeken aan mee. Ze
wil zo min mogelijk mensen ge-
boren laten worden waarvoor de
gemeenschap moet betalen. Dat
hangt samen met euthanasie.
Het is oordelen over leven en
dood, naar gelang het ons zint".

Verpleegster
Het doen opbloeien van een zie-
ke door hem te laten merken dat
je hem nog steeds de moeite
waard vindt, is volgens Marlet
niet voorbehouden aan mensen
die elkaar innig liefhebben. „De
verpleegster behoort ten opzich-
te van de patiënt een bevestigen-
de attitude te hebben. In de als
fabrieken werkende ziekenhui-
zen is dat jammer genoeg lang
niet altijd het geval. Ook de do-
cent zou een bevestigende hou-
ding tegenover jongelui moeten

Kans
Tegen passieve euthanasie heeft

Zijn standpunt- zegt hij - is een
protest tegen de maatschappij,
die ontmenselijkt raakt. „In een
samenleving moeten mensen el-
kaar bij de hand houden".

Maandag nemen LOZO-leden
deel aan een landelijke protest-
brjeenkomst in Scheveningen.Op vergaderingen van de LOZO

in Sevenum en Valkenburg kre-
gen vertegenwoordigers van de
tweeduizend aangesloten detail-
listen de gelegenheid te reageren
op de voorstellen van staatsse-
cretaris Evenhuis van Economi-
sche Zaken. Als het aan Even-
huis ligt mogen er twee soorten
winkels komen: ochtend/-

middag- en middag/avondwin-
kels.

De detaillisten toonden zich fa-
liekant tegen zijn plannen. Ze
vrezen grote socialeen financiële
problemen. Een verruiming van
de sluitingstijden zou alleen de
grootwinkelbedrijven bevoorde-
len. Ook een compromisvoorstel
van twee CDA-kamerleden voor
invoering van een extra koop-
avond werd resoluut van de
hand gewezen.

Petities LOZO
tegen wijziging

winkelsluitingen

provincie
Vrijdag 17 februari 198923

Extra verkeersleiders
naar 'Eurocontrol'

Brief van Smit-Kroes aan Tweede-Kamercommissie: HEERLEN - De bestuurders van
de plaatselijke afdelingen van de
LOZO hebben unaniem de voor-
stellen voor een nieuwe winkel-
sluitingswet afgewezen. De
LOZO gaat fractievoorzitters van
de politieke partijen in de Twee-
de Kamer aanschrijven om haar
standpunt kenbaar te maken.
Bovendien gaan individuele le-
den van de Limburgse Organisa-
tie van Zelfstandige Onderne-
mers hun eigen politieke partijen
aanschrijven om te protesteren
tegen de voorgenomen wijzigin-
gen van de winkelsluitingswet.

" Minister Smit-Kroes krijgt in de operationele ruimte van Eurocontrole Beek tekst en uitleg
van de heer JanBeishuizen (hoofd Operationele Dienst). (Archief)foto: PETER ROOZEN.

S^PHOL/BEEK - Als de luchtverkeersbeveiliging op
jjuphol haar taken tot een niveau van acht kilometer over-
,er?St aan het Eurocontrolcentrum in Beek, kunnen twaalf
to j

ccrsleiders van de Rijks Luchtvaart Dienst naar Eurocon-over gaan. Die overdracht is voorzien voor het wintersei-jj>' 1992/93. Dit blijkt uit een brief van minister Smit-Kroes.de vaste Tweede-Kamercommissie voor verkeer en water-

Volgens woordvoerder Bonne van
de vakbond Europese Beambten,
waarin de Eurocontrolverkeerslei-
ders verenigd zijn, kan de over-
dracht tot het acht-kilometerniveau
technisch nog dit jaar gerealiseerd
zijn. Het gebrek aan verkeersleiders
op Schiphol is volgens hem de oor-
zaak dat minister Smit-Kroes de
winter van '92/93 noemt. Bonne
pleitte woensdag opnieuw voor een
overdracht van taken aan Eurocon-
trol tot het niveau van 27.500 voet
(ruim 9 km). Die uitbreiding kan
volgens hem zonder extra verkeers-
leiders plaats vinden en zou de
werkdruk van de overbelaste ver-
keersleider op Schiphol merkbaar
ontlasten.

((jfl^ 18zullen vanaf 1992 acht RLD-
»io„^ersleiders naar Eurocontrol

vertrekken, die al in 1986 in
la n°dig waren brj de eerste
sj,) 2racht van taken door de RLD
W\Ur°COntrol'
'"rip "r Smit-Kroes besloot in mei

K3r dat de afnandeling vanii CLphtverkeer in het Nederlandse
lruim boven de 24.500 voet

(ruim 8 kilometer) aan Eurocontrol
Beek zou worden overgedragen.
Dat wordt nu nog door de verkeers-
leiders opSchiphol gedaan. Het Ne-
derlands luchtverkeersleidersgilde
neeft alti^d geëist dat met de over-
dracht van taken, waar het overi-
gens fel tegen gekant is, in ieder ge-
val ook de verkeersleiders mee naar
Beek kunnen gaan. Het gilde op Schipholbestrijdt deze

opvatting ten stelligste. Volgens gil-
devoorzitter H. van Opijnen zijn
voor een verdere overdracht van ta-
ken tenminste vijftien verkeerslei-
ders nodig. Zij stelde dat het gilde
zal blijven vasthouden aan de eis
dat bij overdracht van taken aan
Eurocontrol ook de benodigde ver-
keersleiders mee moeten gaan.

De minister raamt in haar brief aan
de vaste Kamercommissie de inves-
teringen voor deverdere overdracht
van taken op ongeveer vier miljoen
gulden. Deze kosten zullen zoveel
mogelrjk in de voorziene systeem-
vervangingen van het Beekse cen-
trum worden opgevangen.

Hechter willigt
verzoek van
verdachte in

Promotie
Jo Diederen

Limburgs dagblad



DV Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Judith Schobben en SjefKreutzer.
T/m 28/2, open ma t/m vr 9.30-12.30 uur,
43.30-17 uur en 10-21 uur, zo 14-17 uur.

De verdachten hadden op oude-
jaarsavond volgens de officier
buitensporig veel aan Bacchus
geofferd. Zo had A. 20 tot 30 gla-
zen bier achterover geslagen. In
de friture besmeurde L. de jas
van een klant met een platgekne-
pen kroket. Buiten gekomen
sprak deze het tweetal daarover
aan en eiste dat L. zijn jas zou
schoonmaken. Dit werd hem
door zijn brooddronken vriend
ten sterkste ontraden: „Je gaat

toch de jas van zon 'neet' niet
schoonmaken?"L. was het daar-
mee roerend eens en gaf de man
een ferme klap tegen dekaak. De
man ging tegen de grond. A.
maakte he,t werk van zijn vriend
af door het slachtoffer met een
bromfietshelm nogmaals tegen
de kaak te slaan. Volgens getui-
gen hadA. ook nog met een prul-
lenbak en een plank in deronde
had gezwaaid.
Officier van justitie mrK. Visser
wilde niets horen van de veront-
schuldigingen die de advocaten
van de verdachten aanvoerden.
Net als politierechter mrHer-
mesdorf, die de geëiste voor-
waardelijke gevangenisstraf van
drie weken onverkort overnam,
maar de gevorderde geldboete
met 100 gulden verlaagde tot 500
.gulden.Dit met het oog op de be-
perkte financiële draagkracht
van de verdachten. Bovendien is
het volgens de politierechter niet
uitgesloten dat het slachtoffer
nog een schadeclaim zal indie-
nen. „En dat zou wel eens een
aanzienlijke vordering kunnen
worden", voorspelde hy.

Van onze verslaggever
SITTARD- De Sittardse politie-
rechter mr G. Hermesdorf heeft
R.L. en L.A., beiden uit Huls-
berg, wegens openbare geweld-
pleging veroordeeld tot drie we-
ken voorwaardelijke gevange-
nisstraf en een geldboete van 500
gulden. De twee hadden op 31 ja-
nuari van het vorig jaar bij een
friture in Nuth een inwoner van
die plaats in elkaar geslagen. Het
slachtoffer moest aan een dubbe-
le kaakfractuur geopereerd wor-
den. Na een verblijf van veertien
dagen in het ziekenhuis, liep hij
nog zes weken rond met een

LANDGRAAF
Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Thomas Ludwig. T/m 12/3, open wo t/m
zo 13-17 uur.

Gouden paren

Roxy: Who framed Roger Rabbit, dag.
20.30 uur, zo wo ook 15 uur. Studio An-
ders: 18 Again, dag. 20.30 uur. De Red-
dertjes, zo wo 15 uur.

Mabi: JanRap en zn maat, dag. 14.30en
'20.30 uur, za zo ook 18 uur. Frightnight
,2, dag. 14.30en 21.15uur, za zo ook 18.30
-uur. Betrayed, dag. 14.30 en 21.15 uur, za
zo ook 18.30 uur. A fish called Wanda,
dag. 14.30en 21 uur, za zo ook 18.30 uur.
Cinema-Palace: Cocktail, dag. 18.45 en
21.15 uur, za zo wo ook 13.45 en 16.15
uur. Who framed Roger Rabbit, dag.
18.45 en 21.15 uur, za zo wo ook 14 en
16.15 uur. Young guns. dag. 19 en 21.15
uur, za zo wo ook 16.30 uur. Frank en
Frey, za zo wo 14 uur. Palace 2: Porno-
programma, dag. doorl. v.a. 13.30uur, za
zo v.a. 16 uur. Ciné-K: Gloria, zo 14.30
uur, ma 20.30 uur. Bagdad Café, dag.
ben. ma 21.30uur, ma 22 uur. Spoorloos,
dag. beh. ma 19.45 uur, vrij za ook 23.30
uur. Lumière: The color of money, dag.
20 uur. Someone to love, dag. 21 uur.
Der Himmel über Berlin, dag. 22 uur.
Kinderfilmhuis Zoem: Mijn leven als
een hond, zo 14 uur.

GELEEN

SCHAESBERG
Autokino: Willow, vrij t/m zo 20 uur
Buster, vrij t/m zo 22.15 uur.

MAASTRICHT

" Het gouden paar Jongen-Junk Pörteners
Foto: DRIES LINSSEN

Twijfels over
kansen ICOM

Kamer van Koophandel vindtplannen riskant JAN RAP EN ZN MAAT/NE-
DERLAND 1988

" Charrie (Eric Arens), Derek (Paul de Leeuw) en Gemma
(Heidi Arts).

De avond-, weekend- en zoitfl
diensten beginnen op vrijdag^!
en eindigen de volgende week 1
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 7Ui
HEERLEN. Hardy, KerkradeJ
50-52, S 416374 en HeerlerWl
Corneliusplein 2, S 211377. BI
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Lempers, H|
straat 5 Schaesberg, S 3IJVoor spoedgevallen dag en i»

bereikbaar. <
KERKRADE - EYGELSHO'
Schönefeld, Hoofdstraat 2 Xe"
de-Oost, S 452523.
KERKRADE-WEST. Snij"
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide.
Bleijerheiderstraat 52, S 46*
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 ut»
zondag van 12.00 tot 13.00 ut"
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor sP
gevallen dag en nacht geopend-
SIMPELVELD - BOCHO'
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sn*
veld, S 441100. Zaterdag van'
tot 15.00 uur en zondagvan 14*
15.00 uur. Voor spoedgevallen
men terecht van 22.00 tot 22.30"
HOENSBROEK. Janssens, v
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen &
apotheek (bgg TIGH S 711400)

Regie: Ine Schenkkan; met: Jas-
perina de Jong, Heidi Arts, Paul
deLeeuw, JohnLeddy, JanPon-
tier, Jack Spijkerman, Edwin
de Vries e.a. In: Royal Heerlen.

TIGH - HEERLEN
S 711400

(Informatie over avond- en
einddiensten van artsen, tan
sen, apothekers en het Gr*
Kruis.)

Casino. Werk van Theo Lenartz. T/m
97/9

VALKENBURG

OENSEL-SCHIMMERT
Hof van Oensel, Haagstraat 5. Werk van
Henk Fonville en Han Boerrigter. T/m
25/2. open do t/m zo 14-17 uur.

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werk van Patrick
Rijs. T/m 25/2, open do t/m za 12-17 uur.
Galerie Zabawa, Ophoven 183.Schilde-
rijen van René Reynders. T/m 26/2.
Open wo t/m vr 16-20 uur. zo 14-17 uur.
Stadsschouwburg, Wilhelminastraat
18. Werk van Tonvan der Werf. T/m 13/3.
Open di tvm vr 10-16uur, za 10-12uur en
tijdens voorstellingen. Kritzraedthuis,
"Rosmolenstraat 2. Werk van Joseph
sßeuys. Van 18/2 t/m 18/3, open di t/m vr
,10-17 uur, za en zo 14-17uur. De Ruimte,
Brandstraat 23. Werk van Paul Mentink,
John Waulthers, Andre Lubbers en
John Habraken. T/m 18/2,di en vr 14-16
uur. do 14-20uur, za 11-16uur. Den Tem-
pel. Gruizenstraat 27.Foto's van Nol Pc-

en Jan Steen met thema Car-
naval. T/m 22/2, open di t/m vr 10-17uur,
zé en zo 14-17 uur. De Melkfabriek,
A'gricolastraat 73. To Beuys or Not to
.Beuys. Open op 19/2,26/2,5/3en 12/3 van■ 14-16 uur. GROENE KRUIS

(Paul de Leeuw) is zo op het oog
weinig mis, maar al snel wordt
duidelijk dat ook hij worstelt
met een paar onoverkomelijke
problemen. Hij is een naieve
nicht dievan alles loopt teredde-
ren en zich met iedereen be-
moeit, wat hem niet altijd in
dankwordt afgenomen. Zo onge-
veer zijn tegenpool is Louis (Jan
Pontier), cci» epileptische skin-
head met het formaat van een
forse kleerkast. Hij zegt nauwe-
lijks iets, wenst zich ook hele-
maal niet te bemoeien met de an-
dere bewoners en pleegt tijdens
aanvallen van razernij het inte-
rieur van het huis te slopen. De-
enige die tot hem door weet te
dringen en zijn destructieve
kracht met onorthodoxe metho-
den in andere banen weet te lei-
den is Koen (Jack Spijkerman).
In de kelder heeft hij een verza-
meling glaswerk waarop Louis
zich mag uitleven.

lijk nog zes ton bij), levert dat vol-
gens Simons grote problemen op.

„Bij pakweg 300 of 400 starters zijn
er hooguit tien die kansrijk zijn. Als
de overheid meebetaalt, moet je
iedereen serieus benaderen en uit-
nodigen voor een gesprek. Dat le-
vert enorme behandelingskosten
op. Nee, ik heb er een hard hoofd in
dat dit rendabel wordt."

Het EBCH gaat ervan uit dat de pro-
jecten die daadwerkelijkslagen zon
grote winst opleveren dat de (hoge)
kosten daardoor terugverdiend
worden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - „Prima dat het ICOM nu zijn nek uitsteekt, maar
echt goedeprojecten vinden hun geldschieters ook zo wel. Als
het ICOM sterkrisicodragend kapitaal wil aantrekken, dan zal
dat niet meevallen. Dan spreek je al snel over een succeskans
van 10%. Dat is net zo riskant als naar het casino gaan".

Zo luidt de reactie van secretaris
Nico Simons van de Kamer van
Koophandel op de laatste ontwikke-
lingen rond het ICOM, dat zich
sinds kort Europees Bedrijven Cen-
trum Heerlen (EBCH) noemt. Het
EBCH wil geldschieters vinden die
met het nodige risico investeren in

plannen van startende onderne-
mers.

Zeker omdat er overheidsgeld in
het geding is (het Streekgewest
heeft in totaal acht ton ter beschik-
king, de provincie voegt daar moge-

HEERLEN. Wachtdienst |
spoedgevallen tijdens avondl
nachtvanaf 18.00 tot 8.00 uur. «1
enden 24 uur doorlopend S 71*1
Werkdagen, tijdens werk 11!
S 713712
NUTH - VOERENDAAL - SlM*ï
VELD. Wachtdienst voor sp°^
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD j
BEEK. Wachtdienst voor spo^
vallen S 259090. „
HOENSBROEK - MERKELB^
BINGELRADE. Wachtdienst
spoedgevallenS 225588. ,
KERKRADE. Voor spoedgeV^
is de dienstdoende verpleegd
ge bereikbaar onder S 462222-
EYGELSHOVEN - LANDGBA
Wachtdienst voor spoedgev^
S 323030.

ARTSEN

bioscopen

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum. Werk van Frank
Van den Broeck. T/m 2/4. Werk van Imi
Knoebel. T/m 15/5. Open di t/m vr 10-17
uur. za en zo 11-17 uur. Galerie Schu-
wirth en Van Noorden, Rechtstraat 64.
Werk van Rene Glaser. T/m 5/3, openwo
t/m za 14-18 uur, do 14-20 uur. Galerie
Artisart, Grote Gracht 43. Werk van
JeanKamps. T/m 19/2. Werk van Made-
lon van Oyen en Arme Hofte. Van 23/2
Lm 2,4. Open do t/m zo 13.30-17.30 uur,
do tot 20.30 uur. Perroengalerie, Vrijt-
hof35. Potloodtekeningen van Monique
Prévoo, Juul Sadé. Xavier Albers, Ton

Raymond Mirrer. Open wo
t/m za 13-18 uur. De blauwe olifant, St.
Servaasklooster. Boeddhistische skulp-
turen. T/m 11/3, open vr en za 14-18uur.
Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat 43.
Werk van Giuseppe Penone, Wim Claes-
teen en Ton Slits. T/m 18/3,open di t/m za
'13-18 uur. Galerie Anny van den Besse-
;iaar, Tafelstraat 6. Werk van Rens La-
"bruyere. T/m 19/2, open do fm zo 11-17
"uur Kamer vanKoophandel, Het Bat 2.
)Werk van Annemiek Jongen. T/m 17/4,
«open op werkdag. 8.30-16 uur.

In de zeventiger jaren was Yvon-
ne Keuls als vrijwilligster be-
trokken bij een experiment met
een opvanghuisvoor dakloze pu-
bers in Den Haag. Uit kwaadheid
met de gang van zaken rond dat
huis schreef ze over haar beleve-
nissen het boek 'Jan Rap en zn
maat', dat indertijd ook als radio-
serie werd uitgezonden. Samen
met Ine Schenkkan schreef ze
het scenario voor de gelijknami-
ge film, die deze week in premiè-
re ging.
In 1988 is de handeling ver-
plaatst naar Amsterdam, waar
een aantal goedwillende, meer
bevlogen dan practische mensen
uit verschillende disciplines
trachten ontspoorde dakloze tie-
ners een min of meer warm nest
te bieden. Enige lijn zit er niet in
hun aanpak van het zootje onge-
regeld en de onderlinge ver-
standhoudingen zijn al even tur-
bulent en chaotisch als het tuig-
van-de-richel zelf. leder heeft zo
zijn of haar eigen favoriete pupil
waar hij/zij zich verantwoorde-
lijk voor voelt, maar van 'behan-
deling' is geen sprake. De enige
die een beetje nuchter tegen de
zaak aankijkt isKlaas (John Led-
dy), de klusjesman. Hij heeft
dagwerk aan het inzetten van
nieuwe ruiten, die vaak binnen
het uur weer aan scherven gaan.
Een bezigheid die hij op een ge-
geven moment dan ook maar re-
soluut staakt. Vergeefs oppert hij
dat een beetje orde en regelmaat
wel eens goed kon zijn voor de
losgeslagen pupillen. Regels
moeten er komen waar iedereen
zich aan te houden heeft, maar
hij praat tegen dovemansoren.
De staf vindt dat hij zeurt, dus
komen deregels er niet.

Zo trekt er een bonte stoet kans-
arme jongeren voorbij, zonder
dat hun verleden of toekomst
duidelijk gemaakt wordt. Ze zijn
er gewoon en als Louis (bij afwe-
zigheid van Koen) de tent hele-
maal afgebroken heeft, zijn ze in-
eens weg. Het experiment wordt
gestaakt en de enigen die in de
puinhopen achterblijven zijn
Elly (Jasperina de Jong) en Gem-
ma. Het afbraakproces wordt
doorsneden met beelden van de
bevalling van één van de meisjes
die in de rest van de film nauwe-
jlijkseen rol van betekenis speelt,
waardoor (kwasi)diepzinnig vita-
liteit tegenover destructie ge-
steld wordt. Er zit trouwens nog
iets merkwaardigs in de film: on-
geveer halverwege maakt het ge-
zelschap onder supervisie van
Elly een winkeluitstapje naar de
stad en barst in het metrostation
opeens uit in vrolijk gezang en
gedans op deroltrap. Plotselinge
vrolijkheid die in de rest van de
film nergens te vinden is.

" Het goudenpaar Keymers-Schmit

HEERLEN
'Royal: Jan Rap en zn maat, dag. 18.30
"en 21 uur, do t/m zo en wo ook 15 uur.
Rivoli: A fish called Wanda, dag. 18 en
|20.30 uur. do t/m zo en wo ook 15.30uur.
■Maxim: Big, dag. 18.15 en 20.30 uur, do
t m zo en wo ook 15 uur. H5: Cocktail.
Idag. 14.30 18.30 en 20.30 uur, za zo ook
■ 16.30 uur. Moonwalker, za zo wo 14uur.
'Who framed Roger Rabbit, dag. 14 19 en
J2l uur, za zo ook 16 uur.Frank en Frey,
■za zo en wo 14 uur. Coming to America,
'dag. 18.45en 21 uur, za zo woook 16 uur.
[Die Hard, dag. 18.30 en 21 uur! do vrij
<ma di ook 14 uur, za zo wo ook 16 uur.
[Frightnight 2, dag. 14.15 19.15 en 21.15
,uur, za zo ook 16.15 uur. Bioscopera: Le
'Nozze di Figaro, zo 11 uur. De Spiegel:
'The unbearable lightness of being, vrij
!t/m ma 21 uur, di 20 en 22.30 uur.

Vandaag vieren Johan Jongenen
Wilhelmina Jongen-Junk Pörte-
ners uit de Sleinadastraat 12 in
Schaesberg het gouden huwe-
lijksfeest. Om 14.00 uur wordt de
mis tot dankzegging opgedragen
in de Petrus en Pauluskerk. De
receptie vindt van 19.00 tot 20.00
uur plaats in zaal Theunissen,
Koelmoer 8 in Schaesberg.
De heer Jongen werd op 30 mei
1915 geboren in Schaesberg. Op
16-jarige leeftijd ging hij op de
mijn werken. Hij was 35 jaar on-
dergronds werkzaam bij de ON
II en vier jaarbij de ON IV. Bo-
vendien werkte hij 10 jaar lang
als pompbediende. Zijn vrije tijd
bracht hij door met wandelen en
sport kijken op t.v. Thans is Jo-
han Jongen aan huis gebonden
omdat hij driejaar gelden getrof-
fen werd door een hersenbloe-

ding.
Wilhewlmina Jongen-Junk Pör-
teners werd in Heerlen geboren
op 27 september 1917. Zij was en

Patiënten gezondheidsce".
Hoensbroek-Noord kunnen o 3*

nacht bellen, S 214821. >

TANDARTSEN

HULPDIENST SOS „^
Dag en nacht bereikbaar, S 1

HEERLEN - HULSBERG - ij
RENDAAL. Van Noord, van M
den Poelmanstraat 243, S 1
B.g.g. TIGH S 711400. nA
KERKRADE - ÜBACH "<d
WORMS - SCHAESBERG -}M
WENHAGEN - EYGELSHO'
Engelen, Willem Sophiaple%(
Kerkrade, S 417700. SpreeW
van 11.30 tot 12.00 uur en van
tot 19.30 uur. fi \
SIMPELVELD - BOCHOL^
GULPEN - VAALS - WIJLRE - \l
TEM. Loyson, WachtendocKK^
18 Wijlre, S 04450-1582. SpT&W
van 11.30 tot 12.00 uur en van
tot 18.00 uur. . jij
BRUNSSUM - SCHINVfJ^Ir
NUTH - HOENSBROEK - »VlJ
NEN. Schols, Kerkstraat 41 »\&
sum, S 045-252483. Spreekuur j
11.30 tot 12.00 uur en van 17-J
18.00 uur.

Wil dat nou zeggen dat 'Jan Rap
en zn maat' geen goede film is?
Zeker niet. Technisch is het een
hecht doortimmerd produkt.
Schenkkan combineerdevoor de
cast een groot aantal amateurs
met enkele 'gevestigde' acteurs
en mensen die hun sporen ver-
diend hebben in het cabaret (De
Leeuw en Spijkerman), wat ver-
frissend werkt. En de acteerpres-
taties mogen er zijn. Maar on-
danks alle chaos en narigheid
valt er vooral veel te lachenen is
'Jan Rap en zn maat' hoofdzake-
lijk een gezellige film. Van de
boosheid van Yvonne Keuls is
weinig meer over.

De spil van het huis (en de film)
is Gemma (Heidi Arts), dochter
van een prostituee en op haar
twaalfde verkracht. Een punk-
griet met een grote bek en een
heel klein hartje die ondanks al-
les de goede moed erin houdt. Ze
geeft openlijk toe dat ze is opge-
voed door Jan Rap en zn maat
en het enige waar ze naar hun-
kert is een échte warme familie.
Er is het stotteraartje Charrie, die
net zolang oefent tot hij vlekke-
loos 'turbotrut' kan zeggen. En
Edje met een hanekam zo groot
als een wagenwiel en boterzach-
te, dromerige ogen. Met Derek

HEERLEN. Voor spoedgev"3
TIGH (brandweercentrale)
S 711400. 4
BRUNSSUM - HOENSBB0'
Voor spoedgevallen eigen hui8*

bellen.
KERKRADE-WEST. Voor sr
gevallen eigen huisarts bellen- 4
SCHIMMERT. Voor spoedgev»"
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zate"]
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoö'j
van eigen huisarts. Van zat^J12.00 uur tot zondagmorgen K
uur Van de Poel, Peschbeefli
straat 9, S 452913. Van zondagl],
gen 10.00 tot maandagmorgen .
uur Goebbels, Bosweg 28 Eyge)
ven, S 351464. (<
SIMPELVELD - BOCHO^Schiffelers, Froweinweg 50
S 04451-1500. n.j

SCHAESBERG. Zaterdag
Pasweg 97, S 311322 en t°*\
Ypenburg, Lichtenbergerstra3

S 322072. ~,<
ÜBACH OVER WORMS - W
WENHAGEN. Eigen huisarts
len. fljVOERENDAAL. Praktijk w
huisplein 4 S 751322.

LANDGRAAF - Raadslid Jos Thijs-
sen van de PvdA in Landgraaf keert
niet meer terug in de gemeenteraad.
Hij heeft zijn zetel afgestaan om per-
soonlijke en medische redenen. Hij
wordt op 16 maart opgevolgd door
Harrie Medema (61) uit Nieuwenha-
gen.
Medema was eerder raadslid voor
de PvdA in Nieuwenhagen en
kwam tijdens de laatste gemeente-
raadsverkiezingen net niet in aan-
merking voor een zetel.

Medema opvolger
van Thijssen in
raad Landgraaf

" Het nieuwe PvdA-raadslid
Harrie Medema.

is huisvrouw in hart en nieren.
Nu haar 5 kinderen volwassen
zijn, mag mevrouw Jongen zich
de trotse Oma noemen van 11
kleinkinderen en 5 achterklein-
kinderen. Haar hobbies zijn
handwerken en 'de stad ingaan'
met kinderen en kleinkinderen.
In Schinveld wordt morgen de
50-jarige bruiloft gevierd van het
echtpaar Piet Keymes en Miets
Keymes-Schmit uit de Pastoor
Greymansstraat 5. De dankmis
wordt om 16.00 uur opgedragen
in de H. Eligiuskerk. Van 19.00
tot 20.00 uur vindt de receptie
plaats in het Fa-Si-La-likaal, ter
Hallen 10 in Schinveld.
Op 14 maart 1914 werd PietKey-
mes in Schinveld geboren. Hij
werkte 36 jaar als houwer en
ploegbaas ondergronds bij de
staatsmijnen. Hij kweekt al 66
jaar lang konijnen; gemiddeld le-
verde dat per jaar 100 jonge ko-
nijnen op! Aan de konynenvere-
niging was hy 21 jaar verbonden
als pennigmeester. Zijn andere
hobbies zijn kaarten, dammenen
t.v.-kijken.
Miets Schmit zag het levenslicht
op 21 juni 1919 in het DuitseKir-
chellen. Zij groeide op in Bruns-
sum. Uit haar huwelijk werden
twee dochters geboren, die in-
middels gezorgd hebben voor
drie kleinkinderen. De hobbies
van de gouden bruid zijn haken,
veel lezen en lekker koken.

king middels het vertonen van een
film. , HoensbroekHeerlen klein journaal

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 1
Kerkrade

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
ST 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

Bocholtz

" De P.v.d.A. Heerlen houdt van-
avond om 19.30 uur een politiek Ka-
fee in De Nor. Onderwerp is het lo-
kaal werkgelegenheidsbeleid. In
het forum hebben zitting wethou-
der J. Andriesma, M. Gouverne, di-
recteur GAB en gedeputeerde dhr.
Lodewijks. De avond is voor ieder-
een toegankelijk.

" De voorstelling, die hetLimburgs
Jeugdtoneel zondag om 14.30 uur
geeft in de Stadsschouwburg, gaat
niet over Repelsteltje, maar heeft
als titel: 'Tijl Uilenspiegel bij de
Chinezen.

een koffieconcert verzorgd door het
Ouderenkoor Zanglust 0.1.v. Alph.
de Bock en het Brunssums Jeugd-
koor 0.1.v. Sylvia Beumers. De en-
tree is twee gulden.

" De natuur- en natuurvereniging
NIVOn houdt komende zondag een
wandeltocht. Vertrek vanaf half
twee bij de kerk in Bocholtz. De
twee uur durende wandeltocht ein-
digt in Orsbach. Voor meer informa-
tie: 258566

Eygelshoven

" De plaatselijke afdeling van de
IndustriebondFNV houdt maandag
om 20.00 uur de jaarvergadering in
café Overbroek, Overbroekstraat 31
in Hoensbroek-Zuid. Bestuurskan-
didaten kunnen dit voor de verga-
dering kenbaar maken.

Simpelveld
KERKRADE - Leerlingen val%aantal Kerkraadse scholen Ia rlj
mende zaterdag om 17.00 yjfk
zwembad dr Pool in
baantjes trekken voor de a je
sten in India. Scholieren van
sisscholen de Zon en de g^ij
Boodschap en leerlingen van v^
ta Maria en Rolduc gaan oaA
van 50 meter zwemmen die t ji
buren of anderen gesponsd" 0p ■

ben. Het geld is bestemd V°vsjl>|u
wikkelingsprojectenin India j^f \
landelijkevastenactie in de fl t.
ten van de Oostelijke Mijnstr

Zwemmen
voor India

Brunssum
" In het Casino aan het Treebeek-
plein wordt zondag om 12.00 uur

"De konijnenfokkers vereniging
'Het Raskonijn' houdt zaterdag van
10.00 tot 22.00 uur en zondag van

" Hauset, Köpfchen, Aachener
Wald en Herckenrath vormen de at-
tractiepunten van de dagexcursie
die de 1.V.N.-afdeling Bocholtz-
Simpelveld zondag houdt. Het ver-
trek is om 9.00 uur vanaf de markt in
Simpeiveid. Verdere inlichtingen
en aanmelding bij: mevr. M.Possen,
tel. 045-440427, of de heren H.Merx,
tel. 045-440274 en H.Merx, tel. 045-
-443214.

" De buurtraad Baan, Kom, Wau-
bacherveld houdt maandag om
20.00 uur een informatiebijeen-
komst met als thema 'Vandalisme.
De avond wordt gehouden in Bar
Bistro in het Socio-projekt. De ge-
meentepolitie verleent medewer-

" Het Bureau Sociale Begeleiding
houdt maandag van 14.00 tot 16.00
uur spreekuur voor ex-mijnwerkers
in het Centrum voor Maatschappe-
lijk Werk, Kloosterradestraat 20.
Wie niet komen kan, kan bellen naar
S 045-713511 of 713569.

" Het Muziekkollektief Kerkrade,
gevestigd aan de Drievogelstraat 87,
is op zoek naar beheerders voor de
repetitieruimten. De voorkeur gaat
uit naar mensen vanaf 20 jaar, met
enig technisch inzicht en belang-
stelling voor muziek. Er is een on-
kostenvergoeding en scholing is
mogelijk. Gegadigden kunnen bel-
len naar S 045-411539, b.g.g.
455436.

exposities
door gemma wildenberg

"ABN-bank. Werk van Jan Steen. T/m
15.3, open 9-16 uur. Bibliotheek, Pas-
toor Schleidenstraat 39. Foto's van Jo
Ariens. T/m 15/3.

HEERLEN

HOENSBROEK

Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
!60 jaar Heerlen in beeld 1929-1989. T/m
"2/4, open di t/m vr 10-17 uur. Stadsgale-
rij, Raadhuisplein 19. Werk van Pierre
Kissels en Marianne Aartsen. T/m 5/3,
"open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. NMB-bank, Bongerd 13. Werk van
R. Abrahams. T/m 28/2, open ma t/m vr
«-16uur. Galerie SART, Sintermeerten-
college. J.F. Kennedylaan 10. Werk van
Peter-Paul Lenssen. Van 17/2 t/m 4/3,
open tijdens schooluren. Volkssterren-
wacht, Schaapskooiweg 95. Werk van
Hans Stempher. Open di t/m vr 13-17
"uur, zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-22
uur. Stadsschouwburg, Van Grunsven-
plein. Werk van Hans Keuls. Tot 1 juni.
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Ruzie in friture
loopt uit de hand

Slachtoffer loopt dubbele kaakbreuk op

'dichtgenaaide' kaak, zoals offi-
cier van justitie mrK. Visser het
uitdrukte.

BRUNSSUM

11.00 tot 18.00 uur de jaarlijkse in-
ternationale rammenshow in de
Wilhelminazaal aan de Dr. Nolen-
straat 9a. Oud-burgemeester Per-
soon verricht zaterdag om 20.00 uur
de officiële opening. Op de tentoon-
stelling zijn ook cavia's te bekijken.
De entree is een vrije gave.

films

APOTHEKEN

weekend

oostelijke mijnstreek



Limburgs Dagblad sport " Ruud Gullits salariseisen vielen zelfs AC Milan rauw op hetdak.

Vanderlijde in
boksinterland

DEN HAAG - Het Nederlandse
amateurboksteam komt zaterdag-
avond in Bochum uit tegen de
Bondsrepubliek Duitsland. De
ploeg wordt aangevoerd door Ar-
nold Vanderlijde, de Europees kam-
pioen in het zwaargewicht. Regilio
Tuur moest afzeggen wegens een
handblessure. De Vedergewicht uit
Hoogvliet, die toch al niet stond te
springen om mee te doen, heeft last
van zijn rechterhand en wordt mo-
menteel dagelijks behandeld door
een fysiotherapeut. Omdat hetzelf-
de middenhandsbeentje hem al eer-
der problemen bezorgde, heeft Tuur
in overleg met zijn trainer John
Schildkamp besloten deze maand
verder rust te nemen.
Selectie: licht: Wilfred Herts (Nieuwegein),
lichtwelter: Arthur Santana (Rotterdam),
welter: Reino van der Hoek (Leeuwarden)
en Dick van Egmond (Rotterdam), zwaar-
welter: André de Klerk (Roosendaal) en
Larry Sedney (Zeist), midden: Erik Ouwer-
kerk (Amsterdam), halfzwaar: John Ver-
gouwe (Rotterdam) en Richard Schoch
(Nieuwegein), zwaar: Bert van Berkel (Arn-
hem) en super-zwaar: Arnold Vanderlijde
(Sittard).

Deense voetbalselectie. Mölby, die
zich even niet kon vrijmaken,
maakt deeluit van de groepvan zes-

tien voor de vriendschappelijke
wedstrijd, die woensdag in Pisa te-
gen Italië wordt gespeeld.

KOPENHAGEN - Jan Mölby is na
vijf maanden teruggekeerd in de

Mölby

Fortuna zoekt vorm in Zwolle

MILAAN - AC Milan is geschrok-
ken van het bedrag dat Ruud Gullit
vraagt voor een verlenging van zijn
contract met twee jaar: negen mil-
joen gulden plus een villa aan het
Como-meer, waarvan de waarde op
drie miljoen gulden wordt geschat.

De Milanese sportkrant La Gazetta
dello Sport meldde donderdag, dat
er in de spelersgroep deining is ont-
staan over de door Cor Coster gede-
poneerde vraagprijs van Oranjes
aanvoerder. „Ik wil ook acht miljard
lire", gafAncelotti als reactie.

AC Milan heeft Coster zes miyoen
gulden geboden als Gullit de seizoe-
nen '90-'9l en '91-92 opnieuw voor
de „rossonero" zal spelen. De voet-
baller en zijn zaakwaarnemer genie-
ten juridischebijstand van de advo-
cate Ella Adriaanse van het Amster-
damse bureau Stibbe, Blaisse en De
Jong. In Milaan bestaat de vrees
voor een langdurige partij ping-
pong voor het tot een contractver-
lenging dan wel een scheiding, ove-
rigens pas na het seizoen '89-'9O,
komt.

Calatasaray

Van onze medewerker JOHN BANNIER

T ~ °ok net tweede duel van het Nederlands zaal-
\J*balteam bij het wereldkampioenschap zaalhandbal in
6

n«rijk ging verloren. Na de ongelukkige 22-16 nederlaag in
(openingswedstrijd tegen Zwitserland verloor Nederland
f, met 26-14 van West-Duitsland. Een ingecalculeer-
J?ederlaag, dat wel, maar de grootte van de uitslag was niet
wanrj.

MILAAN - Michiel
Schapers is in de
tweede ronde van
het Grand-Prix-
toernooi in Milaan
uitgeschakeld. De
Nederlander ging
tegen de als derde
geplaatste Ameri-
kaan John Mc En-
roe in twee sets ten
onder: 2-6, 3-6. Bo-
ris Becker plaatste
zich ook voor de
kwart-finales. De
Westduitser had in
de tweede sèt tegen
de Fransman Guy
Forget een tiebreak
(7-3) nodig.

Jakob Hlasek, die
het Grand Prix-
toernooi van Rot-
terdam won, heeft
dekwartfinales niet
gehaald. De als
vierde geplaatste
Zwitser verloorver-
rassend met 6-7, 5-7
van Alexander Vol-
kov (Sov). De Sov-
jets doen het

v
trou-

wens toch goed in
Milaan. Ook Andrej
Tsjerkasov plaatste
zich bij de laatste
acht. Hij versloeg
de Australiër Wally
Masur in drie sets:
7-6, 5-7, 7-6.

Van de favorieten
werd niet alleen
Hlasek donderdag
in de tweede ronde
van het toernooi te
Milaan uitgescha-
keld. Yannick
Noah, zijn tegen-
stander in de halve
eindstrijd van het
Grand Prixtoernooi
te Rotterdam en vo-
rig jaar winnaar van
Milaan, verloor van
Slobodan Zivojino-
vic: 7-5, 7-6.

'Big Mac' te
sterk voor
Schapers

Mordang, Reijners, Lens, Clayton
De Vries.

„Waaraan het vormverlies te wijten
is, weet ik niet", zegt de scheidend
coach. „Ik wou dat ik het wist, dan
konden we daaraan werken. Het is
ook geen verschijnsel dat Fortuna
alleen treft. Ploegen als Haarlem,
Volendam en FC Twente hebben
kennelijk dezelfde problemen. Zaak
is het deze negatieve reeks snel een
halt toe te roepen. Vaak is een over-
winning al voldoende het elftal
weer in het juiste spoor te krijgen".
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KEULEN - Galatasaray wordt, vrij-
wel zeker, financieel beter van de
straf die de Europese Voetbal Unie
de club heeft opgelegd. Na wanor-
delijkheden in de thuiswedstrijd te-
gen Xamax Neuchatel in de tweede
ronde verplichtte de UEFA de
Turkse voetbalkampioen tot het
spelen van de volgende wedstrijd

Van onze sportredactie
SITTARD - In Zwolle hoopt
Fortuna Sittard de vorm te
vinden die na de winterstop
zoek is geraakt. Met die bedoe-
ling treedt de equipe van Hans
van Doorneveld vanavond aan
tegen PEC. Dank zij de mis-
stappen van de concurrentie is
de schade beperkt gebleven,
maar Van Doorneveld is ervan
overtuigd dat als het tij niet
snel keert, dat de prijzen voor
dit seizoen onbereikbaar zijn.

Wageningen in
zee met Buter

WAGENINGEN - Piet Buter volgt
Piet Schrijvers op als hoofdcoach
bij FC Wageningen. De 39-jarige
Haarlemmer en het bestuur van fle
eerste-divisieclub werden het gis-
termiddag (donderdag) eens over
een 1-jarig contract. In december
wordt bezien of beide partijen de
verbintenis voor twee seizoenen
willen verlengen. Buter, verkozen
boven de bij BW Den Bosch werk-
zame Theo de Jong, debuteert bij
FC Wageningen als zelfstandig
hoofdtrainer in het betaald voetbal.
Momenteel is hij voor het tweede
jaar werkzaam als bondscoach in
Zeist.

Oranje kansloos
Westduitsers geven na pauze handbaldemonstratie

Winst in Zwolle is geen onmogelijke
opgave. Gezien tegen het licht van
de prestaties van PEC in de afgelo-
pen weken - gelijkspel bij Ajax en
6-2 winst op Veendam - zeker geen
makkelijke klus. Te meer daar For-
tuna voorlopig niet kan beschikken
over verdediger Loek Frijns. „Er
zijn foto's gemaakt van zijn enkel,
maarik beschik nog nietover de uit-
slag", aldus Van Doorneveld, die er
van uit gaat dat hij Frijns nog een
tijdj»zal moeten missen.

Opstelling Fortuna: Hesp, Maessen
Duut, Liesdek, Boessen, Jalink

Roda JC om
half zeven
tegen Sofia

KERKRADE - De return wedstrijd
tussen Roda JC en Sredets Sofia in
het Europacuptoernooi voor beker-
winnaars op woensdag 15 maart be-
gint al om 18.30 uur. Roda JC heeft
voor dit vroege tijdstip gekozen om
TV-concurrentie van onder andere
Werder Bremen - AC Milan, KV Me-
chelen - Eintracht Frankfurt en Real
Madrid - PSV te ontlopen.
Trainer Jan Reker is hedenochtend
vertrokken voor een spionagereis
naar Sofia, waar Roda op 1 maart
het eerste duel afwerkt. Reker han-
teert daarbij een zeer strakreissche-
ma dat hem in staat moet stellen
zondagmiddag weer in Kerkrade te
zijn voor het duel tegen Willem 11.
Om zeven uur vloog hij vanaf Brus-
sel via Wenen naar Sofia. In de loop
van de middag bekijkt hij daar de
accommodatie waarin Roda JC
wordt ondergebracht en vanavond
zal hij de Bulgaarse pers te woord
staan. Morgenvroeg gaat hij per
auto naar Blagoevgrad waar Sredets
Sofia om half drie een bekerwed-
strijd speelt. „Vervolgens terug naar
Sofia waar ik om tien uur het vlieg-
tuig naar Athene neem. Van daaruit
zondag terug naar Brussel, waar ik
om half elf hoop te landen", aldus
Reker.

Nederland oefent
tegen Italië

ZEIST -Het Nederlands voetbalelf-
tal zal op 21 februari van hetkomen-
de jaar een interlandwedstrijd spe-
len tegen Italië. Het duel, dat als
voorbereiding geldt op de eindron-
de van het toernooi om het wereld-
kampioenschap, wordt in Neder-
land gehouden. DeKNVB en de Ita-
liaanse bond hebben het voorbe-
houd gemaakt dat de wedstrijd niet
doorgaat wanneer Nederland, bij
plaatsing voor de titelstrijd, in één
groep wordt ingedeeld bij Italië, dat
als organisator automatisch is ge-
plaatst.

Van onze sportredactie

Van onze sportredactie
f\ü. D?nemarken 23-27
f. i - Polen 17-32\kSSa-u 2 2 0 0 4 58-40[% drKen 2 2 0 0 4 54-42

Iyme 2 0 0 2 0 46-53
2 0 0 2 0 36-59

XriiiJ,rael 21-19
L JK " Frankrijk 14-21

KSke 2 2 0 0 4 48-32
rVViii. 2 10 12 41-41JK 2 10 12 36-41

2 0 0 2 0 37-48

9 ««rij-' IJsland 14-32
tl K - Roemenie 21-25Klis■JOlehi,, 2 2 0 0 4 52-26

2 2 0 0 4 50-37
fl %j; 2 0 0 2 0 33-45

2 0 0 2 0 30-57

i 'tse'rlan^l'ek ■ Nederland 26-14

»^ ""d - Noorwegen 22-18

■2^*rtaM'iek 22014 48-31TQ>gen 2 2 0 0 0 44-34. 'flanri 2 0 0 2 0 35-44
\. 2 0 0 2 0 30-48

Beste speler naast keeper Bonno
Hankel was opnieuw Lambert
Schuurs. Niet alleen scoordehij vier
maal ook als enige leek hij zich thuis
te voelen op dat niveau. Ulrich
Roth, de bikkelharde verdediger
van de Duitsers, had de handen vol
aan de Sittardse international. Lam-
bert Schuurs over zijn optreden van
gisteravond: „Je wordt stevig aan-
gepakt. Dat klopt. Dat hoort er ech-
ter bij. Helaas heeft dat harde wer-
ken aan de cirkel niet het gewenste
resultaat opgeleverd. De opbouw is
te gering en het uiteen trekken van
de verdediging wordt niet dooronze
opbouw uitgebuit. Jammer want ze
spelen echt niet slecht. We moeten
nu zaterdag kost wat kost winnen
van Noorwegen om in de race te
blijven". Bart Wanders deedvanwe-
ge een rugblessure niet mee.

Voorsprong
fetiH mbert Schuurs en Patrick

j? ty k Sen in het midden op de cir-
pi Svmi Nederland de Duitsers in
t'*f.jjj 'lend opzicht aan de zes-me-

"*ty^ waardoor er in eerste instan-
\i 'n ge '«iq gevaar kwam van de hun
V \m Teesde break-outs. Na negen

jsifs *n leidde de Oranje-ploeg
p* rO .l^t 2—4 nadat de Duitsers een

p&tre °Torsprong hadden genomen.
[os c
, de Duitse bonds-

jf jjin, ' raakte lichtelijk in paniek en
tf't^t» zÜn sterspeler Jochen

kt: 'snel het veld in. Ton van Lin-
i*n " Ze verdienste. We hebbenSfdUltsers in de eerste helft afge-

/ %,,.' "et klinkt misschien wat
v\ n* bij die 10-7 achterstand bij
'«fS'iet aar Je za^ toch duidelijk dat

0 nun normale sPe^ konden

'IV t'
V. 'ie e„ ivanescu maakte dit tijdens
f %£Tsiehelft verbaal heel erg dvi-
i r' Hij schreeuwde zijn keel
iüe jN°mzijn spelers aan te sporen.
r'% v,UkSe b°ndscoach na afloop:
V u en de tegenstander in de

U " «elft duidelijk onderschat.

In de tweede helft speelde Neder-
land vooral aanvallend erg zwak.
Onnauwkeurig afsluiten ën veel
slordige pases stelden de Duitsers
in de gelegenheid tot het lopen van
de break-outs. Mede hierdoor werd
het uiteindelijk nog zon grote 26-14
nederlaag voor de Oranje-ploeg.
Ton van Linder na afloop: „Je mag
natuurlijk nooit rekenen op een
wonder. Het handbal van Duitsland
ligt nu eenmaal een aantal klassen
hoger dan bij ons. Ook fysiek zijn ze
veel sterker. Toch mag ik niet onte-
vreden zijnover de prestatie van het
team. Met name in de eerste helft
hebben we heel erg goed gespeeld.
Ook ik weet dat er een tweede helft
komt".

Zwak

■ bondscoach Ton vanfye 2ijn plannetje getrokken,
tn |aan Rudiger Neitzel kort dek-
he^ 5 Proberen op die manier Jo-
"Ju* rT aatz uit de wedstrijd te hou-
Wd °Pzet van Ton van Linder
*H 3e wel, maar kon niet verhel-
*H*e cle OranJe-formatie na de
'er<j °P een grote achterstand
»t(je f^zet. Oorzaak daarvan was
Negri Uitsers net spe^ na e Pauze

r r* en naar de andere vleugel en
Sjt was de Oranje-formatie kwets-

Dat is natuurlijk het gevaar in zon
duel. Mijn ploeg speelde alsof het
voorjaar was. In depauze heb ik dat
natuurlijk even recht gezet".

"De Westduitse aanvaller Hans-Jürgen Muller verliest in het duel met Joop Fiege (rechts)
de bal.

HAARLEM/ENSCHEDE - FC
Twente lijktzich al in een zeer vroeg
stadium te hebben ingedekt tegen
een mogelijk vertrek van neo-inter-
national Pieter Huistra. Gistermid-
dag kwam de Enschedese eredivi-
sieploeg tot overeenstemming met
Marcel Peeper, linkerspits bij Haar-
lem, over een drie-jarig contract. De
verbintenis tussen beide partijen
gaat op 1 juli aanstaande in.FIOD heeft bewijs

zwart geldcircuit
bij FC Groningen

Volgens Astaphan, die op een
eiland in het Caraibische gebied
verblijft en de vragen van een jour-
nalist van de Toronto Star telefo-
nisch beantwoordde, nam Johnson
zijn toevlucht tot het middel toen hij
in mei vorig jaar, vier maanden voor
de Spelen, gebukt ging onder een
beenblessure.

TORONTO - De lijfarts van Ben
Johnson, Jamie Astaphan, heeft
voor het eerst toegegeven, dat de
Canadese supersprinter het bij een
dopingcontrole tijdens de Olympi-
sche Spelen in Seoel aangetoonde
middel Stanozolol heeft gebruikt.
Astaphan zegt in een vraaggesprek
met de krant Toronto Star: „Hij
heeft zelf Stanozolol gekocht of
iemand anders heeft dat voor hem
gedaan."

Arts Johnson
geeft gebruik
Stanozolol toe

Twente, tot snel handelen gedwon-
gen omdat de geruchten steeds ster-
ker worden dat vleugelaanvaller
Huistra bij PSV op het verlanglijstje
staat, moet voor Peeper een trans-
fersom ter grootte van 275.000 gul-
den naar Haarlem overmaken. De
23-jarige Amsterdammer, die bijna
vijf jaar geleden van Ajax naar
Haarlem overstapte, voorziet van-
daag (vrijdag) het contract met
Twente van zijn handtekening.

mij om eenroutinecontrole. We
zien wel".

complete administratievan FC
Groningen in beslag genomen.

GRONINGEN - Bij FC Gro-
ningen is sprake van een
zwart-geldcircuit. Een aantal
spelers is zwart betaald. Met
deze transacties zijn enkele
tonnen gemoeid. Dit is vol-
gens officier van Justitie mr.
M. Geerds gebleken ,uit het
onderzoek, dat de Fiscale In-
lichtingen en Opsporings
Dienst (FIOD) en het Fiscaal
Rechercheteam Groningen
bij de profclub heeft inge-
steld. Het bestuur van FC
Groningen was donderdag-
morgen nog niet op de hoogte
van de eerste resultaten van
het onderzoek. Bestuurslid
Guus Spier: „Wij weten nog
van niets".

Astaphan had tot nu toe volgehou-
den, dat de van zijnOlympische titel
vervallen verklaarde Johnson, nooit
anabole steroiden had genomen.
In een reactie vond Robert Arm-
strong, lid van de commissie dieeen
uitvoerig onderzoek instelde naar
doping in de Canadese sport, het
onverantwoord, dat Astaphan de
uitlatingen niet eerder heeft gedaan.
Volgens Armstrong had de lijfarts
van Johnson er verstandig aan ge-
daan een dergelijke verklaring voor
de commissie af te leggen. Toen hij
onder ede stond weigerde Astaphan
mee te werken, liet Armstrong we-
ten.

GRONINGEN - De Groningse poli-
tie heeft ook een verbod uitgevaar-
digd voor de wedstrijd FC Gronin-
gen - PSV, die op 15 mei, Tweede
Pinksterdag, gespeeld had moeten
worden. Eerder al was de beker-
wedstrijd Groningen - Ajax, op
woensdag 8 maart, door een politie-
veto getroffen.

Groningen-PSV
ook ongewenst

Zoals gemeld werd tijdens een
inval op 23 januari van dit jaar
in het Oosterparkstadion de

de hij vragen over het ontstaan
van het zwarte-geldcircuit bij
FC Groningen te beantwoor-
den. Volgens Geerds is het nog
niet bekend of de club en de
betrokken spelers ook straf-
rechtelijk worden vervolgd of
'dat de hele zaak wordt afge-
daan via het opleggenvan vrij-
wel zeker forse navorderingen
en boetes. „Deze beslissing
wordt pas genomen als het ge-
hele onderzoek is afgerond",
aldus Mr. Geerds.
Het onderzoek van de FIOD en
het Fiscaal Rechercheteam
Groningen richt zich niet al-
leen op het zwart betalen van
spelers, maar ook op het ver-
dwijnen van transfergelden.
Zo heeft FC Groningen nog
steeds een 'onduidelijke' vor-
dering in Bulgarije. De transfer
van de Bulgaarse voetballer
Zvetan Jontsjev naar Gronin-
gen ging niet door. Wel zou de
club 350.000 gulden hebben
'betaald.

Officier van Justitie mr.
Geerds wilde niet ingaan op
details van het onderzoek.
Geerds: „Het staat vast dat er
bij FC Groningen sprake is van
zwart geld en dat daarmee spe-
lers zijn betaald. Op details wil
ik niet ingaan, omdat het on-
derzoek pas eind deze maand
wordt afgerond". Ook weiger-

Ook bij een aantal bestuursle-
den, onder wie de inmiddelsaf-
getreden voorzitter Renze de
Vries, werd huiszoeking ver-
richt. De Vries heeft vanaf het
begin ontkend dat er bij FC
Groningen sprake was van een
zwart-geldcircuit. Na de inval
zei Renze de Vries: „Er is niets
aan de hand. Het gaat volgens

Milan schrikt van
Gullits vraagprijs

Negen miljoen en villa voor contractverlenging

op een plaats tenminste 300 kilome-
ter van, Istanbul. Galatasaray koos
daarop voor Keulen en donderdag
werd op een persconferentie be-
kend gemaakt dat aangenomen
wordt dat alle 60.000 plaatsen in het
Mungersdorf-stadion op 15 maart
bezet zullen zijn voor de tweede
wedstrijd tussen Galatasaray en
Monaco (Fra). Dat zou een recette
betekenen van twee miljoen gulden
en zo veel heeft een „normale"
Europese thuiswedstrijd de club
nog nooit opgeleverd.

" KOPENHAGEN- Pasealle Druyts
uit Maastricht was
in de tweede ronde
van het 10.000 dol-
lar-toernooi in Ko-
penhagen niet op-
gewassen tegen de
oud-Nederlands
kampioene Judith
Warringa uit
Liempde. De Bra-
bantse plaatste zich
via een 6—4; 6-4
zege voor de kwart-
finale.

Marcel Peeper
naar FC Twente

WK in cijfers



ik na dieopleiding begonnen met de
opleiding fysiotherapie in Heerlen.
Ik hoop met een combinatie van de
beide studie wat gemakkelijker
werk te vinden."

door jan spiljard
KERKRADE - „De lakse mentaliteit van de mensen hier is er
de oorzaak van dat ik in Limburg geen serieuze tegenstand
hoef te verwachten. Ik doe aan de Limburgse kampioenschap-
pen dan ook alleen maar mee, omdat ik mij alleen zo kan plaat-
sen voor de Nederlandse kampioenschappen." Een krasse uit-
spraak van Jacqueline Langen, judokaen Limburgs kampioe-
ne. In het afgelopen weekeinde behaalde ze voor detiende keer
deze titel, waarvoor ze, volgens haar clubgenoten vrijwel niets
hoefde te doen. Behalve Limburgs kampioene is Jacqueline in
1979 ook Nederlands kampioene bij de junioren geweest. Tot
vjjfmaal toe heeft ze bij de NK seniorenhet brons veroverd, het
laatst in 1988.

" Met een verbeten gezicht zet Jacqueline Langen, tienvoudig
Limburgs kampioene, aan voor een schouderworp.

Foto: WIMKÜSTERS

sportkompas

Motivatie
De enige motivatie voor het deelne-
men aan de Limburgse kampioen-
schappen is dat Jacqueline zich al-
leen daardoorkan kwalificeren voor
de Nederlandse kampioenschap-
pen. „Ik doe mee omdat ik heel
graag op de NK judo. Daar heb ik
tenminste tegenstand." Bij haar op
declub is heteigenlijk al niet anders
gesteld dan bij de Limburgse kam-
pioenschappen. „Dames zijn er niet
zo heel veel. Gelukkig zijn er wel
een aantal heren tegen wie ik een
stevig potje kan judoën. Hierdoor
kan ik mijn vorm op peil houden."
Jacqueline is regelmatig te zien op
toernooien in Duitsland en Enge-
land. Dan komt ze op de mat tegen
mensen uit de Europese top.
De vraag of ze nog mogelijkheden
voor haar ziet om Europees kam-
pioene te worden, antwoordt de 24-
-jarige judokaontkennend. „Ik denk
dat ik daar intussen wat te oud voor
ben." #De studie is heel belangrijk voor
Jacqueline Langen. „Door mijn stu-
die, die al zwaar genoeg is, heb ik
geen tijd meer om vijf dagen per
week te trainen. Als ik zou moeten
kiezen tussen judo of mijn studie,
dan staat het voor mij als een paal
boven water dat ik stop met judo.

Sportcentrum Berenbos ligt wat af-
gelegen. Het is eigenlijk niet meer
dan een judomat met een paar
kleedkamers. Op de mat gaat het er
stevig aan toe. In het laatste halfuur
van de training werkt iedereen een
serie van zes partijtjes af, waarbij
bandenverschil niets uitmaakt. De
3e 'danner' Jacqueline Langen ju-
doot tegen zwarte banders, danners,
maar ook tegen gele banders. Vader
Langen: „Wij willen dat iedereen
goed aan bod komt. Depopulariteit

van judoneemt toch al af. Er zijn er
nog maar weinig zoals Jacqueline.
Zij judootalvanaf haar kleutertijd."
Jacqueline is inmiddels 24 jaar en
nog altijd sport ze met plezier. Ze
heeft een studie aan het CIOS te Sit-
tard met succes afgerond en is zo of-
ficieel Judolerares geworden. Maar
niet alleen judolerares. Ze geeft ook
aerobiclessen op de sportschoolvan
haar judovereniging. „Omdat er met
een CIOS-opleiding niet zo heel veel
perspectiefvoor de toekomst is, ben

Olympia en Wilhelmina
azen weer op turngoud

DRONRIJP - Morgen worden in Dronrijp (Friesland) de nationale
kampioenschappen groepsspringen gehouden. Toonaangevend in
deze turndiscipline zijn de verenigingsploegen van Wilhelmina (Bo-
choltz) en de ploegen van Prins Hendrik en Olympia (Landgraaf).
Nieuwkomers zijn de Gulpener Turnclub (Gulpen) en Jan van Weert
(Weert). Niet minder dan zeven nationale titels verdedigen de forma-
ties van Olympia (heren vier) en Wilhelmina (dames, drie). Ook dit
jaar behoren zij ongetwijfeld weer tot de favorieten voor de titels.
Trainer Wiel Stuart (Olympia) is na de laatste generale repetitie zeer
optimistisch. „Wij hebben er alles aan gedaan. Alleen is het absurd
dat de KNGB deze titelstrijd steeds in de uiterste hoeken van ons
land organiseert. Als Limburgers worden wij gedwongen vrijdag
reeds te vertrekken en in een jeugdherberg te gaan overnachten. Dit
kost natuurlijk veel tijd en een hoop geld." Gert Wetzels, trainer van
Wilhelmina Bocholtz en de Gulpener Turnclub heeft hier ook moeite
mee. „Minder draagkrachtige verenigingen zien nu zelfs af van deel-
name, hetgeen jammer is. Wij rijden met een dubbeldekker naar
Leeuwarden. En mijn turnsters die drietitels verdedigen, zijn uitste-
kend in vorm".

Zelfs een nationale titel behoort vol-
gens de bescheiden 3e 'danner'
(nog) niet tot de mogelijkheden.
„Om Nederlands Kampioene te
worden, zou ik mijn trainingsfre-
quentie op moeten voeren. Dat lukt
me gewoon niet. In ieder geval niet
in de komende twee of drie jaar.
Daarna ben ik waarschijnlijk te
oud." Ze wil echter blijven judoën,
zo lang als ze tenminste nog zin
heeft in judo. „Wedstrijden zit er
over enige tijd niet meer in, maar zo
lang ik zin heb, judo ik door, des-
noods tot ik dood ga."

" HEERLEN - Morgen is de volley-
balhoofdmacht (heren) van Pancra-
tiusbank/VCH om 16.45 uur in de
sporthal Kaldeborn van Heerlen gast-
heer van Radius uit Gouda. Op dat
tijdstip staan eveneens twee belangrij-
ke damesduels geprogrammeerd, te
weten Pancratiusbank/VCH 2 tegen
Artemis/Rapid 2 en in de derde divisie
de topper tussen Pancratius-
bank/VCH 3 en VCE 2 uitBoxmeer. In
de sporthal Baneberg van Landgraaf
speelt om 14.00 uur Datak/VCL 2 (da-
mes) tegen Rooyse VK 2, om 16.00uur
gevolgd door de ontmoeting Da-
tak/VCL 2 contra VC Voerendaal.

" SITTARD - Zondag houdt AV Uni-
tas haar vijfde winterloop. Deze keer
leidt de loop door het bos achter het
Safaripark Tüddern. Het vertrek is om
10.30 uur vanaf de parkeerplaats van
de Interkauf in Wehr (Duitsland). Af-
standen: 1, 4, 6V2 en 13 kilometer. In-
schrijving ter plaatse.

" BOCHOLTZ - Badmintonclub Bo-
choltz leverde in de landelijke vierde
klasse dit seizoen een huzarenstukje:
het eerste team werd ongeslagenkam-
pioen. Het jeugdteam tot en met 14
jaar volgde het voorbeeld van het eer-
ste team. Ter gelegenheidvan deze re-
sultaten zullen spelers, trainers en be-
stuur vandaag tussen 20.00 en 21.00
uur recipiëren in sporthal Bocholtz.

" SCHAESBERG - Morgenkomen de
worstelaars van Simson Schaesberg
voor het eerst sinds lange tijd weer in
de sporthal De Banenberg in actie. Te-
genstander is SDZ Utrecht. Simson 2
worstelt om 20.00 uur tegen SDZ 2 en
kan bij winst nationaal kampioen in
de reserveklasse worden. Aansluitend
komt de hoofdmacht in actie. De ju-
nioren zijn om 18.45 uur al aan de
beurt tegen Olympia Rotterdam.

" HEERLEN - Zaterdag en zondag
worden in de Stadssporthal Sittard de
Limburgse jeugdkampioenschappen
badminton in deklassen tot en met 12
en tot en met 16 jaar afgewerkt. Aan-
vang morgen om 9.00 uur. Zondag om
10.00uur. De finales beginnen zondag
omstreeks 13.00 uur.

" SCHAESBERG - Morgen vinden in
diverse Limburgse sporthallen de
maandelijkse minihandbaltoernooien
plaats voor de jeugdtussen 6 en 9 jaar.
De evenementen vinden plaats in
Schaesberg, Stem, Berg en Terblijt,
Melick en Helden-Parmingen.

" WESSEM- Op zaterdag 3 junivindt
in Wessem de zesde triathlon plaats.
Het betreft een eenderde triathlon
(1300 meter zwemmen, 60 km wielren-
nen en 14km hardlopen) en een alter-
natieve triathlon. Inlichtingen en aan-
melden bij Toon van der Beek, De
Korte Beemdens 11 in Wessem, tele-
foon 04756-2059.

" HEERLEN - Zondag worden in de
sporthal Rumpen in Brunssum de
kruisfinales indoor softbal gehouden.
Aanvang om 12.00 uur. Deelnemende
teams zijn Samacols 1 en 2, Cheetahs
en Maastricht.

" EINDHOVEN - Zaterdagavond
vindt in Eindhoven de tweede ronde
van de Zuidnederlandse bokskam-
pioenschappen plaats. Hiervoor ko-
men slechts twee Limburgse boksers
tussen de touwen. Van de Wardt van
BC Landgraaf bokst dan meteen de fi-
nale in het junioren N-weltergewicht
(-67 kg.) tegen de Eindhovenaar Ma-
joor. In het junioren zwaarwelter (-71
kg.) ontmoet de MSS-bokser Krause,
Snijders van De Pugilist.

Dammen is moeilijk. Ook na twintig
jaar, laat ik het even afronden op der-
tigduizend uur, ijverig bestuderen van
het spel merk ik dat in vrijwel iedere
partij opnieuw. Een van de allermoei-
lijkste onderdelen is wel het vasthou-
den en verzilveren van eenmaal be-
haald voordeel. In de afgelopen voor-
wedstrijden om het kampioenschap
van Nederland kreeg ik met zwart bij-
voorbeeld de volgende stelling op het
bord. Wim Kalis uit Hardinxveld-
Giessendam, overigens dé revelatie
van de voorwedstrijden, had wit.

Zwart heeft een veelbelovende actieve
positie. Met weinig bedenktijd (voor
beide spelers) volgde 36. .. 12-18. Met
de bedoelingveld 27 te veroveren. Dat
is geen slecht idee, maar achteraf
blijkt 36. 13-18 beter. De belangrijkste
variant is dan 37. 31-27 9-13, dreigt
vooral (23-28X33 x 22 en (12-17), 38. 33-
-28 21-26, dreigt (11-17) en (26-31), 39.
50-45 met de coupe royal-dreiging 27-
-22 en 44-40 maar na 39. .. 24-29 valt het
niet te zien hoe wit zich nog goed kan
verweren tegen (11-17) en (26-31).
Partij: 37. 44-40 21-27 38. 31x22 18x27
39. 32x21 16x27 40. 50-45. Wit koerst

aan op het enige behoorlijke
waarover hij nog beschikt, de Jf
ding 33-28. 40. .. 11-17 41. 33-28
42. 40x20. J
Van tevoren had ik dit als een
hoopspoging ingeschat die gertl^
lijk te weerleggen moest zijn. Dai|
tegen. 42. .. 13-18? De analyse lee^j
zwart hier 42. .. 19-24 43. 20x29 i'

44. 29-24 9-14 had moeten spelen?
ik was bang dat wit dan na bijv. *£.
40 17-22 46. 40-34 27-31 47. 36x27 W
remise zou maken via 48. 34-30 ó.
49. 24-19! 14x23 50. 25-20 37-41 51. *enz. ,
43. 20-15 19-24 44. 45-40. Wit "
steeds gedwongen spel, maar of,
mars van deze schijf is wél leve11

vaarlijk voor zwart! A
44. .. 17-2245. 40-34. Nu dreigt ven1*
34-30! (24-29) 25-20! (14x5) L
(29x20) 25x3. 45. .. 9-13 46. 25-20 J'47. 15-10. Met 47. .. 27-31 48. &

22x31 houdt zwart nuremise. Da .
ik wel, maar ik moest en zou deze
tij winnen ... ,s
47. .. 6-11? 48. 10-4 11-16 49. 4-1» *}
50. 35x24 13-19 51. 24x13 18x9 52" %
en toen de rust na de tijdno" |
weer een beetje was teruggekeerd
sefte ik dat ik niet alleen al mijn
deel had verspeeld maar dat ik te j
met mijn laatste tien zetten de j

voor mijn tegenstander had »J
ceerd. Niet begrijpend en met een
gevoel gaf ik het op.

De oplossing van de lezersopg3^i
vorige week. Wit 23, 24, 29, 30, «il
46, 48, 49, 50. Zwart 4, 8, 9, U> 'ftl
21, 32, 35, 36. Wit wint door 1- f}]
36x47 2. 46-41 47x36 3. 19-13 »>ftl
24x22 36x25 5. 45-40 35x44 6.
25x43 7. 49x18 9-13 8. 18x9 4Xl*
43 met oppositie." HEERLEN - Komende weekeinde

wordt in Limburg weer de zwemcom-
petitie voortgezet. Zaterdag wordt ge-
start met, de afdeling B in Giesen, or-
ganisatie De Rog. District V: le kl.
Haelen, organisatie RZL. Zondag
moet in de A-competitie het Maas-
trichtse MZ&PC aantreden in Uden.
De afdeling C zwemt in Blerick (Mosa
Regio), Hoensbroek (ZON/Sport en
Spel). District 2e kl. Helden (HZV),
Brunssum (ZVB), Bergen (Manta).

" Voor de dames van kegelclub De Kegelvrung kan het seizoen niet meer stuk met de nationale
titel in het verschiet.

" VEENENDAAL - Zondag worden
in Veenendaal de Nederlandse karate-
kampioenchappen kumite all style ge-
houden voor de B-categorie. Limburg
heeft hierin een aantal karateka's die
mogelijk een gooi naar een van de ti-
tels kunnen doen. Dat zijn ondermeer
in de klasse tot 70 kg. Roger Heuvels-
land (Do Weng Beek) en Theo Zwak-
halen (XC Geleen). Tot 80 kg. Peter
Cremers (Roethof Maastricht) en Ro-
ger Alken (XC Geleen).

" ELBURG - Zaterdag zullen in El-
burg de Nederlandse judokampioen-
schappen voor dames-senioren plaats-
vinden. Van het district Limburg wor-
den van elke klasse de nummers een
en twee van het Limburgs kampioen-
schap van afgelopen zondag afgevaar-
digd.

HEERLEN - Zondag geeft wethou-
der Zuidgeest van o.a. sportzaken
van de gemeente Heerlen het start-
schot voor de eerste recreatieve
Amerikaanse biathlon. De biathlon
in Heerlen bestaat uit een loopvan 5
km, een fietsafstand van 42,2 km en
als slotonderdeel een loop van 10
km. Voor de dames bedragen de af-
standen respectievelijk 5, 23 en 5
km. De start is om 10.00 uur. Start
en finish zijn op de parkeerplaats
van zwembad Ter Veurdt in Hoens-
broek. Het parcours is uitgezet in en
rondom het recreatiegebied De
Koumen. Inschrijven kan tot een
half uur voor de start bij het wed-
strijdsecretariaat ter plekke. De or-
ganisatie van de biathlon is in han-
den van de Dienst Welzijn, afdeling
Sport en Recreatie van de gemeente
Heerlen. Inlichtingen onder tele-
foonnummer 045-764559.

Biathlon
in Heerlen

voor de deur. Plaats van handeling
is het Belgische Eupen. „Daar wil-
len wij zo goed mogelijk presteren.
Dat vereist een goede conditie en
een vaste hand".
Na de NK, staat allereerst de per-
soonlijke EK-wedstrijd in Hoens-
broek op het programma. Marjon
Beerends hoopt er straks zeker bij
te zijn. Samen met Hennie Fredrix
uit Elsloo wordt er alvast iedere za-
terdagmorgen keihard getraind op
de banen waarop later het EK zal
worden afgewerkt. Dit voordeel wil-
len de beide Limburgse kegelaar-
sters uitbuiten.

Kegelvrung gooien
opnieuw hoge ogen

Marjon Beerends: 'Niels slaat ons kampioenschap nog in de weg'

Hoofdklasse C
Sittard-Wilhelmina'oB
Vlissingen-Halsteren
Waubach-EHC (zaterdag
17.00 uur)
Limburgia-SVN
Venray-DESK
Geldrop-TSC
Longa-TOP

Eerste klasse F
Almania-Voerendaal
Volharding-SCG
Panningën-Caesar
RKONS-Heerlen
Born-Meerssen
Vinkenslag-Heer

Tweede klase A
Leonidas-Miranda

schoppenhonneurs goed zitten a
Maar Zuid meende een nog $
kans te zien. Als nl. Oost mms A
schoppenhonneur heeft (75%) e^A,
4k of langer schoppen (kans e^ldan 50% nu West kennelijk ccn t stl
langer ruiten heeft) dan komt n J
op een dubbele dwang altijd D p
ongeacht de klaverdistributie- d
speelde in slag 2 naar de tafel ° jol
schoppensnit te nemen voor deJ)
de boer van West. De terug geSP^
ruiten werd op tafel gewonnen.
na de hartens werden afgedraa»0
volgende figuur ontstond.

Vanuit Noord wordt nu de teatssctf
ten gespeelden Oost mag S^^ji jj
pen wegdoen. Hij ruimt dus
ver op, in Zuid en West gaat cc" pji
weg. Er volgt nu een kleine s<Lpefl'
voor de vrouw, waarna schoPK 1
West in moeilijkheden brene i
ruimt uiteindelijk ruitenb°
waardoor ruitentien de 12e
Goed dus: een dubbele dwang t i<
dagochtend 11.00 uur; is er op
ment nu echt niets leukers te
nen?

Na het eerste weekend van de paren-
competitite in de 2e divisie afdeling
Eindhoven, staan Smeets-Wagen-
voord op de 2e plaats met toch al een
redelijke voorsprong op de rest van
het veld. Hierbij mag vooral de naam
van Gorissen worden genoemd, die als
invaller voor Smeets een zeer goed de-
buut heeft gemaakt. De andere Zuid-
limburgse deelnemers scoorden rond
de 50% en verlangener niet nadrukke-
lijk naar hiervoor met name te worden
genoemd.
Het eerste spel op zondagochtend was
voor de betrokken Zuid-speler een
goede reden om snel wakker te wor-
den.

Noord had de wekker voor Zuid laten
aflopen door hem in onderstaand spel
in 6SA te persen. West kwam hierte-
gen uitmetruiten voor devrouw en de
heer. Hoe Zuid ook telde, hij kwam
maar tot 10 slagen; hoe gaat u verder
voor deresterende 2?
Allereerst is er de mogelijkheid van
schoppenheer goed en de klaver 3-3.
Dit zou hier zonder meer hebben ge-
werkt, maar heeft slechts een kans van
18%. lets beter is dan al dat beide

Vierde klasse B
Nijswiller-Banholtia
Schimmert-Wit Groen
GSV'2B-Hulsberg
Vijlen-Sportclub'2s
Mheerder Boys-Klimma-
nia

RKUVC-RKMVC

Vierde klasse C
Centrum Boys-VCT
Nieuw Einde-KVC Oran-
je
RKHBS-Heilust
Simpelveld-Waubachse
Boys
RKSVB-Abdissenbosch
Laura-Rimburg

Vierde klasse D
RKDFC-FC Hoensbroek
LHB/MC-De Leeuw
Mariarade-KEV
Sanderbout-Helios'23
Kaspora-Langeberg
Coriovallum-Sweikhui-
zer Boys

RKVCL-Minor
Eijsden-Hopel
MKC-RKWL
Heerlen Sport-Kolonia
RKHSV-De Ster
Derde klasse B
RKBSV-Treebeek
SVM-FC Gracht
Groene Ster-SVK
Vaesrade-Heksenberg
Chevremont-Bekkerveld
Weltania-Schuttersveld

„Deze week beginnen wij al met de
selectiewedstrijden. Die worden al-
lemaal in Hoensbroek gehouden.
Ook ik moet mij, als nationaal kam-
pioene nog kwalificeren voor het
EK", aldus Beerends.
In 1985 nam zij deel aan de EK in
Herborn. Toen behaalde zij een tien-
de plaats. Lucie Cillekens van ke-
gelclub In 't Brookx uit Stevens-
weert behaalde destijds de titel.
„Toen had ik net een bevalling ach-
ter de rug en was ik content met een
tiende plaats. Nu hoop ik toch zeker
op een medaille", aldus Beerends
tot besluit.

„Er is niets dat ons kampioenschap
nog kan tegenhouden", zegt de ke-
gelende huisvrouw en nationaal
kampioene Marjon Beerends. „De

Marjon Beerends: „Wij hebben een
jong team. Dat betekent dat we
ieder jaar gewoon sterker worden.
Inspiratie om te presteren hebben
we voldoende. Straks zijn de EK-
wedstrijden voor landenteams. Dan
willen wij ook de nodige negens
werpen. Die wedstrijden hebben
een eigen karakter en zijn niet te
vergelijken met de nationale com-
petitie". De Europese titelstrijd
voor landskampioenen staat in juni

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

KERKRADE - Het damesteam van
Kegelvrung uitKerkrade kan de na-
tionale kegeltitel Duitse banen niet
meer mislopen. Met nog drie speel-
dagen voor de boeg, spreekt de
stand op de ranglijst boekdelen.
Maar liefst vier punten staan de da-
mes voor op de concurentie. Hun
grootste tegenstrever en voormalig
nationaal kampioen, De Treffers uit
Spaubeek, kan hun eigenlijk niet
meer bedreigen. Net nog twee thuis-
duels en een uitwedstrijd in het ver-
schiet, maken de dames van de
Kerkraadse club zich op voor het
tweede achtereenvolgende nationa-
le kampioenschap.

laatste drie jaren hebben wij thuis
geen enkel duel meer verloren. Het
zit voor ons dus snor". Het zevental
van de 'Kegelvrung', bestaande uit
Mirjam Schepers, Ressela en Rosa-
lia Ruggiëro, Anja Wetzelaer, Mar-
jon Beerends en Mieke van der
Cruys, hebben dit jaar geen extra
trainingen ingelast om hun positie
in de nationale kegeltóp te verstevi-
gen.

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

'Zolang ik zin
heb ga ik door'

Judoka Jacqueline Langen heeft geen last van verzadiging Zoals beloofd kom ik deze week nog
'ns terug op het „blind" schaken. Visu-
eel gehandicapten kunnen met be-
hulp van aangepaste schaakbordjes
en stukken op een hoog niveau spelen.
Mede uit eigen ervaring weet ik dat
men zich ervoor moet hoeden blinde
tegenstanders te onderschatten. Scha-
ken is als sport bijzonder geschikt
voor blinden, aangezien ze volwaardig
kunnen meedraaien in de normale
clubcompetities. Daarnaast ontwikke-
len ze een opgewekt schaakleven in
hun eigenvereniging, deNSVG en in-
ternationaal in de ICBA, de wereld-
schaakbond voor blinden en slecht-
zienden.
In onderstaande partij weet de wit-
speler de ogenschijnlijk hechte zwarte
koningsveste binnen zeven zetten in
een ruïne te veranderen.
Wit: M. Boerefijn; zwart: A. Bestman.
Pirc-opening.
1. e4,d6 2. d4,Pf6 3. Pc3,g6 4.Le2,Lg7 5.
Le3,c6 6. f4,Dc7 7. Pf3,Pbd7 8. Dd2,Pg4
9. Lgl,es 10. h3,Pgf6 11. g4,e:d4 12.
P:d4,Pcs 13. Lf3,Le6 14. gs,Pfd7 150-
-0-0,0-0-0?

Nu staan alle lopers dreigend geJ
op de vijandelijke koningsstelü"!
Het was moeilijk te zien dat W"!
eerst komt met een werkelijk fa^Jsche aanval. 15.b4!,Pa6 17. Pcbsj
Het offer aannemen was niet 'bijv.: 17...c:b5 18. P:b5,Db8
P:a7 + ,K:c7 20. D:d6 mat. 18. V*
Nu moet zwart het stukoffer we>'
nemen: 18...Kc7 19. P:e6+.F:e«
D:d6 mat. 18...D:a7 19. P:c6,na»
Pa7+,KbB 21. bs,Pdcs 22. b6!

j

De opsluiting van koning en "door paard en pion is werkelijk*
terend. De zwarte stelling is hop9
Er volgde nog... 22...Pa4 23. e*1
Op zich een slechte zet maai.
schien speelt wit wel 24. e:d6?';
Das,Pacs 25. L:cs,P:cs 26. D:»*,
27. Tds,h6 28. e:d6,Pd7 29. D*1
zwart gaf op. Een mooi slot
29...Tc8 30. Dc7+,T:c7 31. d:c7 t»
weest.
Deze rubriek kwam tot stand iw
bruikmaking van aantekening 6"

René Buisman en Bert Kiebooi*

bridge
met wiel gielkens

dammen

schaken

op weg naar het doel
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Nelli Cooman dus, het 24-jarige en-
fant terrible van de Nederlandse at-
letiek, geliefd bij de één, gehaat
door de ander. Het publiek, vooral
in het buitenland, draagt haar op
handen. De atleten, vooral in eigen
land, zien haar het liefst van haar
troon kletteren. Vandaag (zaterdag)
gaat Cooman op jachtnaar haar vijf-
de Europese titel. „En ik weet dat er

heel wat zijn die hopen dat ik op
mijn bek ga", beseft De Rotterdam-
se.
„Uit jaloezie,pure jaloezie,want een
reden om mij te haten kunnen ze
eenvoudig niet hebben. Heb ik ooit
een vlieg kwaad gedaan, lelijke din-
gen over iemand gezegd? Weet je
wat zo steekt? Als ik ergens aan de
start sta, maakt niet uit waar, dan
zijn alle camera's gericht op kleine

1 Nelli. Kennelijk straal ik iets bijzon-
der uit. Kan ik daar wat aan doen?"

Kruisfinales
Smoke Eaters
bij Nijmegen

Nijmegen en alle andere teams
konden wij in uitwedstrijden
hebben. Maar het nodige ge-
luk, op welke wijze dan ook,
heeft ons tot nu toe in de steek
gelaten".

der is de kracht van de Spit-
mannen. Eaters moet het heb-
ben van snelheid en souplesse.
Dit kon het tot nu toe niet echt
uitbuiten.

"Eatersmanager Huub Notten
is door de ijshockeybond be-
rispt. Het Eatersbestuurslid
ontvingeen ernstige waarschu-
wing voor opmerkingen aan
het adres van een scheidsrech-
ter. Eaters-persvoorlichter Jan
Marutiak zal zich voor eenzelf-
de feit voor de tuchtcommissie
moeten verantwoorden.

Het team van Nijmegen, sinds
enkele jaren getraind door de
ex-Smoke Eater Danny Cuo-
mo, heeft een spelstijl ontwik-
keld die niet leuk is om te zien,
maar tot nu toe effectief was.
Het gooi- en smijtwerk en de
intimidatie van de tegenstan-

Volgens manager Huub Notten
is het Geleense team torenhoog

Zwemcoach
ondergedoken
i iio <^ ~ JanuszWerger, één«e timers van de Oostduitse

ïpl°eg, is gisteren niet met
j raardiging van de DDR te-f^eisd- De P°litie in de
IJJpfce havenstad Göteborg,
nt woensdag wedstrijden om
\j. ereldbeker werden gehou-
üJ, Veronderstelde dat WergerJ "'°eg ontvlucht is.
i%,Tle had Seen informatie'l' de verblijfplaats van del tk

CKaCh Ult de DDR ' maar
* net waarschijnlijk dat hij

:* de Westduitsers, die

tr D]
ertegenwoordigd waren met

k° eg, is afgereisd naar de an-
Kant van de zonegrens.

.GELEEN - Smoke Eaters be-
gint vandaag aan de kruisfina-
les tegen Spitman Nijmegen.
Vanavond om 20.00 uur zullen
zij de Spitmannen in Nijmegen
de baas moeten blijven. Lukt
dat, dan kunnen de Eaters het
karwei zondagavond in Geleen
afmaken. Het team dat 't eerst
twee duels wint is finalist.
Tot nu toe kon deDaski-briga-
de in Nijmegen geen punt weg-
halen. Echter volgens aanval-
ler Danny Peters is het nu mo-
gelijk. Hij stelde: „Hetkan vrie-
zen en dooien. Met een beetje
geluk komen wij met de volle
buit uit Nijmegen naar huis.
Onze tegenstander moet voluit
gaan. Daardoor meen ik dat wij
winstkansen hebben".

SCHAESBERG - De hengst Alfa
Nora uit de stal van Hennie Grift is
momenteel seizoenrecordhouder
(1.16.8) bij de dravers. Hij komt van-
avond aan de start op de 'drafbaan
van Schaesberg voor een duel met
onder andere Yviena Odilia van
Wim Velis, een toonbeeld van regel-
maat. De merrie liep zich al een do-
zijn keer achter elkaar in deprijzen.
Het programma (aanvang 19.00)ver-
meldt acht andere draverijen.
Stand beroepsrijders, bijgewerkt
tot en met afgelopen zondag: 1.
Grift 27 overwinningen; 2. Aonne de

Wrede 16; 3. Langeweg 15; 4. Sme-
ding 14; 5. Mollema 12.

LD-tips:
Catterick-Prijs: 1. Dottie Eighty Four; 2.
Duran S; 3. Cedera. Outsider: Dalida Belve-
dère.
Cbeltenham-Prijs: 1. Easy Stages; 2. Bruno
Frisco; 3. Delgadotranss R. Outsider: Cy-
riack de Moro.
Windsor-Prijs: 1. Arabesk C; 2. Ali Buiten-
zorg; 3. Yen R.
Sedgrefield-Prijs: 1. Cita de Bloomerd; 2.
.Brutus ter Lune; 3. Cindy Star. Outsider:
Cybele Lombart.
Nottingham-Prijs: 1. Caresse Heidia; 2. Cas
Buitenzorg; 3. Camee Guapa; 4. Cora Dillon.
Folkstone-Prijs: 1. Cay van Hoafer; 2. Cori-
ne Rynstroom; 3. Crappo Eisene. Outsider:
Vanusa.
Haydoek-Prijs: 1. Zera Neyenrode; 2. Zed-
dertranss R; 3. Bavonora; 4. Vamara of
Hom.
Thurles-Prijs: 1. Yvette Nubar; 2. Zoe; 3.
Brigitta R. Outsider: Zorro V.
Warwick-Prijs: 1. Alfa Nora; 2. Yviena Odi-
lia; 3. Valiant C; 4. Worthy Hollandia.Nelli Cooman: Haagse komedie

Collega-atleten hopen dat sprintkanon snel wordt afgeschoten

Simone Engelen
ski-kampioene

LOFER- Simone Engelen is tijdens
de Nederlandse alpine jeugdski-
kampioenschappen in Lofer in de
scholieren 2-klasse niet als tweede
in de combinatie geëindigd, zoals
wy gisteren abusievelijk vermeld-
den, maar nationaal kampioene ge-
worden. De 14-jarige Kerkraadse
won zowel de slalom als de reuzesla-
lom.

Olympisch
volleybalkampioen

naar Sittard
SITTARD - Olympisch- en wereld-
kampioen volleybal Amerika speelt
in april drie wedstrijden tegen het
Nederlands herenteam. Een van
deze ontmoetingen vindt plaats in
Sittard: dinsdag 25 april.
Eerder staan wedstrijden in Den
Haag (22 april) en Leek (23 april) op
het programma. Daarna ontmoeten
beide teams elkaar nog in het Ruca-
nortoernooi in Slagharen, waar ook
Cuba van de partij zal zijn.
De Nederlandse Volleybal Bond
heeft met de Verenigde Staten een
afspraak gemaakt, dat in de toe-
komst een regelmatig uitwisselings-
programma tussen de selecties van
beide landen zal plaatsvinden.

HEERLEN - Bob Bechholz uit
Kerkrade verlengt zijn contract bij
RKSNE. Het is zijn tweede seizoen
bij de club, die uitkomt in de le
klasse C Afd. Limburg.

Theatraal
Waar 'kleine Nelli' wél wat aan kan
doen, is haar theatrale gedrag op en
rond de atletiekbaan. Cooman trekt
niet alleen de aandacht, maar zoekt
die ook. „Ik geeftoe dat ik graag in
de belangstelling sta. Ik vind het
leuk om aandacht te krijgen. Maar
wie niet? leder mens is toch ijdel?"

BRUNSSUM - Bas Stofberg uit
Heerlen heeft zijn contract by voet-
balvereniging CSVT uit Treebeek
met een jaarverlengd.

VILT - Vierde klasser Vilt en trai-
ner John Simonis hebben hun ver-
bintenis met een jaarverlengd.

VENLO - Oud-Wilhelmina '08-spe-
ler Hans Leushuis, momenteel trai-
ner bij Belfeldia, wordt met ingang
van het nieuwe seizoen oefenmees-
ter bij de huidige tweede klasse
FCV in Venlo, waar hij H.Schuurs
opvolgt.

ROERMOND - Hein van Melick
gaat door bij Swift '36. Het wordt
zijn vijfde seizoen bij de club uit de
derde klasse.

i Do^DEN - Babette Hoogen-
t S'elH^ voor net toernooi om de

',1 »v '^titels squash voor vrou-
ii!^^31 van 5 tot en met 19
"a \ ,n Warmond wordt gehou-, lle'a« elfde geplaatst. De natio-
jjd jfj.^rnpioenestaat momenteel

er eide op de wereldranglijst.
ei L °P de plaatsingslijst is de„ Susan Devoy.

s^MPHIS- Tijdens het intec-It.-riale tennistoernooi van
toJP^is zijn woensdag in de

■y. e ronde twee geplaatste
Kjrs uitgeschakeld. De num-K v»er Aaron Krickstein (VSt)

m^T met 6-7, 3-6 van zijn land-P f ,°t Jim Grabb. Voorts ging
Ij 's achtste geplaatste Andres
i in drie sets ten onder te-
s >j ,«e Amerikaan Leif Shiras.

Amerikaan Jimmy
pi Cors haalde, ten koste van de

iy 'raliër Jason Stoltenberg,
,3) ac kwartfinales.
J j^HTI- Tijdens de wereldti-
Jtfjjj'Jd Noordse nummers, die

Jt ?ag in Lahti begint, zullenJ^mers ook alcoholtesten
'tJ^n ondergaan. Als er mini-

H Sm°'* Promi"e alcohol in het
\ ilt w»rdt aangetoond volgt
\ >alificatie. Dat heeft de In-J^ionale Ski Federatie (FIS)
''TJerdag bekend gemaakt.
vstk 1"was al aangekon<iigd dat
,IWIet eerst op bloeddoping zal
Jj| aer> gecontroleerd.

ijl - Paul Schocke-
|( e heeft de eerste overdekte
j) l^aan ter wereld bij zijn huis
& lyjjühlen laten bouwen. De;l w^Pische kampioen bij de
? t^gruiters van 1976, die zich, L op de drafsport heeft ge-
* \\j beschikt over een overdek-
J kvar> met een lengte van 1.045I k}J;r en een breedte van acht
Ü ij, r Hij kan zijn kostbare die-

u onafhankelijk van de
omstandigheden trainen.

1)ÜCOSIA - Vijf Cypriotische
\ zullen in staat
'% eschuldiging worden ge-
t-, laaraanleidingvan hun ge-
J tijdens de WK-kwalificatie-

) narijd Cyprus - Schotland

' [jj ° februari in Limassol. De■ | Uen wonnen met 3-2 nadat
j j,s scheidsrechter
ij sjchen acht minuten langer
I tlf.^ten doorspelen wegens
yrken van Cyprus. Na af-

belaagde een groep plaatse-

É
supporters de arbiter, die
*en voorwerp werd geraakt
1 goed heenkomen moest

BEESEL - Ben Peters is wegens
drukke werkzaamheden genood-
zaakt zijn trainerschap bij de afde-
lings eerste klasser Bieslo aan het
einde van dit seizoen te beëindigen.

Toeverlaat Hans Fiere steunt zijn
echtgenote in de rug. „Nelli is thea-
traal, maar niet gemaakt. Ze speelt
gewoon zichzelf, iemand die plezier
heeft in het leven. Natuurlijk is ze ij-
del, behoorlijk ijdel, maar dat geeft
ze ook toe. Mensen die dat niet
doen, weten in hun hart wel beter.
Meestal zijn dat hele gefrustreerde
mensen".
Inmiddels is Nelli Cooman terug bij
haar 'oude liefde', Hans Fiere. De
voormalige clubtrainervan de Atle-
tiekvereniging Rotterdam heeft zijn
baan opgezegd om zich fulltime
voor zijn vrouw te kunnen inzetten.
Fiere als plaatsvervanger van Henk
Kraaijenhof, deGroninger die tot de
beste sprinttrainers ter wereld
wordt gerekend. „Ik weet het. Ik
word heel kritisch op de vingers ge-

Titelkansen
Raymond knoors

HEERLEN - Biljarter Raymond
Knoors neemt ditweekend deel aan
de nationale jeugdkampioenschap-
pen kader 47/2 in Hengelo. De num-
mer twee van verleden jaar werd
voor de aanstaande titelstrijd als
eerste geplaatst. Het kampioen-
schap zou de 18-jarige biljarter uit
Berg aan de Maas een ticket opleve-
ren voor de Europese kampioen-
schappen, die medio maart in
Frankrijk worden afgewerkt.

Teslloop
MARGRATEN - Zaterdag vindt er
in Margraten een individuele test-
loop plaats. Het hardloopevene-
ment bestaat uit twee afstanden: 2,5
km en 10,8km. De lopers starten af-
zonderlijk om de minuut. Start en
finish zijn bij fittnesscentrum Mar-
graten aan de Eikerweg. Aanvang
2,5 km om 14.00 uur, 10,8 km om
15.00 uur.

Gerard Nijboer
in NK veldloop

SCHAESBERG - Gerard Nijboer is
op zoek naar een nieuwe uitdaging
en heeft besloten om volgende
week zondag deel te nemen aan het
Nederlands kampioenschap veldlo-
pen in Schaesberg. De marathon-
crack zal het moeten opnemen te-
gen onder meer titelverdediger Ton-
ni Dirks, Marti ten Kate en Herman
Hofstee. Cor Lambregts is de grote
afwezige. Lambregts is nog niet vol-
doende fit om te kunnen deelne-
men.
Het deelnemersveld bij de dames
zal het moeten doen zonder de vijf
beste vrouwen van dit moment.
Carla Beurskens, Rita Delnoye, Elly
van Hulst, Yvonne van derKolk en
Wilma van Onna hebben om uiteen-
lopende redenen moeten afzeggen
voor het NK dat op de Draf- en Ren-
baan in Schaesberg plaatsvindt.

En omdat Nelli Cooman niet tegen
haar verlies kan. Waar ze ook loopt,
wie haar tegenstanders ook zijn,
Cooman wil winnen. Vechten zit
haar in het bloed, zegt zij zelf. Die
grote geldingsdrang kwam al bij
haar geboorte, op 6 juni 1964 aan het
licht. „Mijnbloed bleek niet in orde,
ik heb toen in het ziekenhuis in Pa-
ramaribo een bloedtransfusie ge-
kregen. Ik was de eerste baby in Su-
riname bij wie dat lukte. Ik bedoel
maar, ik heb al bij mijn geboorte
moeten knokken. Ik moest en zou
overleven, die mentaliteit ben ik
dus nooit meer kwijtgeraakt".

records zit nogrek meentFiere. „We
richten ons op een verbetering van
dietijden, in principe is dat belang-
rijker dan deklassering op de EK en
WK indoor". Cooman daarentegen:
„Maar ik wil op beide kampioen-
schappen wel optimaal presteren.
Den Haag en Budapest zijn voor mij
even belangrijk. Den Haag omdat ik
daarvoor eigen publiek loop en Bu-
dapest omdat het om de wereld-
kampioenschapen gaat".

Optimaal
Het nationaal record van Cooman
op de honderd meter staat op 11,14
seconden, haar wereldrecord op de
zestig meter op zeven rond. In beide

Breuk
Fiere noemt het onvermijdelijk dat
het tussen Cooman en Kraaijenhof
tot een breuk is gekomen. „Op het
laatst werkte de formule niet meer.
Henk en ik hadden te veel andere
dingen aan ons hoofd. Nelli dreigde
tussen dewal en het schip teraken.
Ik had een volledige baan bij één
van Nellis sponsors en Henk be-
moeidezich ook met andere atleten.
Daardoor was er onvoldoende aan-
dacht voor Nelli en werden bepaal-
de zaken niet, of te laat gesigna-
leerd. Daarom was het voor ons en
voor Henk gewoon beter om er een
punt achter te zetten".
Na het afscheid van Kraaijenhof

keken, maar ik heb vertrouwen in
mijzelf. Vergeet niet dat ik een deel
van de ervaring van Henk mee-
draag. Al die jaren heb ik er met
mijn neus bovenop gezeten.Boven-
dien voel ik mij voldoende sprint-
trainer om Nellizelf te kunnen coa-
chen".

heeft Cooman haar plezier in trai-
nen teruggekregen. „Ik heb er weer
heel veel 10l in. De laatste tijd heb ik
echt keihard getraind. Meer en ook
anders dan bij Henk. We hebben
weer methodes opgepakt die we in
'81 ook al gebruikten". Fiere: „Ik
probeer in detrainingen zo veel mo-
gelijk variaties aan te brengen. Je
kan met behulp van een koord een
weerstandstraining doen op de
baan, maar je kan ook heuvelop-
waarts trainen, de Brienenoordbrug
op bij voorbeeld. Een meer geva-
rieerde training heeft mentale voor-
delen, zeker voor Nelli. Ze pakt zwa-
re trainingen nu makkelijker op.
Daardoor heb ik de trainingsom-
vang flink kunnen vergroten. Ik
denk dat we nu zeker een kwart
meer trainen dan vorig jaar".

Parcours Goldrace gewijzigd liet zijn ploegleider Jean-Luc Van-
denbroucke, de renner opnieuw
naar het ziekenhuis brengen. Hij
wordt nu voor onbepaalde tijd in
observatie gehouden.

Wintertriathlon
in Geleen

vaste TV-camera de strijd op de
Cauberg goed in beeld te brengen.

verwondingen op. De Belg Johan
Museeuw eindigdeals tweede. Bes-
te Nederlander was nu Rob Harme-
ling, die vierde werd.Rozendal

leider
NIMES - Harry Rozendal heeft de
tweede etappe van deRonde van de
Middellandse Zee gewonnen en de
eerste plaats in het algemeenklasse-
ment overgenomen van de Belg Pe-
ter deClercq. De renner uit deploeg
van Peter Post sprintte na de rit
over 125 km van Cap d'Agde naar
Nimes sneller dan Ronny Vlassaks
(Bel) en.Christophe Lavainne (Fra).

Gavazzi wint
na tien jaar

LAIGUEGLIA - De sprint van Pier-
rino Gavazzi is nog steeds scherp.
Gisteren won de 39-jarige Italiaan
de 26e Trofeo Laigueglia, de ope-
ning van het Italiaanse wegseizoen.
Tien jaar geleden won Gavazzi de-
zelfde wedstrijd in de sprint voor
Beppe Saronni en Francesco Moser.

Nevels enige
Nederlander in
Bocaccio-ploeg

THORN - Wielerprof Leon Nevels
uit Thorn is de enige Nederlander,
die deeluitmaakt van de Belgische
merkenploeg Bocaccio. Het team,
dat gesponsord wordt door de ge-
lijknamige dancing, staat onder lei-
ding van Johnnyvan den Borre. De
formatie werkt een programma af,
dat grotendeels tot de Benelux-lan-
den beperkt blyft. Behalve Nevels
verdedigen twaalf Belgen de kleu-
ren van Bocaccio: Delathouwer, De
Roo, Op het Eyndt, Broek, Demeu-
ter, De Schacht, Desmet, Janssens,
Roelandt, Spaenhoven, Sprangers
en Van Dyck.

Uitslag: 1. Gavazzi (Ita), 169 km in 4 uur 19
minuten, 2.Vitali (Ita), 3. Martinello (Ita), 4.
Lurquin (Bel), 5. Galleschi (Ita), 6. Deerion
(Bel), 7. Dubois (Fra), 8. Cornillet (Fra), 9.
Chiurato (Ita), 10. Gusmeroli (Ita) zelfde tijd
als Gavazzi.

Uitslag: 1. Rozendal (Ned), 128 km van
Agde naar Nimes in 2uur 49 minuten en 56
seconden, met tijdsvergoeding 2.49.41, 2.
Vlassaks (Bel) met tijdsvergoeding 2.49.46,
3. Lavainne (Fra) met tijdsvergoeding
2.49.51, 4. Vekemans (Bel) 2.49.56, 5. Phih-
pot (Fra), 6. Wijnands (Ned), 7. 80l (Ned), 8.
Dekker (Ned), 9. Chaubet(Fra), 10. Jan Wij-
nants (Bel) zelfde tijd als Vekemans.
Algemeen klassement: 1. Rozendal 5.22.15,
2. Vlassaks op 5 seconden, 3. De Clercq (Bel)
0.10, 4. Lavainne (Fra) 0.10, 5. Adri van der
Poel (Ned) 0.15, 6. Van Rijen (Ned), 7. 801, 8.
Poels (Ned), 9. Wijnands, 10. Dekker zelfde
tijd als Van der Poel.

Renners oefenen
MAASTRICHT - De tweede trai-
ningsrit van de gezamenlijke Lim-
burgse wielerclubs vindt zondag 19
februari plaats in Heer. Op een par-
cours van anderhalvekilometer met
start en finish in de St.Jozefstraat
wordt het navolgende programma
afgewerkt: 11.00 uur liefhebbers en
veteranen 34/2 km; 12.00 uur nieu-
welingen 30 km; 13.00 uur junioren
45 km; 14.10 uur jeugd; 14.30 uur
amateurs en profs 64/2 km. Rond
kwart over vier is laatstgenoemde
wedstrijd afgelopen. Uitreiking van
rugnummers in café 't Beckerke,
Akersteenweg 15, Heer/Maastricht.

Arras weer naar
ziekenhuis

BEZIERS - De Belgische wielren-
ner Wim Arras is opnieuwin eenzie-
kenhuis in Beziers opgenomen. Ar-
ras was woensdag tydens de eind-
sprint van de eerste etappe van de
Ronde van de Middellandse Zee
van Carcassonne naar Beziers ten
val gekomen. Bij een onderzoek in
het ziekenhuis bleek toen, dat Arras
geen schadelijke gevolgen aan zijn
val had overgehouden. In de nacht
had Arras echter last van duizelin-
gen en moest hij overgeven. Daarop

- De kans is
A' het traditionele slot vanrjfstel Gold Race op 22 april
i^'Sd moet worden. Gewoon-l^Jdens renners in deze klas-

Ik de slotkilometersin
k^burg over Sibbergrubbe,L!ernerweg, Cauberg, Vogel-

eg, Geulhemerweg en Ras-
% v°rens via Amby de finish
L ssen te bereiken. Een ge-
\ van de route, de Daelhe-
*t ve g. is echter niet beschik-
Waiïwege een ingrijpendere-actie.
Lerkzaamheden aan de weg
W vorig jaar begonnen en
g^ volgens het werkplan half

reed zijn. Door het goede
<*n deze winter tot nu toeifj a het werk weliswaar goed

't *r of de weg al op 22 april
t enners berijdbaar is kan
1 worden. „Ze-
-1 als het de komende we-

bar en boos wordt met
l(jeer," aldus Jo Roebroeck
{t, afdeling Grondzaken vangeënte Valkenburg aan de

k a^überg, die vermoedelijk
'L s scherprechter zal funge-
rjj et een nieuwigheid. Op de
jatten de renners onder de

(k oor te rijden, die het kuur-
-1,1 Thermae 2000 verbindt

aan de over-vanaf de brug is met een " Wim Arras, het Belgische sprintkanon, ligt momenteel in een
Zuidfrans ziekenhuis.

GELEEN - Op zondag 19 maart
wordt in Geleen de eerste Glaner-
brook Wintertriathlon gehouden.
Deze officiële NTB-wedstrijd be-
staat uit de onderdelen lopen, fiet-
sen en schaatsen.
Om 11.00 uur klinkt in het Burge-
meester Damenpark het startschot
voor een loop over 15 kilometer,
over heuvelachtige wegen richting
Puth/Schinnen. Na deze discipline
wordt een fïetstraject van 35 kilo-
meter afgelegd. Deze route gaat via
het Damenpark naar Spaubeek,
Schimmert, Oersel, Ulestraten en
Kasen naar Geulle, alwaar na de
Snijders- en Slingerberg de route
weer terug voert naar Geleen. Ver-
volgens krijgen de atleten de
schaatsen ondergebonden voor 61
ronden (circa 25 km) op de 400 me-
ter ijsbaan Glanerbrook. Tot slot
volgt nog een loopronde van 660
meter over de wielerbaan tot de fi-
nish.
Een van de deelnemers is onder
meer triathleet Peter Zijerveld. Ver-
dere inlichtingen en/of aanmelding
bij Bert Peeters in Spaubeek, »
04493-3475.

Van onze medewerker

sport
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" Nelli Cooman met haar echtgenoot, geliefd en gehaat in het atletiekwereldje.
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Alfa Nora start
in Schaesberg

favoriet. „Ik ben van mening
dat de finale Smoke Eaters-
Agpo Trappers wordt. Mis-
schien een kronkelige gedach-
te, maar het zou best kunnen.

Van onze sportredactie

DEN HAAG- Nelli Cooman was deze week een graag geziene
gast in Bel Air. De koningin van de zestig meter had zich terug-
getrokken in het Haagse hotel om zich in alle rust te kunnen
voorbereiden op de Europese indoorkampioenschappen, die
ditweekeinde in de Houtrusthallen worden gehouden. Bel Air
mag dan op een steenworp afstand van Houtrust liggen, de
Rotterdamse Mijnsherenlaan, waar Cooman woont, is toch ook
niet al te ver uit de buurt. „Maar dat is nu weer typisch Nelli",
vinden haar collega-atleten. „Wie gaat er nou in een hotel zit-
ten, terwijl diekampioenschappen zo ongeveer in jeeigen ach-
tertuin worden gehouden?"

trainerscarrousel

Limburgs dagblad
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Vrij baan voor
Eddy Planekaert

J .
ALBACETE - Eddy Planckaert
heeft de Grote Prijs van Albacete
gewonnen. Mathieu Hermans, vorig
jaar winnaar van de 154 kilometer
lange koers, kwam tijdens de eind-
sprint ten val. Hermans liep geen
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I DISCOTHEEK II

Las Vegasl
NIEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur veel

gezelligheid met DJ TOTO
Sunplein 2, NieuwenhagenLandgraaf
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Bar-Discotheek XENON
Rijksweg 33 - Geleen-Centrum - Tel.: 04490-55894 (

Zoekt u de gezelligheid op, of neemt u
die met u mee?
Bezoek dan onze zaak in het
weekend,
vanaf 20.00 uur.

LET OP!!!
Vrijdag 24 februari

VERONICA-DRIVE-IN-SHQW
Aanvang 21.00 uur, tel. 04490-55894
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Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 18 febr. LA STRADA

Zaterdag 18 febr. STABBS
Zaterdag 25 febr. SPRING
Zaterdag 4 maart CLASS
Zaterdag 11 maart THE RUN

Putstraat 86, Sittard
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Schimmert
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Café - bistro - cocktailbar - discotheque IJ
DE TRENDSETTER VAN LIMBURG L

Burg. Janssenstraat26, Beek to. kerk, 04490-79297

r salsa en rock & roll
leer je natuurlijk bij
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En andeiswillenwe 'tbestevenvoorschieten, j
I

Bij het kiezen van een auto kijken sommige immers het formidabele rijden nog in de weg staan. Maar om u ten volle van het rijden te laten genieten,
mensen vooral naar gunstige financieringsregelingen Daarom, en om geen enkele andere reden, zonder dat u zich meteen om de financiën hoeft te

die al of niet worden aangeboden. Bij de Citroen AX schieten we voor de AX tot fl. 10.000,- renteloos voor. bekommeren. Dat zal trouwens toch wel meevallen,
werkt dat gelukkig anders. Die hoeft het niet van aan- U hoeft ons alleen maar te garanderen dat u het bedrag als u bedenkt dat val vanaf fl. 15.600,- (exclusief afleve-
trekkelijke voorschotten te hebben. in 12 maandelijkse aflossingen terugbetaalt. Vindt u een ringskosten) in een nieuwe AX rijdt.

Want een auto die zo zuinig en comfortabel jaar te kort, dan kunt u ook kiezen voor een voorschot Overigens is dit interessante aanbod geldig I
is, wordt in de eerste plaats toch om zn uitstekende van maximaal 24 maanden. In dat geval lenen we u tot tot en met 31 maart 1989. Enige haast is dus wel gebo-
kwaliteiten gekozen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat fl. 10.000 tegen 6.9% rente. den. Maar u had toch al gekozen,
we over uw betaling wel verschillende afspraken kun- U hoeft niets aan te betalen. Ook dat doen we -~ .. ** "/**"+ farmn C\°/*
nen maken. Als u eenmaal heeft gekozen, mag niets niet om u tot aankoop te verleiden. CJIXOcn nildiiClClL lGg,Cll U/o.
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♦Maximaal 12 maanden Financiering volgens de gebruikelijkehuurkoopvoorwaarden van Citroen Financiering.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD. Jl
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