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Uitprotest tegen oproep Chomeini tot moord

Ambassadeurs EG
verlaten Teheran

Van onze correspondent
BRUSSEL/DEN HAAG - De
twaalf landen van de EG zul-
len vandaag hun ambassa-
deurs in Iran voor overleg te-
rugroepen uit protest tegen de
oproep door de Iraanse leider
Chomeini om de Britse schrij-
ver Salman Rushdie te ver-
mooren. Ook zullen alle diplo-
matieke en politieke bezoeken-
over en weer worden opge-
schort. Groot-Britannië trekt
zelfs al zijn diplomaten terug
uit Iran.
De ministers van Buitenlandse Za-
ken van de twaalf spraken gisteren
in Brussel een scherpeveroordeling
uit aan het adres van Teheran. „Er
bestaat grote eensgezindheid in de
afschuw over en veroordeling van
de oproep van de ajatollah voor een
goed betaalde moord op Rushdie",
aldus de Nederlandse minister
Hans van den Broek.

De Westduitse ministervan Buiten-
landse Zaken, Hans-Dietrich Gen-
scher, sloot gisteren zelfs niet uit dat
de Europese Gemeenschap econo-
mische sancties tegen Iran zal af-
kondigen als het door Chomeini af-
gekondigde doodvonnis tegen Sal-
man Rushdie niet wordt ingetrok-
ken.'

Vrouwhalve
dag in

kofferbak
Van onze verslaggever

-De toezichthou-. van de Brunssumse golf-
FJ1 heeft zondagmiddag rond
i uur een 27-jarige vrouw uit

k uit een wel heel benarde
Jl'e bevrijd. De vrouw was
pdagavond ter hoogte van
Jïolfbaanuit debocht gevlo-
l . en daarna uit angstvoor deinternis in de kofferbak ge-
n ,Pen. Die trok ze per ongelukNslot.
ySehele nacht en de daarop-
Ptende morgen zat ze opge-
P?n in de kofferbak. Toen de
Echter de auto ontdekte

hij hevigvan een hulpe-
-6 stem uit de kofferbak,
j*1, bevrijdde vervolgens de
°uw uit haar positie.

Strengere
regels voor

onze verslaggever

JASSEN - De Rijksluchtvaart-
i. Wil de'bepalingen van deJv'uchtenbeschikking voorjj^ld Beek gaan aanscherpen.
(.." de RLD de bedrijven die 'sJs op 'Beek' vliegen nader aan-
k Tiet welke vliegtuigen ze dat

1 doen en welke vliegprocedu-
(? Precies moeten volgen. Ook
ijf eventueel een grens gesteld
"et totaalgewicht na belading.

Coolwijk van de RLD zeisteren in Meerssen tijdens eengering van de Milieucommis-
iiegveld Zuid-Limburg. Vol-ar> Coolwijk wordt ook beke-\J en in hoeverre overtreders

u e geluidsnorm strafrechtelijk
!." Worden vervolgd. „Door het
Iv^rk dat het opstellen van een»^end Milieu Effecten Rapportl^eh meebrengt, zijn we daar
yn°g niet uit", aldusVan Cool-

Respect
Volgens Van den Broek was een
scherpe stellingname nodig omdat
de beginselen van onze rechtsorde
in het geding zijn. „We willen de
moslimwereld duidelijk maken dat
wij hun godsdienst respecteren,
maar dat wij dan ook van Iran ver-
langen dat het de elementaire en
fundamentele rechten van de mens
respecteert". Wat deEG zal doen als
Rushdie toch zou worden ver-
moord, is door de ministers nog niet
besproken.
Minister Korthals Altes (Justitie)
acht overigens de kans dateen rech-
ter in ons land het boek 'Satanic
Verses' van de Engelse schrijver
Salman Rushdie zal verbieden, niet
groot. Vrijdag werd bekend dat het
kabinet laat onderzoeken of in het
gewraakte boek sprake is van 'sma-
delijke godslastering. Daartegen
kwam vooral uit kringen van de
linkse oppositie nogal wat protest.

" Zie ook pagina 3en 13

Hetweer
USTIGWEER

Tt van een hogedrukgebied
i ï ■ a«daag boven Limburg.
Intekent een zwakke tot

Ht?e Wind uit verschillende
1 \ ftSen. Vooral in de och-
i **' er veel hoge bewol-
\ k^in, terwijl overdag wat- zich ont-
tl |,*'en. Misschien dat daar-
I \^ «en klein buitje valt.
I V r zijn ook perioden met
\**z temperatuur bereikt

i \ aarde van rond de 9 gra-

[(j, h
p 07.43 onder: 18.05

Ik °P: 19.13 onder: 07.58

1 »vP: 07.41 onder: 18.07C'op: 20.23 onder: 08.08

Voetganger
verongelukt

Van onze verslaggever
SITTARD - Een nog onbekende
man is gisteravond omstreeks acht
uur in Einighausen (gemeente Sit-
tard) om het leven gekomen toen hij
op de kruising Oude Bergerweg-
/Mauritsweg door een passerende
auto werd gegrepen.' Tot gister-
avond laat kon de Sittardse politie
nog geen mededeling doen over de
identiteit van de man en de toe-
dracht van het ongeval.

In verband met het onderzoek werd
de Oude Bergerweg voor alle ver-
keer afgesloten.

" De onheilsplek in Einighausen. Foto: PETER ROOZEN
Gesprekken
bouw-CAO
vastgelopen

DEN HAAG - De onderhandelin-
gen over een nieuwe bouw-CAO
(voor 250.000 werknemers) zijn van-
morgen vroeg vastgelopen, nadat
dierond middernachtal dreigden te
mislukken. De bonden hadden al
eerder het ultimatum gesteld dat er
vöör vrijdag 24 februari overeen-
stemming moet zijn over dienieuwe
CAO. Is dieer dan niet, dan dreigen
vanaf volgende week maandag ac-
ties.

Na een hele dagen avond onderhan
delen bleef gisteren de vormgeving
van de bestaande arbeidsduurver-
korting een breekpunt. De werkge-,
vers houden vast aan de ruil van de
vier verplichte snipperdagen in de
wintersluiting voor vier collectieve
roostervrije dagen. Door deze ruil
verwachten de bedrijven per jaar
vier extra produktiedagen te kun-

Miljoenenbod
om Chomeini
te beschaven

LONDEN (AFP) - Het blad 'People',
een van de kranten van Robert Max-
well, heeft besloten zes miljoen
pond, ruim 22 miljoen gulden, te be-
talen aan degene die in staat is aya-
tollah Chomeini enige 'beschaving'
bij te brengen. People omschreef de
geestelijk leidervan Iran zondag als
'de krankzinnige mullah'.

Na er nog eens aan herinnerd te
hebben dat de ayatollah meer dan
tien miljoen gulden heeft gezet op
het hoofd van de schrijver Salman
Rushdie, wegens zijn boek 'Satanic
Verses' zegt het blad: „Robert Max-
well heeft dat bedrag verdubbeld
om de tijger van Teheran te tem-
men".
„Om de wereld te tonen dat hij echt
spijt heeft van zijn perverse ver-
standsverbijsteringen, dient de aya-
tollah publiekelijk het Zesde en het
Negende Gebod op te zeggen: Gij
zult niet doodslaan en Gij zult geen
valse getuigenis spreken tegen uw
naaste. Het geld is voor de man of
vrouw diehem daar toe weet over te
halen", aldus People.

Demonstraties in Heerlen ofMaastricht

Actie Limburgse
verpleegkundigen

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De Zuidlimburgse
verpleegkundigen en verzorgenden
voeren woensdag 15 maart aan-
staande actie om kracht bij te zetten
aan de looneis van 5 procent. De de-
monstratie in het kader van de lan-
delijke actiedag van de Verpleeg-
kundigen en Verzorgenden in Op-
stand (WIO) wordt in Heerlen of
Maastricht gehouden. Daarover
moet het Limburgse actiecomité
van de WIO nog een beslissing ne-
men. Verder zal er een petitie wor-
den aangeboden en zijn er plannen
om een burgerlijke ongehoorzaam-
heidsactie op te zetten. Gedacht
wordt aan de bezetting van een
kruispunt of rotonde.

Tot deze plannen werd gisteren be-
sloten tijdens een vergadering van
afgevaardigden van zon tien zie-
kenhuizen, klinieken en verpleegin-

stellingen in Zuid-Limburg. Tijdens
die bijeenkomst werd ook de pro-
vinciale Limburgse actiegroep van
het WIO opgezet. Daarin hebben
drie verpleegkundigen van het
Heerlense De Weverziekenhuis zit-
ting. Initiatiefnemers Van Hout en
Sporck hopen dat ook vertegen-
woordigers van andere instellingen
zitting zullen nemen in het comité.

Volgende week is weer een bijeen-
komst met de diverse vertegen-
woordigers van de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinstellingen ge-
pland. Op die bijeenkomst worden
nog meer afgevaardigden verwacht,
met name die van de ziekenhuizen
en klinieken uit de Westelijke Mijn-
streek. Volgende week zal ook het
draaiboek voor de actiedag worden
opgesteld.
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Arrestaties in
Griekenland

ATHENE - De directeuren van
veertien Griekse staatsbedrijven
zijn in staat van beschuldiging ge-
steld wegens verduistering van
overheidsgelden, zo heeft de Griek-
se justitie gisteren bekendgemaakt.
De aanklachten hangen samen met
het schandaal rond de Bank of Cre-
te. Tot de veertien ondernemingen
behoren de luchtvaartmaatschappij
Olympic Airways en de Griekse
PTT.

De bedrijven zouden deposito's bij
de Bank of Crete hebben gehad
waarover zij meer rente ontvingen
dan wettelijk is toegestaan. De op-
richter en eigenaar van de bank,
George Koskotas, vluchtte vorig
jaar november met zijn familie naar
het buitenland nadat hij was be-
schuldigd van fraude en verduiste-
ring. Hij is gearresteerd in_,de Ver-
enigde Staten en zit daar in de ge-
vangenis in de stad Salem.

Het schandaalrond de Bank of Cre-
te wordt momenteel onderzocht
door een parlementscommissie. Het
zou bij de fraude gaan om een be-
drag van meer dan 200 miljoen dol-
lar. Volgens de Griekse oppositie
zijn ook leden van de socialistische
regering van premier Andreas Pa-
pandreou bij de zaak betrokken. Zij
zouden de illegale praktijken van
Koskotas mogelijk hebben gemaakt
door bij diens bank overheidsgel-
den te deponeren in ruil voor steek-
penningen.

Gijzeling wanhoopsdaad
UTRECHT - De gewapende gijze-
hng in het gebouw van de Utrechtse
rechtbank, waar de 31-jarige
Utrechter V. zijn ex-vrouw, haar
echtgenoot, een advocaat en een ge-
zinsvoogd gedurende vier uur vast-
hield, is een wanhoopsdaad ge-
weest. Nadat de kinderrechter V.'s
verzoek om de voogdij over zijn
twee kinderen had afgewezen, pro-
beerde hij langs gewelddadige weg
in ieder geval een andere bezoekre-
gelingaf te dwingen.Tegen drie uur
gistermiddag gaf hij zich over aan

de politie.
De gijzeling, die om kwart voor elf
gistermorgen begon, speelde zich af
in een tijdsbestek van vier uur. De
uitspraak van kinderrechter Abbe-
ma was voor V. het signaal om tot
actie over te gaan. Op het moment
dat mrAbbema de zaal verliet, haal-
de hij een pistool tevoorschijn en
hield daarmee de aanwezigen onder
schot. Om zijn woordenkracht bij te
zetten, loste hij een schot in het pla-
fond.
Twee minuten later was de eerste

surveillance-auto van de politie ter
plaatse. Na een aantal gesprekken
kon V. om even voor drieën worden
bewogen de gegijzelden te laten
gaan en zijn wapen in te leveren.

Het hoofd van het rechercheteam,
Wim Hoefsloot: „De man is ervan
overtuigd dat hem een groot on-
recht is aangedaan. Daarom wilde
hij een nieuw gesprek met de ande-
re partij over de situatie rond zijn
kinderen. Je mag concluderen dat
hij dat doel heeft bereikt".

De tweede Van Brienenoordbrug is gisteravond tus-
sen de pijlers gevaren zodat hij naast de oude brug
kwam te liggen. Om ongeveer negen uur werd begon-
nen met het vijzelen, een speciale manier van hydrau-
lisch opkrikken, van de brug. De brug werd gisteren
slechts enkele honderden meters gevaren, nadat hij vo-
rige week al van Grootint in Zwijndrecht, waar hij
werd gebouwd, naar de plaats van de oude brug werd
gesleept. Gisteren is hij voor de pijlers gelegd met be-
hulp van sleepboten en duwboten. Daarna is de brug
met kettingen door drijvende bokken tussen de pijlers
getrokken. Het vijzelen zou de hele nacht duren. De
brug lag op pontons, op ongeveer zeven meter hoogte,
en moet naar een hoogte van 24 meter.

Basisonderwijs staakt een dag
L D
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BIETJES
EN HAMBURGERS
Elke dinsdagen woensdag k \m EMm
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BRUIDSBEURS
25 en 26 febr.
met 4 grote

bruidsshows van
PEREBOOM
MAASTRICHT

Voorverkoop ’ 10,00
Pereboom, Gr. Gracht 27
Mstr. of tel. 043-472841
Veelal bij aankoop of

reservering boven 150,-
-wordt uw entreegeld

terugbetaald

Cocarde (casino)
Valkenburg a.d. Geul



kunst

Elly Ameling fascinerend
HEERLEN - Met een feestelijk
programma, dat bestond uit 21
liederen van 18 componisten,
heeft Elly Ameling het publiek
in de bijna uitverkochte Heerlen-
se Stadsschouwburg afgelopen
zaterdag bijna twee uur lang aan
zich weten te binden. En dat mag
een heel bijzondere prestatie
worden genoemd, aangezien het
een concert betrof in het kader
van de Bijzondere Culturele Ac-
tiviteiten, waar normaliter men-
sen verschijnen, die niet in de
eerste plaats voor de muziek ko-
men. De bijzonder hoge drempel

van het liedrecital vormt daarbij
een extra bezwarende factor.

Met bewondering en genot heeft
het enthousiaste publiek in de
Heerlense schouwburg kennis
genomen van de liedkunst van
Elly Ameling. De soliste, die al
meer dan dertig jaar een interna-
tionale topper is, had een veelzij-
dig programma samengesteld
van bekende en minder bekende
liederen, heel subtiel van op-
bouw en met een hoogwaardige
artistieke impact. Het neusje van
de zalm voor de liefhebber, maar

niet echt toegankelijk voor het
'grote' publiek. Dat Elly Ameling
van begin tot einde - inclusief de
beide toegiften - bleef boeien,
kan worden toegeschreven aan
diverse factoren: op de eerste
plaats aan haar prachtige stem,
die ondanks de jarenweinig aan
glans heeft ingeboet, en zeker
ook aan de enorme expressie en
afgewogen voordracht, waarmee
zij iedere interpretatie een onge-
kende overtuigingskracht mee-
geeft; ofdat nu een lichtvoetig en
humoristisch lied is als Caplets
Le Corbeau et le Renard of het

ingetogen, ontroerende Sei Du
mem Trost van Mozart. Het is
echter vooral haar liefde voor de
poëzie, die het bijwonen van een
concert van Elly Ameling zo fas-
cinerend /naakt. leder woord is
gewogen, ieder frase doorleefd,
ieder lied een oase van kleur en
sfeer. Vooral in het Franse reper-
toire na de pauze - met o.a.
Viens, les gazons sont verts van
Gounod en En Sourdine van
Fauré - kwam zij tot aangrijpen-
de vertolkingen. Daarbij ge-
steund door een sublieme Ru-
dolf Jansen, die door zijn volg-
zaam en alert spel in de 'voor-
waardenscheppende sfeer' voor
de soliste van grote waarde was.

Jos Frusch

Studium Generale verstild en bewogen

Via Crucis van Liszt
sobere passiemuziek

RIJKHOVEN - Met een tweetal passieconcerten, zaterdag-
avond gegeven in de St.Agathakerk te Eys/Wittem en zondag-
middag in de kapel van kasteel Alden Biesen bij Rijkhoven-
/Bilzen, opende het semi-professionele kamerkoor Studium
Chorale 0.1.v. Eric Hermans afgelopen weekend in beide Lint-
burgen de passieconcertentijd. Vijf kleine a cap(p)ella-koor-
werken voor de passietijd, drie van Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy en twee van Franz Liszt gingen vooraf aan de opvallend
sobere muziek van 'Via Crucis', Liszts verklanking van de
veertien staties van de kruisweg, waaraan naast Studium Cho-
rale de pianiste Tonie Ehlen haar medewerking verleende.

Het vocaal ensemble bracht Men-
delssohns vierstemmig motet opus
69 nr.l en de twee achtstemmige
zettingen van resp. de psalmen 22
en 43 in de juiste passiesfeer ter
voorbereiding op het intiem klin-
kende, maar in wezen muzikaal
monumentale 'Via Crucis': in een
verstilde stemming, zoals het mo-
tet en meer bewogen, zoals in bei-
de psalmzettingen.

Muziek die in de pianopartij chro-
matisch tevens zo ver gaat dat het
duidelijk is dat in de Romantiek
niet alleen Wagner de Tweede
Weense School (Schönberg, We-
bern. Berg) de muzikale weg heeft
gewezen.
'Via Crucis, les quatorze Stations
de la Croix' is een vreemde maar
unieke passiecompositie, zowel
naar vorm als inhoud.

Een instrumentaal leidmotief is
steeds weer te horen naast recita-
tieyen en hymnen, enkele koralen
a la Bach, met ertussen van statie
naar statie een muzikaal medite-
rende, van alle glans ontdane pia-
nopartij, door Tonie Ehlen ingeto-
gen, maar tevens duidelijk ver-
tolkt, waarbij haar naadloos sa-
menspel met het koor als vanzelf-
sprekend klonk.

Studium Chorale deed het sobere
karakter van deze merkwaardige
passiemuziek muzikaal alle eer

Maar dan weerklinkt Liszt, de late
Liszt. de muziek van de honorair
kanunnik in de orde van Sant'Al-
bano. Eerst twee vierstemmige
werkjes en dan de kruiswegmu-
ziek. Geen klatergoud meer, zoals
in zijn virtuozentijdperk, maar ver-
geestelijkte klanken van een ge-
louterd musicus, bevrijd van de
wereldse conventies. Een vergelij-
king met de componist van de
Hongaarse rapsodieën en de sym-
fonische gedichten gaat hier vrij-
wel volledig mank.

aan en toonde in de achtereenvol-
gende staties muzikaal voortdu-
rend attent blijvend en letterlijk
klinkklaar de voor de meeste mv-

ziekliefhebbers waarschijnlijk on-
bekende, ware gouden zijde van
Liszt's muzikale medaille.

Peter P. Graven

" Studium Chorale overtuigend in merkwaardige passiemuziek

Nederlands Studentenkoor
voorbeeldig qua inzet

MAASTRICHT - Nu Maastricht
zich als een echte universiteits-
stad begint te profileren, doen
het Nederlands Studenten Or-
kest en het Nederlands Studen-
ten Kamerkoor in hun landelijke
concertencyclus ook de Lim-
burgse hoofdstad aan. Het NSO
musiceerde al tweemaal voor een
uitverkochte Staarzaal, het NSK
(kwantitatief beslist geen kamer-
koor!) moet het met veel minder
belangstelling doen: het blauwe
zaaltje van de Maastrichtse Ste-
delijke Muziekschool was afgelo-
pen vrijdagavond, net als vorig
jaar de St.Janskerk, maar half
gevuld en dat ondanks het feit
dat er dit jaar ook enkele Lim-
burgse studenten in het 34 voca-
listen sterke koor meezongen.

Maar dat de hoofdstedelijke mu-
ziekliefhebbers (i.e. amateur-
koorleden) niet warm lopen voor
uitvoeringen met onbekende,
qua moeilijkheidsgraad hoog-
staande koorwerken, dat was al

van de Festivals Religieuze Mu-
ziek bekend.

Toch doet men het Studenten-
koor hiermee onrecht aan. Na-
tuurlijk, een dergelijke ad hoe-
groep, die slechts drie weekends
plus een hele februariweek aan
een programma met 20ste-eeuw-
se a cap(p)ella-koorwerken stu-
deert, brengt die in een nog on-
voltooide, maar van concert tot
concert groeiende versie. De
voorbeeldige inzet waarmee de
geselecteerde studentenstem-
men 0.1.v. de voor de vijftiende
en laatste maal het NSK dirige-
rende Cees Rotteveel de negen

verschillende composities te lijf
gingen, verdrong meermaals het
gevoel van 'het zit nog niet' ver
naar de achtergrond. Dat was ze-
ker het geval bij de 'Suite de Lor-
ca' uit 1976 van de Finse compo-
nist Rautavaara, een werk dat
sterk aan de muziek van Bartók
en Kodaiy doet denken.

De 'Canzone 126 di Petrarca'
(1967) van de Zweedse compo-
nist Lars Werle, beginnend en
eindigend als een 16de-eeuwse
Italiaanse canzone, met ertussen
een vorm van expressief spreek-
gezang, klonk in aanzet eveneens
veelbelovend, maar interpreta-

tiefveel te voorzichtig, nog onbe-
grepen.
Dit gold tevens min of meervoor
de uitvoeringvan de andere wer-
ken, die veel meer doorleefd uit
de muzikaleverf hadden kunnen
komen als het NSK meer repeti-
tietijd in zijn jaarlijks program-
ma kan en wil steken; beter een
half ei dan een lege dop, uiter-
aard, maar er gaat toch muzikaal
ook niets boven een héél scharre-
len

De merkwaardigste composities
van dit concert stammen van
twee landgenoten, Henk Ba-
dings en Ton Bruynel. Beiden

hadden de koorpartij aangevuld
met tapegeluiden, waarbij die in
de 'Drei Schwarmereien' uit 1964
van Badings als volkomen onaf-
hankelijk van drie homofone
koorstukken, resp. a la Brahms,
a la Britten en a la Hindemith (?)
leken te figureren.
Bij Bruynels 'From the Tripod
for loudspeakers, women and lis-
teriers' (1981) waren de bijbeho-
rende geluiden in elk geval wel
duidelijk functioneel.
Opvallend was tenslotte de ma-
nier van optreden van het koor.
Na twee uitgevoerdewerken ver-
liet men het podium, nam even
plaats in de zaal, verruilde de
twee 'oude' pai tijen voor twee
'verse' partituren en beklom
weer het toneel: een verantwoor-
de vorm van korte ontspanning,
nog afgezien van het feit dat men
niet de hele tijd met een 'gewich-
tige' koormap moet staan te zin-
gen.

Peter P. Graven

recept
Konijn met
sinaasappels
Benodigdheden voor 4 personen: 1,4
kg konijnebouten, 1 el bloem, 1 el fij-
ne mosterd, 1 tl gemberwortelpoe-
der(djahe), 50 g boter, 2 el zonne-
bloemolie, sap van 1 sinaasappel,,
VA dl medium sherry, 2-3 grote si-
naasappels, 1 tl citroensap en 2 el ho-
ning.

Wrijf konijnebouten in met mengsel
van bloem, mosterd, djahe en zout
en peper uit de molen. Schil sinaas-
appel dik en wip de partjes tussen de
vliezen uit. Verhit boter en olie en
bak daarin de konijnebouten op ma-
tig vuur snel goudbruin. Verwijder
het braadvocht, blus af met sherry
en 1 dl water of bouillon, roer aanzet-
sels los en breng aan de kook. Leg de
konijnebouten terug in de pan, dek
af, temper hittebron en stoof in 25-35
minuten gaar. Zeef het stoofvocht

en breng opnieuw aan de kook.
Voeg sinaasappelsap toe, proef en
breng op smaak met zout en peper.
Voeg citroensap en honing toe en
roer 1 minuut. Laat zachtjes doorko-
ken, leg partjes sinaasappel en ko-
nijn weer in de pan en verwarm goed
door.

TIP: Serveer hierbij droge rijst en li-
keur met sinaasappelsmaak, bij-
voorbeeld Cointreau.

hub meijer

Noordhollands Orkes
op de romantische tot

MAASTRICHT - Het Limburgs
Symphonie Orkest trekt dezer da-
gen met de operaproduktie Rigolet-
to de provincie door. Daarom ver-
zorgde, net als in de voorbije jaren,
een ander regionaal orkest het
abonnementsconcert in de Maas-
trichtse Staarzaal. Na het Overijs-
sels Filharmonisch Orkest in 1987
en de Rheinische Philharmonie in
1988 was het zaterdagavond de
beurt aan het Noordhollands Phil-
harmonisch Orkest 0.1.v. de Duitse
dirigent Klaus Rohra. Uitgevoerd
werden 'Adagio und Fuge in d' van
Wilhelm Friedemann Bach, de sym-
fonie nr.94, 'The Surprise', van
Franz Joseph Haydn, de Humores-
ken voor viool en orkest van Jean
Sibelius, met als soliste Emmy Ver-
hey, en het Divertimento voor
strijkorkest van Béla Bartók.

In het openingswerk was duidelijk
te horen dat Wilhelm Friedemann
een echte zoon van zijnvader was, al
is zijn polyfonie beslist niet zo door-
wrocht als die van de oude Bach. De
Adagio en Fuga, gespeeld door
strijkorkest plus twee dwarsfluiten,
kreeg eén innige, gevoelige vertol-
king. Van deuitvoering van Haydns
befaamde paukenslag-symfonie
was ik niet bepaald ondersteboven.
Niet zozeer omdat het NPhO, zoals
het blijkbaar nog steeds bij regiona-
le orkesten (ook het LSO!) gebrui-

keiijk is, een klassieke symfonie in

een romantisch jasje steekt, maar
vooral omdat er enkele gaten in de
Noordhollandse verrassingskaas za-
ten. Zo werd het openingsaccoord
beslist niet unisono door de blazers
ingezet en de beide hoekdelen lie-
pen, inherent aan een romantische
visie, een fractie te snel waardoor de
achtergrond-blaasaccoorden voor
een dikke klankenbrij zorgden
waarin de strijkersfinesses, zo goed
te horen in authentieke interpreta-
ties, ten onder gingen. Het trio van

deel drie klonk enigszins^
ningsloos, wat uiteraard iets
anders is als 'ontspannen. ]
De fraaie klank van het *
kwam heel tekenend over injj
noemde romantische corofj?
van resp. Sibelius en Bartj^
Humoresken van Sibelius d<^
Scandinavisch-zwaarmoedig i
behalve in het tweede en „
stuk, die meerin de vlotte lijn1"
van wat wij in West-Europa
een humoreske verstaan. Dez?
moresken werden door Emfl1'
hey mooi 'con sentiment",
speeld, bijgestaan door een il^dezelfde sfeer musicerend *waardoor zijn zachte klank*^
voortreffelijk harmonieerdejU
de klank van de soloviool. "-prachtige Divertimento kre«»
het strijkorkest van het NPIJJgevoelige en pakkende verWjj
niet alleen in de beide hoeK1!
maar heel indringend in heil
klinkende adagio. Omdat of\
sche Hongaarse ritmen nietJj
lend pregnant en scherp g^]
tueerd werden, was de total~j
kersklank volkomen homog^
zo rond als een volrijpe EdajJ]
Om van te smullen. De uitvoer
van deze twee werken werdM
ook terecht door het goed om
men publiek hoor- en zichtWÏ
meest gewaardeerd.

Peter P. GW

"Emmy Verhey, mooi 'con
sentimento'.

Passieconcert
Concertkoor
met Fauré

en Beethoven
MAASTRICHT - Evenals Studium
Chorale, dat bijzondere passiecom-
posities die hier maar zelden of
hooitte horen zijn op zijn repertoire
heeft genomen, bewandelt ook het
Limburgs Concertkoor dit jaar een
alternatieve weg. Het passieconcert,
dat het koor 14 maart in de Anna-
kerk te Maastricht gaat geven, bevat
twee weinig gehoorde composities:
de 'Messe de Requiem' van Gabriel
Fauré en het oratorium 'Christus
am Ölberge' van Ludwig van Beet-
hoven. Als solisten treden op Loui-
se Deal (sopraan), Hubert Delam-
boye (tenor) en Frans Huijts (bari-
ton), voor de begeleiding zorgt het
LSO. Het geheel staat zoals gewoon-
lijk onder leiding van JanHupperts.
Vanuit dit concertzijn tweelijnen te

1trekken. Het requiem van
wijst terug naar het LCK/L"
sieconcert van het vorig jaar.
op 'Ein deutsches Requie^
Brahms uitgevoerd werd. °
yens oratorium 'Christus am \
ge' wijst vooruit naar het pasSl
eert 1990; dan zal het LiiJJConcertkoor de cantate 'Getß*
ne van de Duitse componj^
Medek vertolken, een werk o\
nooit eerder in het openbaar!
ren was: een première dus.
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In het kader van het Zuid-NederlandsL
Z U I D " N EeD E PiANDS
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kozen wij voor u drie voorstellingen waai
reduktie geniet op de entreeprijs.

erl
bElke maand worden bepaalde voorstelling

met reduktie aangeboden.
8

PROGRAMMA \
'ar

' r^T\ fi^7\oW\ fiW\ /^\ f^\ f^f\ r^r\ r^\ /""TY^ ln'[—f pfj * rrr^-ji^J L J""i n il n ié*^
■■ "*" "" "■■ "" ■■■- ■ j,,

■ K I -^ ' ■ le'I e'
h^^^. I^k dinsdag 7 maartK\ Stadsschouwburg Heerlen

Mr Aanvang: 20.00 uur

EJJprfff Reyngoud mysterie"
Een aantrekkelijk schouwspel, UL
zowel voor kinderen als voor IC |

Nl volwassenen. I
.*rwk Entreeprijs ’2l- I

Bij inlevering van
onderstaande bon I L

I .■ Donderdag 9 maartI Stadsschouwburg Sittard
I Aanvang 20.00 uur
I Théatre du Mouvement

I Een voorstelling op topniveau. jtI Virtuoos, humoristisch, ontroe-

Br^mM E^PJ I renc*, spannend en bovenal
■ jjflf*| KmH I zeer duidle')k m dramaturgie.

HHpl Sjl I EntreePnJs /195°rHeV^ é'Jß I Bi) inlevering van
I Jf JI9 1 onderstaande bon

....„*" jp Ik.; # « A

I'^ ' _ "
"■

z^\ y^\ /^\ /qr\ r^ f7\ AT> r/i^r-fjJ-Q-i-PH-LJ-^^ ( i n [fc

■■■■j^HEcarlate et Nadal
I „Grandir" I .
I Een topper tijdens het festival ■I van Avignon in 1987, nu ook in ■

Kerkrade! Drie spelers begin- 1. L L |Éjj Hl 1 k nen een denkbeeldige reis- sa"B
M\MmmWMmmmmWÊlKÊjL*t'i men met drie zeemleren pop-B

pen, die zij een wonderlijk le- H
ven inblazen... ■Entreeprijs ’ 11,-
Bij inlevering van
onderstaande #APIA I

Wijngrachttheater Kerkrade " X KI
Aanvang 20.00 uur I UiVV I''M

De kortingen gelden steeds ALLEEN INDE VOORVERK°Ö
(en zolang de voorraad strekt. De bon dient aangebode- 1 j

worden aan de kassa van de betreffende schouwburg e ..
maximaal voor 4 personen geldig. Mocht u méér bortf^wensen dan kunt u bij alle kantoren van het Limburtr
Dagblad terecht om een extra exemplaar te verkrij<?e

i—BON ■ BON-BON-BON-BON-BON-BON-BON';
i
■

Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

maakt als lezer van het Limburgs Dagblad gebruik van de extra
korting voor de voorstelling:
:

i

in de schouwburg te

op (datum) Aantal personen

Entreeprijs ’ LD-prijs ’—BON ■ BON ■ BON ■ BON ■ BON ■ BON ■ BON ■ BON^
Met het

LimburgsDagblad mm
bentu voordeliger fIMpJ'P/



ghaansverzet
erdeeldover

nieuwepremier
P.PINDI - In de raad van het
Fise verzet (shura) die in deMnse stad Rawalpindi bijeen
pn regering te kiezen, is one-B ontstaan over de benoe-
Pn Ahmad Shah tot premier.P Shahwerd zaterdag door de
J*ise verzetscoalitie in Pakis-
foemd tot eerste-ministervan
Jorlopige overgangsregering
fehanistan.

Ahmad Shah
Hd liet zrjn partij, de Jamiat-
U> vanuit zijn guerrillabasis inlistan weten niet akkoord tettet de benoeming van Shah.
Jruat-i-Islami is een van de
* van de zeven soennitische
11 die samen een verzetscoali-
frnen en hun hoofdkwartier
& in de Pakistaanse grens-
Peshawar. Massoud, ook be-
Ws 'De leeuw van Panjshir',
«ten weten een regering on-
ding van Ahmad Shah niet teeren, aldus zijn familie.

'erluidt zouden ook de overi-
tetscommandanten die jaren-
Ben de Sovjettroepen hebben
'ten Ahmad Shah niet als pre-

hebben. De verzetscom-
Jjten hebben de controle over
v procent van het land.

Oordeel
Maar de Kamer oordeelde anders.
WD'er Blaauw had „de grootste
problemen met het project, dat te
veel van de beschikbare middelen
opslokt en waarvan het eindresul-
taat niet als voldoende moet worden
beschouwd". CDA-woordvoerder
Van Vlijmen „achtte het, gezien de
internationale ontwikkelingen, niet
opportuun thans te besluiten tot
verdere aanpassing en modernise-
ring van de Leopard-I".

Volgens Stemerdink (PvdA) teke-
nen de kabinetsplannen zich door
gebrek aan logica. „In Wenen een
beleid verdedigen gericht op een
drastische vermindering van het
aantal tanks aan Warschaupact-kant
en het nationale beleid baseren op
de onveranderde dreiging van die-
zelfde tanks biedt weinig toekomst-
perspectief."
Van Houwelingen zegde toe de Ka-mer uiterlijk in april een notitie tezullen zenden over de modernise-ring van de Leopard-I.

" Overal in Enge-
land, Wales en
Schotland wordt
massaal gezocht
naar twee jonge-
mannen die giste-
ren een bomaan-
slag hebben ge-
pleegd op een af-
gelegen kazerne-
complex van een
Brits parachutis-
tenregiment bij
Shrewsbury. In
een anonieme tele-
fonische melding
heeft de IRA laten
weten dat de aan-
slag is uitgevoerd
door dit verboden
republikeinse le-
ger. De waak-
zaamheid van een
schildwacht bij
het complex heeft
een grote catastro-
fe voorkomen. Hij
zag voor een serie
van explosies los-
barste, de twee ge-
maskerde IRA-le-
den in huncamou-
flagejacks en sloeg
meteen groot
alarm in het
kamp, waar op
dat moment 200
militairen sliepen.
Daardoor bleef de
(grote) schade be-
perkt tot de gebou-
wen.

akswil meeste middelen voor 2000 vervangen

Einde aan gebruik
pesticiden in zicht

KJHaaG - Voor het jaar 2000
Ij^n de meeste in de land- en
IlOUw gebruikte bestrijdings-
Kr o 1

worden vervangen. Mi-
L Braks van Landbouw komt
V"et eind van dit jaar met een
\ffl> waarin de normen worden
\t waar bestrijdingsmiddelen

°ekomst aan moeten voldoen.

Vri ct'es m e Tw^de Kamer
j|Scjen er gisterenover dat het zo-
iKj'Jd in beslag neemt voordat
/Jeuw middel zonder schadelij-

v,l erking wordt goedgekeurd.
W 2?i enkele maatregelen in
(Leging te hebben, waardoor de

lri gsprocedure wordt ver-

\ niet meer te tornen aan
het gevaarlijke

per 1 januari 1992
\J.'ef te verbieden. Ook zal per 1
W het zeer gevaarlijke on->M^estrijdingsmiddel Dinosebet* verboden.
\,°enadrukte, dat land- en tuin-

bouw zelf alle baat hebben bij een
niet vervuilde bodem en schoon
grond- en oppervlaktewater. Geluk-
kig heeft de gehele agrarische sec-
tor nu ingezien dat het voortbestaan
van de teelten afhangt van een scho-
ne bodem en schoon oppervlakte-
water.
Toch wil hij het agrarische bedrijfs-
leven tot het jaar 2000 de tijd geven
om vervangende middelen te zoe-
ken voor die chemische bestrij-
dingsmiddelen die of worden ver-
boden of waarvan het gebruik
wordt beperkt.

In een reactie zei drs A. Mak, voor-
zitter van de hoofddirectie van het
aardappelzetmeelconcern Avebe,
gisteren in Groningen dat wanneer
het plan van deregering om binnen
een paar jaar de meeste bestrij-
dingsmiddelen te verbieden door-
gaat, dan de gehele teelt van fa-
brieksaardappelen op de tocht
komt aan en daarmee de werkgele-
genheid voor 5000 boeren en 2000
werknemers.

Meerderheid: 1,3 miljard valt beter te besteden

Kamer ziet niets in
modernisering tank

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De Tweede
Kamer zet grote vraagte-
kens bij de plannen van
staatssecretaris Van Hou-
welingen (Defensie) om de
Leopard-I-tank te moderni-
seren. WD, CDA en PvdA
menen dat de 1,3 miljard
gulden die voor de verbete-
ring van de Leopard-I is ge-
reserveerd, beter aan ande-
re projecten kan worden
besteed.

Van Houwelingen wil echter niets
weten van het op termijn afstoten
van de Leopard-I, die op het mo-
ment de helft uitmaakt van het tota-
le aantal tanks dat Nederland bezit.
De bewindsman onderstreepte dat
de tanks nodig zijnvoor de verdedi-
ging van de centrale sector in Euro-
pa, een taak die de Nederlandse
krijgsmacht op zich heeft genomen
in NAVO-verband.

Bovendien, aldus Van Houwelin-
gen, zal deLeopard-I ook na 1995 in-
zetbaar dienen te blijven, in tegen-
stelling tot eerdere verwachtingen.
Het niet doorvoeren van de moder-
nisering betekentvolgens Van Hou-
welingen dat Nederland vroeg in de
jaren negentig alleen nog Leopard-
I-tanks op papier heeft.

Door wijzigingen in wetsvoorstellen-Oort
Minder banen weg
bij belastingdienst

DEN HAAG - Bij de belasting-
dienst moeten over de periode 1988-
-1992 1775 mensen verdwijnen. Dat
is 400 minder dan tot nu toe werd
verondersteld. De oorzaken van dit
geringere aantal zijn wijzigingen die
de Tweede Kamer heeft aange-
bracht in de wetsvoorstellen-Oort:
de vergaande belastinghervorming
en -verlaging vanaf 1990.

Een en ander blijkt uit een brief van

staatssecretaris Koning (Einanciën)
aan deKamer. Hierbij is ook het be-
drijfs- en personeelsplanvoor de be-
lastingdienst tot 1993 gevoegd.
Koning meldt dat het sociaal plan
voor de operatie bij de belasting-
dienst nog niet klaar is. De minister-
raad moet over dit alles, waar een
prijskaartje van 60 miljoen gulden
aan hangt, nog formeel een besluit
nemen.
Uit het bedrijfsplan belastingdienst

blijkt onder andere dat de plannen
om in 1990 de grenzen te laten weg-
vallen tussen de Benelux, Duitsland
en Frankrijk zijn bijgesteld. Dat
jaartal blijkt niet volledig haalbaar.
De besparing bij het personeel van
de belastingsdienst (de douane) is
daardoor ook minder; geen 500
maar 150 man.

In 1994 wil de belastingdienst een-
voudige aangiften inkomstenbelas-
ting helemaal automatisch gaan af-
doen. Inspecteurs kunnen zich dan
gaanrichten op moeilijker gevallen.
Overigens gaat de dienst er bij alle
plannen van uit dat de werkdruk
jaarlijks met niet meer dan een pro-
cent toeneemt. Is die toename ho-
ger, dan zal de belastingdienst dat
niet aankunnen.

binnen/buitenland

'Verzuring
goed aan
pakken'

'HAAG - De verzuringvan
Wand kan met een aantal
«ope ingrepen binnen tien) tot de helft worden terug-
*cht. Dat blijkt uit een on-

I °ek van de Stichting Maat-
l tjpij en Onderneming; ö), een samenwerkingsver-,' van bedrijfsleven, over-'ên milieu-organisaties.

dergelijk drastische reduc-
l*n de verzuring is volgens
Verzoekers haalbaar zon-'wang, zonder de concur-
iverhoudingen te versto-

-1 zonder al te pijnlijke me-
n zoals de sanering van
fiedrijfstakken.

prijskaartje van wat de
LPartners eendrachtig
Jaar achten, is 2 miljard,
kan door de gezonde be-
*n - volgens de onderzoe-
r makkelijk worden opge-
', eventueel door de kosten
te berekenen aan de con-fet.

«t rapport 'Zorgen voor
'en' adviseerde het Rijks-

voor de Volksgezond-
en de Milieuhygiëne

M) een vermindering van
tstoot van verzurende stof-
let 80 a 90 procent.

Vrijheid

anders zijn

Nederland is een rechtstaat
en de vrijheid van menings-
uiting en van drukpers, zoals
vastgelegd in artikel 7 van
de Grondwet is daarvan
een van de meest sprekende
uitingen. Zonder dat artikel
en de uitleg die daaraan
sinds jaar en dag wordt ge-
geven zou de Nederlandse
samenleving fundamenteel

De Nederlandse samenleving zal de komende decennia in toene-
mende mate kunnen profiteren van het grote goed van die vrijheid,
omdat de verschillen in opvattingen over vrijwel alles tussen ver-
schillende groeperingen die die samenleving vormen, vermoedelijk
slechts groter zullen worden.

Wanneer elke uiting die een individu of een groepering in de sa-
menleving tegen de borst stuit daarom getroffen zou moeten wor-
den door een verbod, dan zou artikel 7 wel eens gereduceerd kun-
nen worden tot een dode letter.

In een beschaafd land als hetonze is er een andere methode iets te
doen tegen onwelgevallige publikaties van welke aard ook, name-
lijk er geen kennis van nemen. Een boek hoef je niet te kopen, een
tv-programma hoef je niet te zien. Wie dat nietvoldoende vindtkan
naar de onafhankelijke rechter stappen en hem een uitspraak vra-
gen.

In dat lichtvalt de haast waarmee het ministerie van Justitie nu het
unieke initiatief heeft genomen zelf reeds te gaan bezien of een be-
paald boek een 'smalende godslastering' bevat en daarom verbo-
den moet worden, volledig uit de toon.

Afgezien van het feit dat de bestaande jurisprudentie op dat punt
weinig hoop laat - men herinnere zich hetezelproces tegen Gerard
Reve - zou het ministerie van Justitie beter hebben gedaan, zich te
beperken tot de vaststelling dat wij in Nederland buitengewoon
zuinig plegen om te gaan met het verbieden van geschriften.

En dat moet zo blijven. SB

Wankele toekomst
Onderzeedienst

DEN HAAG - Minister Bolkestein
(Defensie) wil niet eerder dan in
1991 beslissen over de bouw van
twee Moray-onderzeeboten van
RDM voor de marine. Mogelijk zal
echter al dit jaar duidelijk worden
welke kant het opgaat. Bolkestein
heeft opdracht gegeven een studie
te verrichten naar de toekomst van
de Onderzeedienst van de marine.

De verwerving van de opdracht
voor de bouw van de onderzeeërs is
van levensbelang voor de marine-
nieuwbouwafdeling van RDM. De
marine krijgt vier Walrus-zeeboten
die eveneens bij RDM worden ge-
bouwd. Van de vijfde en de zesde is
afgezien vanwege dekosten en de te
geringe budgettaire ruimte. Halver-
wege de jaren '90 komt RDM dan
zonder werk te zitten.
Het belangrijkste probleem voor
Bolkestein is dat het defensiebud-
get vrijwel zeker niet met twee pro-
cent per jaarzal groeien. Zonder die
groei is de bouw van een vijfde en
een zesde onderzeeboot voor de ma-
rine nagenoeg uitgesloten. Als de
nummers vijfen zes er niet kunnen
komen, betekent dit dat niet alleen
.hetbestaan van RDM maar ook, dat
van de Onderzeedienst wankel
wordt. Rond het jaar 2000 moeten
de twee onderzeeboten van de
Zwaardvis-klasse (die dan met de
vier Walrussen de onderwatervloot
zullen vormen) wegens ouderdom
van de sterkte worden afgevoerd.
Algemeen wordt een aantal van vier
boten te gering genoemd voor het
instandhouden van een eigen On-
derzeedienst.

Tamils voorlopig
niet weggestuurd

DEN HAAG - Westerse regeringen
sturen voorlopig geen groepen Ta-
mils meer terug naar Sri Lanka. Bij
het uitzetten van individueleTamil-
asielzoekers wordt bovendien de
grootst mogelijke voorzichtigheid
in acht genomen. Dat is afgelopen
weekeinde overeengekomen in Ge-
nève tijdens overleg tussen diverse
Europese landen, waaronder Ne-
derland, en het Commissariaat voor
de Vluchtelingen van de VN
(UNHCR). De uitkomst van dit
overleg is gisteren bekendgemaakt
tijdens een demonstratie van onge-
veer 250 Tamils in Den Haag.

punt uit
Uitvoer

De EG-landen gaan de uitvoer
van chemische stoffen die ge-
bruikt kunnen worden voor de
fabricage van chemische wa-
pens aan banden leggen. Voor
de uitvoer van acht met naam
omschreven stoffen zal voort-
aan een vergunning nodig zijn.
Die mag niet worden verstrekt
als het vermoeden bestaat dat
zij voor militaire doeleinden
zullen worden gebruikt.

Onverzekerd
Naar schatting honderddui-
zend mensen in Nederland zijn
op geen enkele manier verze-
kerd tegen ziektekosten. Dat
aantal is de laatste jaren explo-
sief gestegen. Vooral zieken-
huizen hebben in toenemende
mate te maken met onverzeker-
de patiënten. Dat meldt het
jongste nummer van het
Nieuwsblad Gezondheidszorg.

Aids
De kans dat Aids-patiënten ge-
zond kunnen blijven leven, lijkt
te zijn toegenomen door een
ontdekking van wetenschap-
pers van het Amerikaanse far-
maceutisch bedrijf Merck
Sharp & Dohme. Zij hebben de
structuur ontdekt van het en-
zym (eiwit) dat het Aids-virus
in het menselijk lichaam over-
draagt. Door deze vondst moet
het mogelijk zijn een genees-
middel te ontwikkelen dat de
werking van het enzym stopt.

Gepakt
De Amsterdamse politie heeft
zondagnacht drie Shell-activis-
ten aangehouden die betrok-
ken waren bij het doorsnijden
van slangen van een Shell-ben-
zinestation in de hoofdstad.

'Imhausen'
Het Westduitse chemische be-
drijf 'Imhausen' dat is verwik-
keld in de kwestie rond de fa-
briek voor C-wapens in deLibi-
sche plaats Rabta, heeft het af-
gelopen jaar 170 kg syntheti-
sche drugs gefabriceerd.

Boycot
De Algemene Vereniging van
Schoolleiders (AVS) overweegt
de uitbreiding van het aantal
examenvakken in het middel-
baar onderwijs te boycotten.
De schoolleiders hebben de
staatssecretaris al laten weten
dat voor uitbreiding van de
examens vijf procent extra les-
uren moet worden gegeven.
Staatssecretaris Girvjaar-Maas
van Onderwijs zegt daarvoor
geen geld te hebben.

Rente
Amro Bank en Rabobank heb-
ben de hypotheekrente voor
woningen verhoogd. De ABN
ging daartoe eerder over.
Hoogstwaarschijnlijk volgen
ook nog andere banken. De
Amro Bank heefte de tarieven
verhoogd met 0,2 tot 0,4 pro-
cent. Rabobank Nederland
heeft dè aangesloten banken
geadviseerd de rente vooi
nieuw af te sluiten hypotheken
te verhogen met eveneens 0,2
tot 0,4 procent.

(ADVERTENTIE)

Voor iedereen
die lichtwilroken

maareen
stevigeverpakkingwil

tmMBS

m—M—L,_%^^a^ \

PETER STÜYVESANT EXTRA MILD HSR.2S
RQKEN SOMAOTDE GEZONDHEID. HEIKAN MANKER OF HlWIEN VEROORZAKEN 1.BEU 1MI,II

(ADVERTENTIE)
\i^er'ni van gezichtsvermogen S\% ■% * " +■% 0g^ti Chelatie therapie
*%"0 Rw < e Dr" Keulen Kliniek nodigt u uit op het
.Vt"""* /&k^êm*&\ y- spreekuurom zonder afspraak en kosteloos al-

P« '(^a\~ttr~wÊ ' 'es te wetente komen over de Chelatietherapie
BAI., ' (bij bloedvatvernauwing).

,%, jiJ^Tr^Wl ', Tijdens dat spreekuur kunt vin overleg met

\ p«f |F Rf lw' \ onze arts vernemen of deze behandelings-
\ l/J \^m\ \ \ï^ i metnode ook voor u zinvol is.
\Mf rgiJk f! \ ! Tevens kunt u zich laten informeren over cel;
lli IJaWnJ ST\/ ' meraPJe' behandeling van spataderen en

\ h\li rß^/ ' reumatherapie.

§':^lf mDr.Keulen Kliniek
S^'*'n^"-flftHï| Burg. Cortenstraat 26, 6226 GV Maastricht.
tiNi.?^"*" i/IjLi/fti ' Open spreekuur: elke woensdag van 13.00 tot

***** g \[/||/' ■' 16.00 uur.
S' 6» \[j 'JJr . U kunt ook bellen voor informatie of£^i>x

toezending van het boek „Chelatie- tmjfrpV^ *??\^ therapie": 043-623474. <^X

(ADVERTENTIE)
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Dinsdag 21 februari 19894

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 16-2-
-1989 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN:

"Zuid Nederlandse Snackcentrale BV",
Groenstraat W 47, 6374 JL Landgraaf, corr.
adres: Postbus 5035, 6401 GA Heerlen.
Rechter-commissaris: Mr. G.M.C.J. Gemmeke-
van Delft. Curator: Mr. C.F.M.P. Spreksel,
Schinkelstraat 25, 6411 LN Heerlen, tel. 045-
-712351 (flnr. 13634).

B. OPGEHEVEN:
2. H.A.M. Jongen, Steenstraat 6, Puth gem.

Schinnen h.o.d.n. Montagebedrijf Jongen
Schinnen (flnr. 13295).

3 A. Alexander Kockelkoren Beheer BV (flnr.
13451).
B. Alexander Kockelkoren Publishing BV
(flnr. 13452).
C. Class in Quality BV (flnr. 13453).
alle gevestigd te Heerlen, Parallelweg 69.

4 Stadubouw BV, Lodewijkstraat 37, Heerlen
(flnr. 13603).

5 J.R.E. Cobben en M.J.G. Leise, Koolhofstraat
38. Brunssum (flnr. 13608). ,«3370

BEDRUKTE SPECIALE AANBIEDINGEN
SEERSUCKER yf' 11 1 4» HANDDOEKEN

cm m iw\ 0^vele kinderdessins £ BP^^Q^Sk Bf g.3. I M
p.mtr. Uj" 4 3

ENORM ASSORTIMENT ?HE^^Xe^y^> uitgebreide

KINDERKATOEN < *°«-^S**3 S collectie
ook geschikt voor slaapkamer \ f COMMUNIE-STOFFEN
interieur < inGpL~, ~ J
140 cm breed 7 QC l^^^S^i Hl —NU p.mtr. U J W%3 va. p.mtr. I Uj""

GUNSTIGE LENINGEN ,

(huisbezitters: PERSOONLIJKE W DOORLOPEND }

EXTRA LAGE LASTEN Tff LENINGEN W KREDIETle. 2e EN 36 I rnwvvnnniwfffWfFTi I K,ea,e'- Pmna Rente

HYPOTHEKEN "«"■» "*'""" p'""" Hf
ntruincncn Persoonlijke Leningen, zonder 5.000,- 100.- 0.97 <*> 6'

krediet- looptuo onderpand verstrekbaar en meestal -_- ...... ...... m. «6
beohaq in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,- 0,87% ■■

'!Jï'p 2;."„vp 2!.'!,yp Krediet- „ 20.000,- 400,- 0,83% W
360. 240 x 180. bd 72 x 54 x 42 x ,«««« ««« ««r*. 8610.000.- 89,- 97,- 107,- I . |ff, 147,- 30.000,- 800.- 0,83% "15.000,- 103,- 145,- 161,-1 iSióoO 199,- 238!- 290!- 40.000,- 800,- 0,81 % jj,

Tollo 27? 38"8 i "!- '«.oSo St 2£ £!::■ FINANC.ER.NGSKANTOOR

50.000 934,-net,- 1423, ■ M\Tn ■ Br fv rAfhankelijkvan de waarde van uw -~—- ■11.■ ■ i_^_ ■_ ■» |___ J\J
woning kunnen de tarieven varuren. JJ Ell renle van>l 0 81%par maßnd UU U U \J»- ■J^(J■■ Scharnerweg 108 Maastricni

W^^ Bijkantoor:
WJwm\>\*Mm r ji*rl>/A.*l*J Hoofdstraat 9, Hoensbroek

'Willem en Mary Loterij Hulpvoor de Afghaanse vluchtelingen.

UITSLAG TREKKING
■ GIROLOTERIJ ■

Prijzen opgirorekeningnr. Prijzen op girorekeningnr.

f 100.000.- f 5.000.-
-1.148.048 274.812

741.446
f 75.000, - 816.119

657.712 1.238.189
1.557.803

f 50.000. - 1.863.571
3.427.592 2.169.930

2.788.052
f 25.000.- 2.850.848

1.467.421 3.870.602
2. 135.741
2.273.183 f 2.500.-

-704.468
f 10.000. - 845.992

553.063 1.350.719
1.012.933 2.020.733
1.211.416 2.541.882
1 .978. 193 2.606.010
2.434.753 3.069.083
2.851.212 3.337.963
3.640.460 4.670.889
3.859.112 5.202.936
4.067.654
5.169.175

Prijzen opeindcijfer(s) ' ■
f 1.000.- 2.509
f. 1.000,- 7.389
f 200,- 404
f Ï00,- 326
f 60.- 14
f 10,- 7

EXTRA PRIJZEN
Prijzen opgirorekeningnr. Prijzen op girorekeningnr.

f 20.000.- f 2.000.-
-2.410.961 1.243.744

2.638.744
f 3.000. - 4.092.052

407.168 5.054.702
407.443 5.233.545

1.357.732 5.400.164
2.768.385
2.958 190 f 1.000,-
-3.449.191 344.414
3.821.985 353.125
4.035 884 1.390.367
5.016.515 1.521.699
5.036.887 2.250.494

2.440.332
f 2.000. - 2.708.654

210.095 3.104.110
312.079 5.176.539
381.461 5.366.719
624.556

——— Extra prijzen opeindcijfer(s) ■ ■ ■
f 300. - 6.668
f 150,- 7.314
f 40,- 432
f 30, - 835
f 20.- 933

GA OOK MEESPELEN
Uw eigen gironummer is uw lotnummer.
Het inleggeld, één tientje per trekking,
wordt ca. 5 weken van tevoren automa-
tisch afgeschreven. Een gewonnen prijs
wordt binnen 1 week automatisch bij-
geschreven. Stuur de machtiging in een
ongefrankeerde envelop aan: SUFA, Ant-
woordnummer 2020.3000 VB Rotterdam.

Algemene Loterij Nederland
De loterii is goedgekeurd doorde Minister wan Justitie onder nummer
LO 700088/207 dd 9 11 1971 De baten *i|n bestemd voor de
Stichting Algemene Loterij Nederland te 's Gravenhage ten behoeve
van Maatschappeii|k Werk Volksgezondheid en Cultuur Priizen boven
1 1 000 worden belast met 25» kansspelbelasting

j **ë-nAls u deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs

MACHTIGING
METBLOKLETTERS INVULLEN

i ■ GiroLoterfj i
Ideondergetekende, houder van girorekening

ÖL_J
| POSTBANK |
. Naam: __ __ .

Adres: , . .- .. . —
Postcode: ,

I
Woonplaats: .
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA.
Zomerhofstraat 68 te Rotterdam om van bovenvermelde

I girorekening ten hoogste éénmaal per 2 maanden f 10.- te
doen afschreven voor de GiroLpteni "uw gironummer is uw
lotnummer" '
Datum: , 19—

Handtekening: . —

H PASTEL DUPLEX BEHANG. Van bekend flS&finBBHBBBnBBBBBV' ASSORTIMENT WOLF GERATE MH JT ,ff JT « VITRAGEVAL In wit, met OüjH
Nederlands fabrikaat. In M/srX i TUINGEREEDSCHAPPEN.BwMßli 1 # #H # Jl olifantjesdessin. Hoogte J'\
4 zachte pasteltinten. Per / VO** PP*^^ Nu zeer laag geprijsd. ■rSYJ^BJj i-# M\ Ê Ë 40 cm, per meter: ~*'^A\

HAGELWITSTRUkTUUR- ■■■■ K ******* nnWniHimJi^ VT-14 95 ' LuLuM 'iillMï\\\\W>>^ I
BEHANG. Op rol van HBTrl »O^C MODERN HUISKAMERBEHANG. Dessin in Onlauidtodie.^. 14.W»^ U/tUs| ''limlllWlf' ■10meter In 3 verschil- Vi|?i|l 2 kleuren en bijpassend uni. Van bekend Kultivator:3o.- 19.93 /^ ’jp ii*djAjJJLi^\ / ■
lende strukturen. Per rol: LMI Nederlands fabri- *| ✓N/^C f^r ■ L \ l W
14r90 BvUBvBI SHIHHHHHHH kaatPerrol:lft9er TIJVJ WillO»! (^ I

fS^!"" 1 ffïSiSSS"I*"1*"- j4ÊOÊ&!ÊMmét£ SSSSTSf*- , »«V9"V nonwovenovergordünstc I

h r̂j\ t£q**- HiiAf 7^ n KIM' 881kussen. Wit gebeitst. 11 / \ 1^ X. f» #«# I #1 JPTSV7FI \«Jr*^ Losse kussens apart I BvjßtV»7 1 1 ROLLPUTZ. Sierpleister met onWgJ
I lw/^T±JJ verkrijgbaarè:Zs- mogelijkheden.Naadlozever**£b|Al 1 van fijn tot grof, afhankelijkvan &

mWL aanbieding hoef je geengf
1we. uren na te denken. «sMEENEEMPRIJS per W W W '^PW W '^V '^WW WW W> WW /

strekkende meter: * M FTiJfli

11119: (Vtfoarom zou u nog tijd verspillen ?) J^f^ ■**
/O-—"~" ';" '""' ' —«~________" "~^««^°*N^ KATOEN |j£Jf1 ijl

# // / I léëK Beelenrose'i "Perso°ns'B^^ïiwfl JliW m 1} v «*>— I lil\ incl-sloop en W^^T*Mw\ m

m\ f \ \ ■*** /BPi 1 2-persoons, Incl. slopen en instopstrook: Jp
SPOTGOEDKOOP RIBTAPIJT. 400 cm COMMODOOR QUARTZ V ' \ B|{ Llts-jumeaux, mcl. slopen en instopstrook: È
breed. 100% synthetisch, met legklare KEUKENKLOK. X AT- 4.5 -*foam rug. In beige, B9WM In wit, zwart en grijs. X iatm -. Mll __I-^
blauw en grijs. MEE- I ■"T^fSv Incl. batterij. /—\ X^^^aÉP"^ )i P^SSSctemSer ["TSéSJ vlr^Tclntle 1K J l|jpi|P "Sil ALKMAAR KanaalkadeMende meter. H&WM 2 maanden garantie. |, W m

.^„„^ ZELFKLEVENDE almere-buiten Doemere*K>- JAWO / >—^* g"B'B^ ii ■-- TRAPTREDE- AMSTERDAM Janv. Galenstraa'
i^H^Hia^ tl 1 MATTEN.Halfrond.- A!^"" "ein4o'4

o 511 .nno
,
r„„thrflo,h APELDOORN EuropaweßII yi»: ... 100% synthetisch. ArnhemDr c Leivwes

■'WÊmÊÊËz I^ll V< tt" / l»i B eneenvoudigte BEEK(Z.LIMBOMakadoCenter;.. 1 M ( \ ' \WÊ bevestigen. BEVERWIJK Beverhof

ft^B^ftd V-/ MM Wj WLWIi PER 14 STUKS: 14f5 DIEMEN Verrijn Stuartweg md.Tef'
smSÊmMjmWSmt W 7 SB / #/ B^' DOETINCHEM Raadhuisstraat

IK- / VSm. k—N W m^^Wr^w} EINDHOVEN Hurksestraat
UNI-FELT TAPUTTEGELS / flij } /7 tt^ B^T*V ENSCHEDE Lase Bothofstraat

50X^?^V 'v^ / <é^ L-ltjl HOOGENVKNHoofd5lfraatgP 100% synthetisch, op IMbI KERKRADE Marktstraat
H biturnen rug. In grijs, Tl||r «f \ NIJMEGEN BurchtstraatmmSmmmmmm^SmßKmJ^mmmMm blauw en antraciet. "^Bl T «"*^

nuth Thermiekstraat"
Perstuk^SjQ3r TT /.CA m i,aii,a,,,i,,ii,.iw»iiiiï««aite^ } a^ OOSTERHOUT Bredaseweg

GEMÊLEERD BOUCLÉTAPIJT. 400cm 1 BUFFETKAST »^~——~~ "~ SPIJKENISSE Kolkpleln
breed. 100% synthetisch, met legklare ,<.«* ■%✓*✓

„.„«.„,„.„ f „ M„ „ I Afm /ssV ' stadskanaal Europalaan
foamrug.ln2kleurstel- *** HANGOLIEWMP.Hoogte55cm.Met3zij- l —-jf^ TILBURG Heuvelstraat
lingen. MEENEEMPRIJS 7r7 ich en. Globe en kelk- /-V/-V 1 witi-u^ UTRECHT Oude Gracht
perstrekkende meter- /— jes In witof amber. JfII 1— 7%. m11.^13"1"6- valkenburg (Z.h.) voorschotoperstreKKenae meier. jy Qbbcm.J&S- IV/V n\ Met 2 deuren WOUDENBERG Parallelweg ~W- **' " ■ miLIPSE-iaOVIDEO- l7y-/H eneenlade" ZAANDAM NovlcentenHourve^- - -M,M-BM, |- -— W BAND. Per stuk:Jlj^r // 0 \ '7^'^^f ■* J^^TrTTOTrTfflffl^P"

i i<itfm 1/5 Ujjjl en stapelbaar. Samen metrobuuste Hilversum stationsstraat
I 250 30 40 -4 95 ■StfSsß W""* $^ Met verstelbare v7^T^^v!l ROTTERDAM Nw. Binnenweg5

jjflÉyjj 18x24cm: 2.95 40x50 cm:9.95 BUITENLAI \ARN male stabiliteit. W^m\ I '^■l WAGENINGEN Stadsbrink
24x30cm: 4.95 50x60cm: 14.95 ÏÏISof Sur. PR9SI SETPRIJS:J^- iMBildM ElSTSlot.aan

BEMBBBBI^i UIIIDC tinB-2^50" ■■■■■■ MKÉÉïÉl'^S9al!iiÉ# AMSTERDAM Ceintuurbaan^
j^HÉjktr Aanbiedingen geldigvan dinsdag 21 t/m maandag 27 februari 19Ö9. WnÊ wÊÈË"s rSI I WO$W H^lmF^^ma^ ,

DniirHFHfiFKINSTAP Hoogte 174cm W& ÊB&smW^ 1 ËF®£ÊÊmÈM ->/MW HAARLEMLroniestraat „ n nS5l
L>uu^ncnur.MiNjiMK. nuuaic i/huil w\JIMWi \ 1 II 9 sfiiv?*»...* WB MAASLUIS Winkelcentrum w
Geschikt voor douchebakken van mMMM Ü Wm SV lrfeSÖ4 lil D ËMÊgkJm maassluis wmkeiccr

00x80 cm. Geèloxeerd aluminium profie- 9 ff-s J^HB PTtT/TTTLJ ff 1 II f "J 5^ " Alleen woninginrichting
len,d.m.v. ingelatenrubberprofielen * H|a .IV/Ml flil Tl JJJ_. | ter^T^' 2) Geensportartikelen verkriie"80

rammel- en lekvrij. Kras- en stootvaste M tli/«'k 18. 1k A 1 *| f|| 1 REZül'l 114 1 »Geen gordijnen verkriigba*r
kunststof ramen. ■■■■■■■ fi Bi| SM II flf£7 I f « i|| I .kden^
Incl. montage- «j i^B ffl B |BB\ I"* Il BV~r^ II De meteen * aangeduideart „j.
instruktle, bevestl- BrA^Tf S ■I^^Ej^B lil/ Il I I 'Ê mttiip fei $ nietverkrijgbaar bij Kwanturn
—■ iwM mbbMbbb Waarom zullen we duurdoen. " ■ *****&< -.:....■
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HSF vergroot
vezelproduktie

voorvliegtuigen
*h onze redactie economie
«EM - BASF gaat in de Ver-
ft- Staten de grootste koolstof-
*oriek ter wereld bouwen. De
ÏJJie moet in de eerste helft°90 in gebruik worden geno-
de nieuwe fabriek heeft een
Jteit vaii meer dan 900 ton per
ÖASF wil op deze manier de
*k»e vraag naar koolstofvezels,

* door de luchtvaartindustrie,
■^n te dekken. De jaarlijkse
Productie van dit soort vezels
IBASF zal na in gebruiknameefabriek bijna 1500 ton bedra-

Tn'^we installatie wordt ge-
K, a op het terrein van BASF
JL„ Ural Materials, een onderne-
-4I,van de BASF-groep in de
% staat Soutn Carolina.
ijulofvezels zijn bij uitstek ge-
L voor het versterken van di-kunststoffen. Met betrekking

trekvastheid en be-
je'd tegen 'moeheid', winnen

mét koolstofvezels het
L j? normaal gebruikte staalsoor-
stj ardoor zijn ze in hoge mate
t) j/01 tegen roest. Ook wegen ze
H j^derdan normale staalsoor-
Kri eze kunststofproducten wor-
'üeh f°m veelvu^ig toegepast in

1 nt- en ruimtevaart.

beurs-overzicht

Omhoog
; Iat^RDAM - Op een Damrak,
t §o ecl

, Maandagochtend direct al! ?Qhin lJiag zonder veel grote ver-;'W ' vielen direct NMB en
nffect»Ve,ns °P- De Amsterdamse
Ska re gaf echter later een
Qjt tendens te zien.

gp °ncler het vooruitzicht van
'icfit ,ltnPuls van Wall Street, dat
Vrjn u blijven in verband met de
Keori,S ,Van de geboortedag van

afL ,ashington-Hot;, u enomzet bleef met f 635*etk„ n bescheiden. De totale om-
%g?,Am uit op f 1061 miljoen. DeJVtt markt gafweinig verande-

en'

J*n (jgl al geruime tijd dach-
l°B bpt winst van HoogovensNd u,fr Zou uitkomen dan al be-
ffing s gemaakt, bleek deverbe-
Sggj^Y3o de vermogensverhou-

kv * net metaalconcern met
l,fltormart milJard gulden door deSuiri Van de cementfabriek inL ot deTn aan Enci toch ook welNrs erbeelding te spreken. De
h^'lO n?n Hoogovens steeg met
V6nai 86 *°-6r

ais Hoogovens kwam NMB
*6 *Wk e notering. De fusie met
*vild k "Jkt op een oortje na

Ü'rie ,v,etl de koers van de bank
6, f 450 vooruit naar f 218"LaB ev^i6 Nederlanden ging maan-

rt r'rii?s Ult de notering. Het verze-
lenerft°ncern k°ndigde een aan-

hl df ussie aan van een op tien> ffe ging f 1,20 omhoog
Brokt ï^'70- Nieuwkomer DSM>v *Keldeerf 1,10 bij op f 120,10.

Wapenstilstand in
hormonenoorlog VS

Van onze correspondent
BRUSSEL - De EG-commissaris
voor buitenlandse betrekkingen,
Frans Andriessen, heeft in Washing-
ton bereikt dat er een 'wapenstil-
stand' van 75 dagen is gesloten in de
Europees-Amerikaanse 'hormonen-
oorlog. In die periode zal een uit
Amerikaanse en Europese deskun-
digen bestaande werkgroep probe-
ren een oplossing voor het geschilte
vinden.

Staatssecretaris van Economische
Zaken mevrouw Yvonne van Rooij
is 'heel gelukkig' met de uitkomst
van het overleg dat de EG de afgelo-
pen dagen gevoerd heeft met de
Amerikaanse regering. Ze zei dat
gisteren in Brussel, waar de EG-mi-
nisterraad die zaak besprak.
Mevrouw Van Rooij heeft er in de
ministerraad op aangedrongen dat

de deskundigen zo snel mogelijk
met hun werk beginnen. Inmiddels
zet deEG wel deprocedure in Genè-
ve voort. Met die procedure tracht
deGemeenschap te bereiken dat de
GATT (Algemene Overeenkomst
inzake Handel en Tarieven) de een-
zijdige maatregelen die deAmerika-
nen inmiddels hebben genomen, te
niet doet.

De Amerikanen hebben, omdat ze
sinds 1 januarivan dit jaar geen met
hormonen behandeld vlees meer
naar de EG mogen uitvoeren, hun
importheffingen op bepaalde Euro-
pese produkten verdubbeld. Ook de
export uit ons land van vruchten-
sappen en bepaalde soorten oplos-
koffie wordt daardoor benadeeld.
Maar de schade dieNederlandse ex-
porteurs lijden, blijft volgens me-
vrouw Van Rooij zeer beperkt.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 93,60 93,70
Ahold 92,20 93,20
Akzo 149,50 150,60
A.B.N. 41,90 42.00
Alrenta 161,00 160,70
Amev 54,70 59,00
Amro-Bank 81,60 81,40
Ass. R'dam 146,80 149,50
Bols 136,50 137,00
Borsumrj W. 128,50 130,00
Bührm.Tet. 64,70 65,00
C.S.M.eert. 63,50 64.90
Dordtsche P. 225.00 22530
DSM 119,00 120,10
Elsevier 63,70 64,00
Fokker eert. 30,30 31,00
Gist-Broc. c. 37,20 38,40
Heineken 148,50 149,00
Hoogovens 82,60 86,70
Hunter Dougl. 89,00 90,70
IntMüller 79,30 80,00
KLM 44,10 44,20
Kon.Ned.Pap. 50,60 51,50
idemdiv 89 48,70 49,20
Kon. Olie 122,60 124,30
Nat.Nederl. 64,90 63,70
N.M.B. 213,50 218,00
Nedlloyd Gr. 292,00 300,00
Nijv. Cate 87,50 87,60
Océ-v.d.Gr. 303,00 303,00
Pakhoed Hold. 122.20 123,50
Philips 36,00 36,30
Philips divB9 34,50 34,80
Robeco 105,40 105,80
Rodamco 160,80 160,90
Rolinco 100,50 100,80
Rorento 61,60 61,50
Stork VMF 29,10 29,90
Unilever 129,80 132,10
VerJlezit VNU 88,50 90,00
VOC 38,60 38,30
Wessanen 80.40 80,70
WoltKluwer 154,00 153,00
Binnen!, aandelen
Aalberts Ind 40,00 e 40,10
ACF-Holding 62,80 62.80
AhrendGr. e 175,00b 181,00
Alg.Bank.Ned 42,90 42,80
ABN div'B9 41,30 41,30
Asd Opt.Tr. 23,50 23,80
Asd Rubber 8,20 8,30
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold e 82,00 82,00
Aut.lnd.R'dam 70,00 70,00
BAM-Holding 285,00 288,00
Batenburg 76,00 76,00
Beers 123,00 123,50
Begemann 73.00 73,50
Belindo 395,00 392,00
Berkei's P. 7,45 7,30
Blyd.-Wül. 25,00 25,00
Boer De, Kon. 351.00 345,00
de Boer Winkelbedr. 58,70 58,80
Boskalis W. 13,10 13,00
Boskalis pr 11,35 11,50

Braat Bouw 840,00 830,00
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft e 863,00 863,00
Calvépref.c 4650,00 4650,00
Center Parcs 66,30 66,50
Centr.Suiker 63,70 65,50
Chamotte Unie 13,50 13,50
Chamotte div.B9 12,70 12,40
Cindu-Key 98,00 98,70
Claimindo 382,00 385,00
Cred.LßN 77,20 76,20
Crown v.G.c 80,00 80,70
Desseaux 190,50 190,80
Dordtsche pr. 224,50 225,00
Dorp-Groep 47,00 48,70
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 208,50 208,20
EMBA 115,00 b 120.00
Enraf-N.c. 49,80 51,00
Enks hold. 326.00 334,00
Frans Maas c. 62,50 62,40
Furness 100,50 100,20
Gamma Holding 70,20 71,40
Gamma pref 5.80 5,70
Getronics 28,00 28,60
Geveke 40,20 41,90
Giessen-de N. 135,00 137,00
Goudsmit Ed. 200,00 203,00
Grasso's Kon. 94,50 92,80
Grolsch 103,50 101,50
GTI-Holding 163,70 163,30
Hagemeyer 82,10 82,50
H.B.G. 182,00 182,00
HCS Techn 15,60 16,10
Hein Hold 127,50 127,70
Hoeks Mach. 178,00 177,00
Holdoh Hout 439,00 438,00
Holec 18,20 18,40
H.A.LTr. b 1470,00 1473,00
HoU.Am.Line 1472,00 1473,00
Heineken Hld 127,50 127,70
HolLSea S. 1,49 1,49
Holl. Kloos 340,00 340,00
Hoop en Co 14,30 14,60
Hunter D.pr. 2.05 2,09
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 45,00 45,00
IHC Caland 21,00 21,20
Industr. My 168,00 168,50
Ing.Bur.Kondor 601,00 580,00 a
Kas-Ass. 38.00 38.00
Kempen Holding 16,20 16,30
Kiene's Suik. 1230,00 1250,00
KBB 72,30 72,00
KBB (eert.) 72,10 71,70 '
Kon.Sphinx 76,00 76,80
Koppelpoort H. 280,00 286,00
Krasnapolsky 157,50 157,50
Landré & Gl. 49,50 52,00
Macintosh 44,80 44,50
Maxwell Petr. 588.00 598.00
Medicopharma 77,60 77,20
Melia Int. 7.40 7,50
MHVAmsterdam 20,20 20,20
Moeara Enim 1045,00 1055,00
M.Enim 08-cert 13800,00 13650,00
Moolenen Co 31,50 31,90
Mulder Bosk. 48,50 48.50

Multihouse 11,60 11,70
Mynbouwk. W. 444,50 445,00
Naeff 225.00
NAGRON 50,00 51,50
NIB 511,00 510,00
NBM-Amstelland 16,00 16,20
NEDAP 289,50 300,00
NKFHold.cert. 233,00 232,50
Ned.Part.Mn 31,10 31,70
Ned.Springst. 10000,00a9600,00
Norit 644,00 644,00
Nutricia 240,00 240,00
Omnium Europe 19,20 19,20a
Orco Bank e. 77,50 77,50
OTRA 504,30 504,50
Palthe 150,00 150,00
Polynorm 90.00 90,70
Porcel. Res 125,50 125,50
Ravast 56,80 56,80
Reesink 62,50 62,20
Riva 64,50 64,50
Riva (eert.) 64,00 63,50
Samas Groep 59,80 59,70
Sanders Beh. 79,00 79,20
Sarakreek 34,40 34,50
Schuitema 1450,00 1455,00
Schuttersv. 87,00 87,00
Smit Intern. 27,50 27,50
Stßankierse. 29,50 29,00
TelegraafDe 425,00 424,00
Text.Twenthe 240,00b 250,00
TulipComp. 61,00 60,30
Tw.Kabel Hold 125,60 127,70
Übbink 101,50 107,90
Union Fiets. 15,40 15,25
Ver.Glasfabr. 245,00 245,00
Verto 75,00 75.00
Volker Stev. 55,90 56,00
VolmacSoftw. 81,70 82,40
Vredestein 20,10 20,20
VRG-Groep 42,70 43,20
WegenerTyl 173,50 176,00
West Invest 29,50 29,40
Wolters Kluwer 154,30 153,00
idem div 89 149,50 149,00
Wyers 61,50 61,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,40 36.40
ABN Aand.f. 68,60 68,40
ABN Beleg.f. 51,50 51,90
ALBEFO 51,50 51,50
Aldollar BF $ 20,60 20.60
Alg.Fondsenb. 227,00 228,00
AllianeeFd 12,20 11,80
Amba 44,20 44,20
America Fund 278,00 280,00
AmroA.inF. 91,20 91,20
Amro Neth.F. 69,30 69.40
Amro Eur.F. 67,30 66,50
Amvabel 98,10 98.80
AsianTigersFd 56,20 56,10
BemcoAustr. 60,50 61,50
Berendaal 106,00 106.00
Bever Belegg. 27.90 28,00
BOGAMIJ 115,50 115.50
Buizerdlaan 36,70 36,70

DeltaLloyd 40,00 40,00
DPAm. Gr.F. 22,30 22,20
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H0U.8.T.1 1060.00 1060,00
EMF rentefonds 71,80 71,80
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,90 5,90
EurGrFund 53,70 53,60
Hend.Eur.Gr.F. 168,00 168,00
Henderson Spirit 73,20 73,00
Holland Fund 62,90 63,00
HolLObl.Fonds 119,20 119,50, HoU.Pac.F. 112,40 113,20
Interbonds 569,00 569,00
Intereff.soo 35,50 36,00
Intereff.Warr. 263,00 264,50
Japan Fund 49,90 49,50
MX Int.Vent. 59,00 58,50f
Nat.Res.Fund 1400,00 1385,00
NMB Dutch Fund 33,80 34,10
NMB Oblig.F. 36,10 36,10
NMBRente F. 101,70 101,70
NMB Vast Goed 38,80 38,80
Obam, Belegg. 195,00 196,50
OAMF Rentef. 15,10 15,15
Orcur.Ned.p. 46,60 46,80
Rentalent Bel. 1346,40 1346,80
Rentotaal NV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 96,00 97,50
SciTech 17,80 17,80
Technology F. 18,80 18,50
Tokyo Pac. H. 251,00 253,00
Trans Eur.F. 69,70 70,20
Transpac.F. 570,00 572,00
Uni-Invest 119,50 119,50
Unico Inv.F. 83,80 83,80
Unifonds 26,80 27,00
Vast Ned 123,10 123,10
Venture F.N. 41,90 41,90
VIB NV 86,60 86,60
WBO Int. 78,50 78,50
Wereldhave NV 206,00 206,50
Wereldh.divB9 202,00 203,00
Buitenlandse obligaties
8-U EEGB4Ü) 103,40 103,40
3'/z EngWarL 36,80 36.80
53/4 EIB 65 99,20 99,20
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 35,00
Amer. Brands 64,40 64,20
Amer. Expres ' 31.20 31,30
Am.Tel.4 Tel. 31,30 31,40
Ameritech 51,80 52,30
Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 27,60 28,00
Atl. Richf. 85,00 84,70
BAT Industr. 5,35 5,40
Bell Atlantic 75,10 75,20
BeUCanEnterpr 38,00 37,70
Bell Res.Adlr 1,38 1,40
Bell South 42,00 42,00
BET Pubüc 2,35 2,35
Bethl. Steel 26,50 26,70
Boeing Comp. 62,10 62,80| Chevron Corp. 49,50

Chrysler 26,40 26,80
Citicorp. 27,10 27,10
Colgate-Palm. 45,50 46,20
Comm. Edison 33,50 33,30
Comp.Gen.El. 400,00
Control Data 21,00 21,00
Dai-IchiYen 3600,00 3650,00
Dow Chemical 96,00 96,50
Du Pont 98,10 98,80
Eastman Kodak 47,60 48,60
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 236,00 238,00
Exxon Corp. 44,80 44,80
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 24,00 24,30
Ford Motor 54,00 54,00
Gen. Electric 46.00 46,50

" Gen. Motors 89,00 89,00
Gülette 34,70 35,40
Goodyear 49,50 49,00
Grace & Co. 27,90 27,80
Honeywell 66,00 66,70
Int.Bus.Mach. 125,80 125.25
Intern.Flavor 49,80 49,30
Intern. Paper 48,60 d 49,30
ITTCorp. 53,70 54,70
Litton Ind. 74,70 75,00
Lockheed 47,70 48,00
Minnesota Mining 68.00 d 68,50
Mobil OU 47,20 47,60
News Corp Auss 10,60 10,75
Nynex 69,30 69,60
Occ.Petr.Corp 27,50 27,70
Pac. Telesis 33,60 34,00
P.& 0. ® 5,90 5,90
Pepsico 40,25 41,00
PhilipMomsC. 110,40 110,34
Phill. Petr. 20,90 21,10
Polaroid 43,30 43,70
Privatb Dkr 297,00 297,00
Quaker Oats 51,50 53,00
RJR Nabisco 100,00
St.Gobm Ffr 575,00 580,00
Saralee 46.50 47,50
Schlumberger 35,50 35,80
Sears Roebuck 41,90 d 41,90
Southw. Bell 43.00 44,00
Suzuki (yen) 768,00 795,00
Tandy Corp. 42,60 42,70
Texaco 49.80 50,00
Texas lnstr. 42,00 42,80
T.I.P Eur. 1,85 1,85
ToshibaCorp. 1180,00 1160,00
Union Carbide 33,10 32,00
Union Pacific 71,00 72,00
Unisys 29.10 29,75
USX Corp 31,50 32,00
US West 60,70 61,10
Warner Lamb. 79,90 79,90
Westinghouse 55,30 55,30
Woolworth 53,30 53,90
Xerox Corp. 64.80 64,00
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 51,50 52,50
Am. Home Prod. 179,50
ATTNedam 64,00 d 66,00
ASARCO Ine. 56.00

AU. Richf. 178,50 178,00
Boeing Corp. 129,00 130,00
Can. Pacific 38,00 38,00
Chevron Corp. 100,50
Chrysler 55,50 56,00
Citicorp. 55,00 55,00
Colgate-Palm. 94,00 93,50
Control Data 38,00 38,00
DowChemical 199.80 d 200,00
EastmanKodak 94.50 98,00
Exxon Corp. 93,00 92,00
FluorCorp. 49,00
Gen. Electric 96,00 94,80
Gen. Motors 184,00 185,10
Gülette 71,00 72,00
Goodyear 101,00 100,00
Inco 59,00 59,00
1.8.M. 256,00 255,00
Int. Flavors 102,00
ITTCorp. 109,00 112,50
Kroger 18,70 18,70
Lockheed 99,00 99,00
Merck & Co. 133.00 132,50
Minn. Min. 139,00 141,00
Pepsi Co. 81,50 82,00
Philip MorrisC. 226,00 225,00
Phill. Petr. 42,20 42,50
Polaroid 80,50 81,50
Procter & G. 185.00
Quaker Oats 105,00 105,00
Schlumberger 73,00 72,20
SearsRoebuck 85,00 84,80
Shell Canada 80,00 80,00
TandyCorp. 86,50 87,50
Texaslnstr. 86,00 d 86,50
UniortPacific 145,00 147,00
Unisys Corp 59,00 60.50
USX Corp 64,50 66,00
Vanty Corp 4,20
Westinghouse 114,00 114,50
Woolworth 109.50 109,00
Xerox Corp. 126,00 126,00
Certificaten buitenland
Deutscheß. 517,00 a 511,00d
Dresdner B. 315,00 313,00
Hitachi (500) 1400.00 1400.00
Hoechst 304,00 303,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nesüé 7250,00 7250,00
Siemens 526,00 518,00
Warrants
Akzo 37,30 38,20
AMRO warr. 2,30 2,40
Asia Pac Gr F. 5,85 6,15
Bogamij 8.30 8,00
Falcons Sec. 13,80 14,10
Honda motor co. 2350,00 2300.00
K.L.M. 85-92 140,10 141,50
Philips 85-89 16,10 16,10
St.Bankiers a 2.30 2,00
St.Bankiers b 2,80 2,80
Euro-obligaties & conv.
ÏO'A Aegon 85 100,00 100,00
Aegon warr 13.00 13,00
lOV2 ABN 87 98,70 98.70

13Amev 85 98.00 98.00
13Amev 85 93,75 93,75
10 AmevBs 100,50 100,50
11Amev 86 99.00 99.00
14'/iAmroB7 96,75 96,50
13 Amro-BankB2 101,00 101,25
10/2Amro 86 97,50 97,50
10 Amro 87 98,85 98.85
53/4 Amro 86 101,00 101,00
Amro Bank wr 25,80 25.70
Amro zw 86 68,00 68,00
9 BMHecu 85-92 100,50 100,50
7 BMH 87 96,50 96.50
10V8EEG-ecu 84 100,75 100,75

85 103,30 103,30
12/2 HIAirLF 91,75 90.20
12 NIBfBI 85-90 102,00 102.00
W/t NGU 83 101,50 101.50
10 NGU 83 100.50 100,50
2'A NMB 86 84,00 84.40
NMBwarrants 51,00 52.00
83APhil. 86 94,75 94,75
63/4 Phil.B3 95,00 95,00
11 Rabo 83 101,60 101,60
9 Rabo 85 104,00 104.00
7Rabo 84 108,00 108.00
12;4 Unil. 98,00 98,00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5.10 5,10
Bredero eert. 1.95 1,95
11 Bredero 0,85 0,85
Breev. aand. 6,65 6.65
Breev. eert. 5,20 5,80
LTV Corp. 2,35 2,40
Rademakers 29,00 29,00
RSV.cert 1,51 1,51
7'/sRSV 69 90,00 91,00b
Parallelmarkt
Alanheri 18,40 18.70e
Berghuizer 58.00 b 57,20
Besouw Van e. 40,50 40,70
CB Oblig.F.l 100.00 100,20
CB Obug.F.2 100,30 100.50
CB Obüg.F.3 101.80 102,00
De Drie Eleètr. 27,70 28,90
Dentex Groep 39.70 39,70
Dieo Intern. 88,00 89.00
DOCdata 32,80 33,00
Geld.Pap.c. 81.00 81.00
Gouda Vuurv e 68.00 67,50
Groenendijk 33.00 33.50
Gronüiüjc. 112.20 111.50
Hes Beheer 255,00 254.00
Highl.Devel. 12,00 b 12,00t
Homburg eert 4.10 4.10
Infotheek Gr 22,00 22,00
Interview Eur. 8.00 8,00
Inv. Mij Ned. 50.50 52,00
KLM Kleding 31,20 31.30
Kuehne+Heitz 26.20 26.70
LCI Comp.Gr. 37,50 38,50
Melle 275.20 274,20
Nedschroef 81,90 81,00
Neways Elec. 10,40 10.30
NOG BeLfonds 29,90 29.90

PieMed. 11,00 11,10Poolgarant 10,40 10.10
Simac Tech. 17,50 17.60TextLite 7,80 f 8,20Verkade Kon. 257.50 258.00
Weweler 85,00 85,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k. 'Abn c okt 40.00 382 3,50 3,60

akzo c apr 150,00 331 5,10 b 5,70
akzo c apr 160,00 353 1,70 1,70
amev c apr 55,00 313 1,90 4,40
amev e apr 60,00 467 0.60 1.70 b
amev e jul 60,00 261 1.30 2,20
coc c mrt 265.00 463 7,50 10,00
coc c mrt 270,00 643 4.50 6,50
coc e mrt 275,00 376 2,50 4,00
coc p mrt 260.00 241 2.20 1.10
coc p mrt 265.00 496 3,50 2,00
coc p mrt 270,00 686 5,50 3,60
coc p apr 260.00 248 4,00 a 2,80
gist e apr 40,00 688 0,90 1,40
gist e jul 40.00 404 1,80 2,30
hoog c apr 70,00 582 12,80 17,40a
hoog c apr 75,00 1008 9,00 12,40
hoog c apr 80,00 1925 5,50 8.60
hoog c apr 90,00 1346 1,50 2,80
hoog c jul 75,00 233 10,70 13,50
hoog e jul 80,00 238 7,30 9,60
hoog c jul 85,00 563 5.30 7.00 *

hoog e jul 90.00 333 3.10 4.60
hoog p apr 75,00 419 1,30 0,40
hoog p apr 80.00 486 2.50 1,10
hoog p apr 85,00 238 4.50 2,50
hoog p jul 85,00 282 6.80 4,80
kim c apr 40,00 Ï26 4.80 bfiQ
kim c apr 45,00 441 1,60 IJO
knp c apr 45.00 230 6.00 7.00
knp e apr 50.00 569 2.30 3.00
knp p apr 47,50 241 1.20 b 0,90
knp p apr 50,00 259 2,50 1,80
nedl e apr 300.00 277 9.50 13.20
nlq p nov 97,50 750 - 1,00
nlw c mei 97,50 1000 1,50 a 1,20
nlw p aug 97.50 500 0,70 a 0.60
nly c aug 97.50 500 1,00 1,00
natn e apr 60,00 286 5,90 4,50
natn c apr 65.00 512 2,30 b 1.80
natn e jul 70,00 262 1,30 1.20
obl p nov 97,50 510 1,30 a 1,30
phil e apr 35,00 324 2,10 2,40
phil c apr 40,00 414 0,50 0,60
phil c jul 35,00 250 2,80 3,10

3 olie c apr 125,00 240 2,20 2,80
olie p jul 120,00 311 4,00 330
unil e apr 130,00 275 4,10 5.20
urül e apr 140.00 321 1,00 1,30

a=laten g=bieden + e»-di».
b=bieden h=laten+ei-div.
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ei-di»idend I=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
t=gedaan-Haten sk=slotkoers gisteren

Herhaaldelijk verzoek Westerterp beloond

Handel opties DSM
start volgende week

AMSTERDAM - Vanaf 27 februari mag op de optiebeurs wor-
den gehandeld in opties op aandelen DSM. De Stichting Toe-
zicht Effectenverkeer STE heeft besloten deze handel vanaf
genoemde datum toe te staan indien zich geen uitzonderlijke
marktomstandigheden voordoen.

Over de introductie van DSM op de
optiebeurs is de afgelopen weken
veel beroering geweest omdat in
eerste instantie geen goedkeuring
voor de optiehandel werd verleend.
Minister Ruding van Financiën ont-
hield zijn fiat aan de aanvraag om
opties DSM te laten verhandelen
vanaf de introductie op de effecten-
beurs op 6 maart.

Echter, vanaf 1 februari is de STE
belast met aanwijzing van fondsen,
opties en termijncontracten. Optie-
beurs-directeur Westerterp heeft er
bij de STE op aangedrongen zo snel
mogelijk een besluit te nemen, om-
dat volgens hem Amsterdam zich
als financieel centrum dreigt te bla-
meren als optiesDSM niet snel in de
notering komen.

„Eindelijk", verzuchtte een woord-
voerder van de optiebeurs als reac-
tie op het besluit van de STE. „Wij
hebben ons altijd op het standpunt
gesteld dat handel in opties DSM
mogelijk moest zijn vanaf de intro-
ductie van de aandelen op de effec-
tenbeurs en we zijn blij dat het groe-
ne licht nu is gegeven".
Overigens voegde de woordvoerderhier aan toe, dat het nog geen uitge-
maakte zaak is dat de handel in op-
ties DSM ook daadwerkelijk op 27
februari aanvangt. „De datum van
27 februari is afkomstig van deSTE,
maar formeel maakt de optiebeurs
zelf uit wanneer handel in een be-
paalde optiesoort begint. Een be-
sluit hierover is nog niet genomen,
wij moeten hierover nog vergade-
ren", aldus de zegsman.

economie

Murdoch maakt
'smart cards'

tJNDEN - News Internatio-P> »et moederbedrijf van Sky
*annel, begint in de zomer
|5' de produktie van een

card' voor het decode-
van televisiesignalen. De

?UJ> die dezelfde afmetingen
J*ftals een credit card, wordt

als een draagbare
die vrijwel niet te

j?*en is. News Internationalu binnen een jaar de produk-. nebben opgevoerd tot twee
j£)oen stuks, zo deelde An-
J^W Neil, president-directeur
?* Sky Channel, gisteren meev satellietsymposium van

de Financial Times in Londen.
Philips is een van de bedrijven
dieworden ingeschakeld bij de
produktievan de bijbehorende
decoderdoos, diein de televisie
moet worden ingebouwd. De
smart card is de sleutel die de

doos opdracht geeft gecodeer-
de televisiesignalen te decode-
ren. Neil zei te verwachten dat
de produktie van deze kaart
wel eens meer geld zal gaan op-
leveren dan de programma's
van Sky Channel.

kaart zal in een joint-venture
tussen Thomson en News In-
ternational worden geprodu-
ceerd in Groot-Brittannië. Neil
zegt alle rechten voor de pro-
duktie van de kaart in bezit te
hebben. News International
beschikt al over een fabriek.

Naar verwachting van Neil zal
het bedrijf aan 400 mensen een
baan kunnen bieden. De kaart
kan, behalve voor televisiesig-
nalen, ook worden toegepast
als bankkaartofals persoonlijk
opslaggebied voor medische
gegevens.

Miljardenproject
Nedeco in India

NIJMEGEN - Een Nederlands/Au-
stralisch consortium heeft opdracht
ontvangen voor de ontwikkeling
van een plan voor de bouw van een
marinebasis in het westen van In-
dia. Van Nederlandse zijde is inge-
schakeld het Nederlands Adviesbu-
reau voor Ingenieurswerken in het
Buitenland, Nedeco. Met de op-
dracht zijn voor Nedeco enkele mil-

joenen guldens gemoeid, hoeveel
precies wilde Nedeco-directeur jhr.
mr. A. van Riemsdijk niet kwijt.

Voor Nedeco zal het ingenieurs- en
architectenbureau Haskoning te
Nijmegen als penvoerder optreden.
Daarnaast werken van Nederlandse
zijde mee het Nedeco-groepslid
Grondmechanica Delft, Rijkswater-
staat en het scheepsbouwkundig
burea Nevesbu. Nedeco werkt sa-
men met het Australische bureau
Redecon in Sydney en met eeh van
de grootste ingenieursbureaus van
India, Engineers India. Volgens
Van Riemsdijk is aan het verkrijgen
van de order twee en een halfjaar
gewerkt. De opdracht werdverwor-
ven in felle internationale concur-
rentie waarbij 42 consortia uit de
hele wereld waren betrokken, onder
andere uit Frankrijk, de Scandina-
vische landen en het Verre Oosten.
Nedeco zal de ontwerpen voor de
haven maken en vervolgens toe-
zicht uitoefenen op deuitvoering er-
van. Het is nog niet te zeggen wan-
neer daadwerkelijk met de aanleg
van de basis wordt begonnen. Het
totale project zal zeker 25 jaar in be-
slag nemen, aldus Van Riemsdijk,
en naar verwachting vier miljard
gulden gaan kosten. Nedeco is sinds
1951 een permanent consortium
voor deverwervingvan onder ande-
re infrastructurele projecten. De
groep omvat 17 raadgevende inge-
nieursbureaus,- wetenschappelijke
instituten en onderzoekers. Vorig
jaarbedroeg de omzet f 227 miljoen.

Bundesbank:
inflatiegevaar
loert overal

FRANKFURT - De toch al niet zo
grote prijsstabiliteit in de Bondsre-
publiek Duitsland wordt van alle
kanten bedreigd. Over de hele we-
reld zijn de prijzen aan het stijgen
en zijn deorderportefeuilles van het
bedrijfsleven vol. Verder zit er wei-
nig ruimte meer in de produktieca-
paciteit, draait de export op volle
toeren, is er een gebrek aan deskun-
dig personeel en gaan de verbruiks-
belastingen omhoog.

Dit staat in het jongste maandover-
zicht van de Westduitse centrale
bank. De Bundesbank komt tot de
conclusie dat het prljsklimaat in de
Bondsrepubliek sinds het begin van
dit jaaraan het verslechteren is. Het
bedrijfsleven doet het op het ogen-
blik goed, dank zij veel orders uit
binnen- en buitenland. De afzet van
het bedrijfsleven zal dit jaarin ieder
geval goed verlopen en ook de win-
sten zullen stijgen.

De produktiecapaciteit in de West-
duitse industrie wordt op het ogen-
blik voor ongeveer 88 procent ge-
bruikt en dat percentage is sindshet
begin van de jaren zeventig, toen de
economie oververhit dreigde te ra-
ken, niet meer gehaald. De rek is er
bijna uit, wat ook kan worden afge-
leid uit het grote aantal overuren.
Hoewel de Westduitse economie
steeds meer wordt gedragen door
de binnenlandse vraag, is de onon-
derbroken grote export van de laat-
ste paar maanden van wezenlijk be-
lang geweest voor de conjuncturele
ontwikkeling. De industrie kan de
vraag uit het buitenland eigenlijk
niet aan.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 20-02-1989 om
14.00 uur by de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’*25.310-/ 25.810;
vorige ’ 25.030-/25.530; bewerkt ver-
koop ’ 27.410; vorige ’ 27.130 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 360/ 430 vorige

’ 350/ 420; bewerkt verkoop ’470 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,02 2,14
Brits pond 3,54 3,79
Can. dollar 1,69 1,81
Duitse mark( 100) 110.85 114,85
lers pond 2,88 3,13
Austr. dollar 1,65 1,77
Jap. yen (10.000) 161,50 166,50
Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51 *
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34.40
Zwits. Fr (100) 130,50 135.00
Zweedse kr. (100) 31.50 34,00 I
Noorse kr. (100) 29,65 32.15-
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schiLl.(lOO) 15,77 16.37
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89. -Griekse dr. (100) 1,22 1,42-*
Finse mark (100) 46,75 49.75 .
Joeg. dinar (100) 0.01 0.0fj.»

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op del
Amsterdamse wisselmarkt per gister- "middag:
Amer. dollar 2,07825-08075 *
Brits pond 3,6665-6715
Duitse mark 112,855-905 ■',
Franse franc 33,120-33,170
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 132,735-2.785
Japanse yen 164.38-164,48
Ital. Ure 15,365-415
Zweedse kroon 32,990-33,040 »Deense kroon 28.990-29,040 "Noorse kroon 31,075-31,125 ""Canad. dollar 1,74775-75025 'lOost. schill 16,0450-0550 ""lers pond 3,0010-0110 ""Spaanse pes 1,8090-8190
Gr. drachme 1,3000-4000
Austr.dollar 1,6975-7075
Hongk.dollar 26,60-26.85
Nieuwz.dollar 1,2825-2925
Antill.gulden 1,1500-1800
Surin. gulden 1,1500-1900
Saudische rial 55.30-55,55
Ecu gulden 2,3485-3535

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP<-
CBS-indicesover de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerstekolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 - 100):
algemeen 303,7 307,7
alg.-lokaal 294.3 296,8
internationals 314,0 319,6
industrie 265,5 267,8
scheep/luchtv. 272,1 278,4
banken 364,7 366,4
verzekering 591,3 587,8
handel 481,8 484,3
cbs obl.index 109.6 109,6
rend. staatsl. 6,96 6,96
waarvan 3-5 jr 6,96 6,96
waarvan 5-8 jr 6,95 6.96
waarv.s langst 6.96 6,97
rend. bng-len. 6,98 6,99
rend. banklen. 7,00 7,03

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In ver-
band met de geboortedag
van George Washington
was er gisteren geen tele-
fonisch avondverkeer.

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - In verband
met de geboortedag van
George Washington is gis-
teravond niet gehandeld
op de Amerikaanse effec-
ten- en goederenbeurzen.
Derhalve kunnen ook
geen beursgemiddelden
volgens de Dow Jones In-,
dcx worden vertsrekt.

Dinsdag 21 februari 1989 "5

[^ADVERTENTIE)
iij/^> *tór in het geding dan

over 19881 HE
Om het evenof het nu gaatom uw pnvé
«iruatie of om uw zakelijk leven: itappen

die u vandaag neemt, hebben morgen
fiscale effecten. Vaakworden de fiscale

gevolgen vanuw beslissingen pasna
langetijd merkbaar.Daarom doetuw

Federatie-belastingconsulent méérdan
op professionele wijze uwaangiften

verzorgen.
DeFederatie-belastingconsulent

versorgt uw 'taxplaruung' tot in deverre
toekomst. Begeleidt u métveel zorg.

En vertegenwoordigt u natuurlijkbij al
uwcontacten met de fiscus.L

deFederatie-belastingconsulentbij:

'^T**»«n BelMtlagadvUeax»

<£ Heerlen°°nO4S-71 34 02/ 24 40 SS

C^Btdvirabanu A.Th. Dacke»
to'Boe"slaan 24C* Heerlen'°°nO4S-7169 6S

*'J,**,*"<«k«ntoor W.Koun BV.
aa< Noord 292\lr~ Heerlen/Hoensbroek, °0r>045-22016S

I*.b?,*M»k»ntooi Partouu»

2|,7ns'ftgel2o
'leirT Maastncht

043 -21 76 SS

Bij wijze van proef is in Westduitse Freiburg een op zon-
ne-energie werkende parkeerautomaat geplaatst. De auto-
riteiten hopen datop deze wijze geld bespaard kan worden.
Of automobilisten dat bij bewolkt weer ook lukt, moet wor-
den afgewacht.

limbuirgs dagblad



BHBUMIBHBB „Piccolo's..
Limburgs Dagblad zijn kleine advertenties in hetLimburgs Dagblad om iets

v t te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

bezorgers m/v Waar. ..
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6en 7 uur in de kun, u deze adverlenties opgeven? Bij alle kantoren vanochtend ,n Beek Geleen Stei^Schinnen erb.jbeho- het Umb D b|ad onders

J
taande adressen:rende dorpen. Inl. LD Geleen, 04490-46868 tussen 8.30 '

en 17.00 uur. Heerlen
Restaurant Geleenhof Sigarenhandel NJ.van Verseveld, Saroleastr. 80*

Valkenburgerweg 54, 6419AV Heerlen, tel. 045-718000 Heerlen
vraagt Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

(aankomend) chef de partie Sittard
±20 jaar, die in korte tijd opgeleid wil worden tot sous- Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

chef. Ervaring in gerenommeerde zaken strekt tot VaalSaanbeveling. wv |nformatJe Centrum, Kon. Julianaplein 47Reakties t.a.v. L. Moonen, patron, cuisinier. ■ c
Wordt RIJINSTRUC-
TEURTRICE! Of rijschool-
houder (m/v). Kan met ka-
derschooldiploma zonder
middenstandsdiploma.
Dag-, avond- en zaterdag-
opleiding starten binnen-
kort. In Best en Utrecht.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures met dagopleidingal
na drie maanden aan de
slag. Wilt u een goede toe-
komst en een fijne baan?Vraag dan (ook s avonds)
gratis studiegids kader-
school: 04998-99425.
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.
Club Exclusief vraagt
MEISJES voor privé en es-
cort, 045-423634.
Excl. club vraagt MEIS-
JES, halen en brengen. Tel.
045-244240 of 241592.
Club Bubbles vraagt met
spoed 2 MEISJES, werktij-
den in overleg. Tel. 04490-
-42313.
Voor direct gevraagdBAR-
DAMES voor middag- en
avonduren. Bar Ma Cherie,
Nuth, tel. 045-241829.
Gevr. zelfst. werkend jonge
BROOD-BANKETBAK-
KER. Bakkerij F. Radema-
kers. Tel. 045-441489 tussen
18 en 19 uur.

ASSISTENTE gevraagd
voor goed lopend privé-
huis. Inl. 045-227734.
OPVANG voor kinderen
varr 0 t/m 4 jr. Inl. 045-
-722843.
Goeiemorgen, wilt u 's mor-
gens door de telefoon GE-
WEKT worden, bel dan
voor meer informatie ml.
045-722843.
MEISJE of vrouw gevr.
voor alle werkzaamheden
in rijdend kaasbedrijf op de
markt. Tel. 045-312318 of
353573.
KOK gevr. full-time, dienst-
verband. Rest. De Land-
graaf. Tel. 045-252829
Schinveld.
Gevr. ervaren THUIS-
NAAISTERS v. damescon-
fectie. Tel. 043-216870. Na
19.00 uur.
Reiter schoonmaakorgani-
satie B.V. vraagt part-time
SCHOONMAAKSTERS
voor verschillende projec-
ten in Heerlen. Schrift, soll.
sturen n. Recra Workshop.
Lage Frontweg 24, 6219 PD
Maastricht.
LEERLING-KAPSTER
gevr. 15a 16 ir. Coiffure Van
Hooren. Wilhelminastr. 21
Sittard. 04490-15037.
Part-time POMPBEDIEN-
DE voor avonduren en
weekend. Leeft. ±20 jr.
Fina Heerlen, Beersdalweg
2 Hrl. 045-221403.
Hulp gez. voor HUISH. met
gratiskost en inwoning tel.
045-426154 na 18 uur.
Bedrijf zoekt VERKO-
PERS voor verkoop van
goed product huisaan huis.
Voor de geschikte persoon,
hoog loon. Werkzaamhe-
den in de avonduren, bel
tijdens kantooruren 045-
-251200.
Gevr. erv. coll. BETON-
TIMMERL. en metselaars
v. Duitsl. Fa. Lommen 045-
-250238 of 09-49-2455-2978.

NEW LOOK B.V, Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Bost VERWARMING B.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, raus
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV7VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte,'verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
Man 50+ met BE-rijbewijs
voor ieder en alles be-
schikb. Tel. 045-272093 na
18 uur.
OPVANG voor kinderen
van 0 tm 4 jaar. Inl. 04406-
-42235.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, stratenmakersbe-
drijfNico Gerards. Vrijblij-vende prijsopgave en aa-
vies tel. 045-313956.
Opritten en terrassen inkfirikers of sierbestrating,
TUINAANLEG, vrijblij-
vend prijsopgaaf 045-
-326574.

" SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-■ zaamneden aannemen. Tel.. 045-210020.

■ Uw BOEKHOUDING per; computer. Belast.aangifte
1 enz. Vakk, accuraat, ver-

" trouwd. Voordel, tarief,; Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).. Man, verv. gepens. zoekt
THUISWERK of ander■ ücht werk. Br. o. nr. HE 093

' LD. Geerstr. 5, 6411 NM

' Heerlen.
! Vakbekwame DAKDEK-
KER zoekt klusjeswerk.. Tel. 045-218299, b.g.g.. 217254.. TUINVERZORGER,; snoei, aanleg, afrast. (enz.)

foed werk, niet duur. 045-
-72093 na 18 uur.

: KEUKENS, keukenappa-

' ratuur. Laag in prijs, met
§arantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat. 294, Nuth. Tel. 045-242602.
■ KANTELDEUREN, rol-

deuren, sectiedeuren met

' of zonder afstandbediening- in 23 maten direkt lever-
i baar. Afstandbediening,

computergestuurd, ge-

" schikt voor alle soorten ga-
i ragedeuren compl. met

zender voor in uw auto. Fa.
I Straten, Erjkskensweg 18,
! Geulle. Tel. 043-641044!
; Deze week

nieuw: wascombinatie, bc-. kend merk, nooit gezien
van 1299,- nu 998,-
-(of 30,- per maand)
Prijsrammer

■ Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
| (bij Raadhuisplein),
s tel. 045-718324, eigen ser-: vice, royale garanties.- VLOERBEDEKKING,

gordijnen en karpetten,
rrote voorraad en voordeli-

ge prijzen. Vele coupons. met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045--,441346.. Goede KLEUREN-TV'S.
met garantie. Philips groot-

i beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

IAlle BALKHOUT, plaat-
materiaal, lichtkoepels, alu-. minium ladders, aakmate-
rialen etc. Scherpe prijzen.

i Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Speciale aanbieding water-
vaste dak- en VLOERPLA-
TEN, 19 mm nu ’42,50 p.. plaat. Houthandel Rinkens,
Eygelshovenerweg 60,
Übach over Worms. Tel.
045-319846.
Eerste soort GRASZODEN

’ 3,50 p. m2. Gratis thuisbe-
zorgd. Afgehaald ’3,25, ook
fehele tuinaanleg. Goed-

oop. bel ons vrijblijvend,
tel. 045-323178 of 313135.
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.
IPrachtige groene moderne
SLAAPKAMER, bed 2x2,

I 3-drs., spiegel/schuifkast
etc, ’850,-; 04459-2577.
Was- en droogautomaten,
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, gas- en electrofornui-
zen1, 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.

VLOERTEGELS, Duits fa- 1
brikaat, div. kleuren, le
keus ’27,50 p.m2, BTW,
hjm en voegsel inbegrepen.
Tegelhandel Janssen, De
Hut 7, Gulpen, tel. 04450-
-1970.
Te koop ± 160 m Heras
HEKWERK, in goede staat.
Inl. tel. 045-218616.
ELECTRO artikelen, strijk-
ijzers, afzuigkappen, snij-
machines, centrifuges, kof-
fieapp., keukenmachines,
enz., enz., U koopt b.v. 1pakket vanaf ’5OO- met
’7,50 p.w. Eigen financie-
ring en service. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111, Brunssum.
COMMUNIEJURKEN te
k., coll. 1989, nieuw, ook
Sissy-model + kroontje +hoedje + tasje + paraplu's.
Voor informatie 045-272516.
BANKSTEL, eiken, ’ 275,-;
slaapkamer, compl., ’450,-;
eethoek, eiken, ’375,-; ant.
eiken slaapkamer, ’ 750,-;

I verder barok, antiek, enz.
Kouvenderstraat 208,
'Hoensbroek.
IJSKAST ’95,-, gasfornuis

’ 100,-, gasblaat ’75,-, diep-
vries ’190,-, wasautomaat

’ 190,-, 2 ant. buffetkastjes,

’ 600,-. Tel. 045-725595.
St.KAPSTOK wit 35,-; olie-verfschilderij m. lijst 195,-'
bontjasjevos als nw. mt. 40
295,-; brommerhelm 25,-;
houten armstoel, laag mod.
100,-. Tel. 045-710839.
Te k. EETHOEK m. 4 stoe-
len, electr. orgel, merk
GEM. Te bevr. Breitnerstr.
32 Heerlen. 045-722445.
Te k. BABY-UITZET +
Meertjes e.d., geh. compl.
Te bevr. Industriestr. 64
Kerkrade-W.

Te koop
centrale verwarm, en ra-
diateurs, ijzeren balken,
wastafels en plast, jalouz.,
tev. gr. kachel warm/koud

luchtn.
Smitserweg 4, bij Pijnsweg

Welten-Heerlen.

Te koop
grote houten sportzaal,
klapdeuren met kozijn.,
houten balken en planken.

Voor alle doeleinden.
Smitserweg 4, bij Pijnsweg

Welten-Heerlen.

Te koop
houten school met div. lo-

kalen, demontabel.
Smitserweg 4, bij Pijnsweg

Welten-Heerlen.
Te k. KOELKAST 160 ltr.
Van Hooren, Wilhelmi-
nastr. 21 Sittard. 04490-
-15037.

Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
DEFECTE kleurenteevee's
vanaf '81 (typenr. vermel-
den) en dei. VHS-video's.
Tel. 045-723712.
Wij kopen GOUD, zilver,
enz. Contant geld. Sarolea-
straat 80A, Heerlen, tel. 045-
-714666.
VIDEO'S, VHS gevraagd
en kleurentelevisies met te-
letekst en stereotorens. Tel.
04406-12875.
Te k. gevr. assurantie POR-
TEFEUILLE. Br.o.nr. VA
572 LD, Reinaldstraat 40,
6301 EC Valkenburg.
Te k. gevr. oud ijzer en ME-
TALEN, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216 b.g.g.
272516 ook 's avonds.
H. Swinkels betaalt de
hoogste prijs voor IJZER,
metalen. Tevens auto-ver-
nietiging. De Koumen. Tel.
224768.
Te k. gevr. leren BANK-
STEL. Tel. 045-226186.
Gevr. IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries, slaapka-
mer, bankstel, eethoek, ka-merkast enz. 045-725595.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set è 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.
Te k. le srt. GRASZODEN
’3,50 p. m2gratis thuisbe-
zorgd, afgehaald ’3,25 ook
gehele tuinaanleg, goed-
koop, ook straatwerk. bel
ons vrijblijvend 045-323178.
Te k. AEG TURNAMAT S
wascombinatie ’ 275,- m. 6
mnd. garantie 045-271036.
Geimpr. TUINHOUT, pa-
len, balken, planken, tuin-
huisjes, eiken balken enz.
Houtzagerij-impregneer-
bedr. Windels, Bouwberg
Brunssum tel. 045-270585.
Nieuwe eiken TUINBIEL-
ZEN ’ 15,- p. m. houtzagerij
Windels, tel. 045-270585^

Open HAARDHOUT ’ 30-
-per m 3gratis bezorgd.
04459-1675.
KSACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21, :Klimmen. Tel. 04459-1638. i
Koopjes, geloogd strak eik. '■oma's tijd KLEERKAST
met gesl. spiegel ’425,-; 2 :drs. eik. boek-ofvitrinekast

’ 475,-; nachtkast ’85,-; hal- j
spiegel geslepen glas 70 bij <140 hoog ’ 90,-; potkachel
95 cm hoog ’ 90,-; bloemta- ■fel 115 cm hoog ’65,-. tel.
045-312164.

Bankstel-
kussens

vernieuwen?
10 kussens in stof ’ 390,-. Let op! Compleet met vulling
2000 kussens voorradig, direkte levering. G. Fuhren, uw
specialist voor bankstelkussens. Nu ook in Wessem,
Markt 9. Tel. 04756-1677. 's Maandags gesloten. Wij
komen ook desgewenst vrijblijvend met onze kollektie bij
u aan huis. Tevens uw aangewezen adres voor tapijtte-
gels, 50 x 50 cm vanaf ’ 4,75.

Wij geven het meeste voor
uw loop-, sloop- en SCHA-
DE-AUTO. Tef 045-422217.

Gem. KAMERS te h. v. net-
te personen, met eigen
kookgel. Hommerterweg
21, Hoensbroek, 04f>
415718/725053.
Gemeubileerde KAMER te
huur te Valkenburg. Tel.
04406-12875.
Te h. ZITKAMER met app.
slaapkamer, te Hoens-
broek. Inl. 045-256686, tus-
sen 18.00 en 19.00 uur.
STUDIO/APPARTE-
MENT te Hoensbroek. Tel.
045-229654, na 14.00uur.
Te h. CAFE-RESTAU-
RANT met terras van het
Dierenpark te Bom. Inl.
04498-51880 (na 16.00 uur).
KAMERS te huur in cen-
trum Heerlen, vanaf ’ 250,-
-all-in. Te bevr. tel. 711309,
Dautzenbergstraat 6-8.
Übach over Worms, Schar-
nerweg 11, kleine WO-
NING met 1 sl.kamer en
tuin te h. ’ 650,- all-in. Tel.
043-642522.
Heerlen C, gestoff. BOY-
WONING met balcon per
1/3 v. werkend persoon.

045-710839.
Gem. ZIT/SLPK. met dou-
che en keuken, Panneshei-
derstr. 1 en 19 Kerkrade.
Direct te h. voor net per-
soon grote gemeub. ZOL-
DERK. aan rand Heerlen-C,
045-217592.

Vrouw 46 jr., met spoed
gevr. EENGEZINSWON.
in omg. Hrln. met 3 of 4
slaapk. Br. o. no. HE 104 LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
ler^

Te k. in Brunssum WOON-
HUIS in een rij met achter-
om schuur, kelder, woon-
kamer, open keuken, 3
slaapkamers, douche. Vrij
te aanv. ’ 88.000,- k.k. Tel.
045-221090.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-,725260.
BOOMERS, vork en foxter-
riertjes. Tel. 04459-1237.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Witte KONINGSPOEDEL-
PUPS m. stamb. te k. Tel.
043-624234.
Weggel. beige BAST. FOX-
TERRIER, naam Scottie,
tat.nr. XX 452, 045-415631.
Te k. gevraagd ras- ofBAS-
TAARDHONDJE tel. 045-
-321231.
Wit POEDELTJE 4/2 jr.
oud, weg. omstandigh.
moet weg liefst bij oudere
mensen, tel. 045-252129.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. enkele VOORBUM-
PERS van Opel GSI. Tel.
045-723826.
VOLVO 340 DL 5-drs. '83,
roodbruin, zeer goed on-
derh. Inruil mogel. Auto-
bedr. Boschker, Heerler-
weg 67 Voerendaal. Tel.
045-751605.
Koopje. LADA 2105, le
eigenaar, ± 55.000 km, okt.
'83. kl. geel, lada 1600GL kl.
blauw ± 65.000 km. In-
ruil mog. AutobedrijfBoschker, heerlerweg 67
Voerendaal. Tel. 045-
-751605.
VW luxe pers.bus type Ca-
ravelle 1985, le eigenaar,kl.
rood diesel, optimale cond.
Inruil mog. Autobedrijf
BoaChker, Heerlerweg 67
Voerendaal. Tel. 045-
-751605.
DIRECTIE-AUTO Renault
25 GTS automatic, eletr.
schuifdak, electr. zijramen,
stuurbekr., centr. deurslui-
ting, metallicgrijs, le eige-
naar 1985, ± 90.000 km.
Nieuwstaat. Inruil mogel.
Autobedr. Boschker, Heer-
lerweg 67 Voerendaal. Tel.
045-751605.
FORD Sierra stationcar 2.0
L m. '84, le eigenaar,
+ 65.000 km, beigemetallic.
Inruil mogel. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67
Voerendaal. Tel. 045-
-751605.

BESTELWAGENS: VW
transporter 82 benz; Ford
Transit 82 benz; ToyotaLite
Ace 82, lpg; Merc. 207 83
diesel. Inruil mogel. Auto-
bedr. Boschker, Heerler-
weg 67 Voerendaal. Tel.
045-751605.
Te k. FORD Granada 2.3
bwj. 78. Te bevr. 045--227357.
te k. OLDMOBIL Cutlas
stationcar 8 cyl. autom.
’3750,-; Lada 1200 L '85

’ 1750,- deukje in deur. alle
twee AP-K t. '90, 045-
-323178.
TOYOTA sportwagen bj.
79 en APK, motor is 100%

’ 750,- Haesenstr. 34,
Schaesberg.
VW GOLF 1100 typ 79
APK ’1750,-, tel. 045-
-720951.
Te k. RENAULT motor

11400 GL met gasinstallatie,
tel. 045-326574.
Te k. Alfa GUILETTA bj.
'81. Sportieve uitv. kl. wit

’ 3250,-. tel. 045-422882.
Koopje ROOVER 2000 4 cü.
bj. 23-9-'B3 nw. model
pracht, auto, vr.pr. ’ 3000,-,

1 mr. mog. Tel. 045-422217.
; Te k. Opel KADETT GT bj.

'86, antraciet sportuitv. Tel.; 045-455741.
Te k. Opel ASCONA 1600; 78 pr. ’1650,- tel. 045-
-259664.
Koopje! 3-deurs Honda AC-■ CORD 1978, APK ’ 1250,-.
Tel. 045-226773.

' VOLVO 740 GL 1985 kl.
met. groen, nieuwstaat■ ’ 19.500,-, 04492-3234., Mooie Ford ESCORT 79
APK 1009 b vr.pr. ’1850,-,■ tel. 045-223913.

; Te k. VOLVO 345 L auto. verkeert in topconditie m.
'82 ’ 4750,- 045-751375.

'. Te k. SUZUKU SC 100 GX■ coupé m. '82 met. grijs, ’ 3250,-, tel. 045-725703.. Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80--■ TÏ7. Dir. cont. ook sloop,

i 045-414372 tevens alle type. Mercedes.- AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,- tot ’ 20.000-

-' voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.

■Te k. PORSCHE 924
(mooie auto), APK tot dcc.
'89 ’10.800,-; Tel. 045-
-230142.

:Te k. BMW 728 I 1980

’ 3300,-; Tel. 045-230142.

' Te k. CHEVROLET Carna-- ro 78, geh. origineel, i.z.g.st.
Tel. 045-723826.

I Voor schade-, sloop-, loop-
[ auto's en onderdelen moet

je bij STIBA Autosloperij
i Joep Wolters zijn. Sportstr.
) 14,Kerkrade-West. Tel. 045--. 411480.

Autobedrijf Heka 8.V.,

IRimburgerweg 40, Bruns-
sum, Vraagt te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.- Te koop gevr. loop-, sloop-■ en SCHADE-AUTO'S. Wij

I betalen de hoogste prijs.
j Tel. 045-213424 of 045--. '227793.. Wrj geven het meeste voor
I uw AUTO. U belt, wij ko-

men direct. Tel. 045-422610,
I ook 's avonds.
i Gebruikte ONDERDELEN

v. jongeschadeauto's tev. te■ k. schadeauto's. Deumens,
Haefland 20,Brunssum, tel.: 045-254482.

1 Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs inLim-
burg, tel. 045-254049.

j BEDRIJFSAUTO'S en
bussen, steeds voorradig,

I diverse bestellers, bussen,
minibussen, open laadbak-

" ken, alle typen bestelauto's,■ ook diverse luxe auto's in
alle typen en prijsklassen.

" Donny Klassen b.v., in- en
verkoop, Meerssenerweg- 219, Maastricht, tel. 043--■ 635222 of 043-634915.
Te k. gevr. AUTO'S en be-drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezw. Tel. 045--. 720200.

' Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,

" Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-

i cort, 5-deurs. 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,

' lpg, '86; 2x Opel AsconaHatchback 1.6 S, t. '83,
’8900,-; Toyota Cressida■ Diesel, nw. mod., t. '83,
’6900-; Opel Kadett 1.2 S,
t. '81, ’ 5900,-; Honda Civic
t. '82, ’ 5500,-: Opel Rekord
2.0 S t. '80 LPG ’2500,-;
Opel Rekord diesel aut. t.
'81 ’ 2300,-; 2x Ford Escort
t. '80 va. ’ 2400,-; Opel Man-
ta 1900 HB, t. '80, ’3900,-;
2x Mazda 626, t. '81, 2.0
Aut, va. ’2700,-; Honda
Prelude, t. '81, ’ 4500,-; VW
Polo, t. 78, ’1700,-; Re-
nault 5 TL, t. '83, ’ 5900,-;
Lada Jeep, t. '83, ’5900,-;

" Citroen GS, t. '81, ’2100,-;, 2x Renault 5 GTL, t. '81,

’ 1900,-; Mitsubishi Galant
Station, t.'Bl, ’3600,-; Dat-
sun Cherry t. '81, ’2900,-;
Mazda 626 Hardtop Coupé,
t. '80, ’ 3900,-; Fiat Uno 55; S. t. '86; Renault 18TL, lpg,
t. '82, ’ 2900,-; Opel Manta,
t. 77,’ 1900,-;Fiat Ritmo 75
CL. t.'Bl, ’ 1900,-; Opel As-

" cona 1.2, t. 79, ’ 2600,-; Mit-
subishi Celeste, t. '81,
’2900,-; Opel Kadett 1.6
Aut. Station, bj. 79, i.z.g.st.,
’3600,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. 75, i.z.g.st.,. ’ 7000,-; Honda Civic, t. '80,
’2700,-; Chrysler Aut., t.
'82, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71. Div. goedkopeinrui-
lers. Alle auto's met APK.
Verlichte showroom, geop.
ma t/m vrijd. van 10 tot 19
uur, zat. tot 17 uur. Inruil en
financiering mogelijk.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
Te k. FORD Escort 1.3 La-
ser, bj. aug. '85. Debetslaan
35, Landgraaf.
Goedkope schadeauto! RE-
NAULTI.6D Express bwj.
'86, 32.000 km, le eig.
Rechtsvoor schade. Weg.
aansch. nieuwe. Rumpe-
nerstr. 116 Brunssum.

PTT
autotelefoon
Car-Vox

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

04492-3888

Te k. CITROEN GSA Club
'81, APK 2-90, ’ 1450,-; Tel.
045-252947.
KADETT 13LS '86; Kadett
13LS '85; Kadett 12LS '85;
Kadett 13 GLS '85; Corsa
12S '84; Kadett 12 S '82 en
'83; Kadett City '77. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman
Raadhuisstr. 107 Hulsberg.
Te k. zeer mooie OPEL
Corsa 12SLuxus 3-drs. bwj.
'84,APK '90,47.000km. Tel.
045-228469.
Te k. FIAT 131 m. '82 zeer
mooi ’ 2500,-; Lampiste-
riestr. 2 H'broek na 14 u.
De hoogste pr. in Limb.
voor uw AUTO. Ook scha-
de-, defect- en sloop. 045-
-254081.
Honda CIVIC 4-drs., zuinig,
APK '90, 2 nw. banden +
uitl. Vr.pr. ’1650-; Heer-
lerweg 80 Voerendaal.
Te k. NISSAN King-Cap
bwj. '86, leeig., tev. VW-Ke-
ver bwj. 15-6-71. Tel. 045-
-224614 of 252198.
Weg. omst. RENAULT 11GTD diesel, t. '86, apk, sun-
roof, 5-sp., trekhaak enz. Pr.

’ 9950,-. Streeperstr. 3G,
Landgraaf, 045-326286.
Nieuw. Wij bet. de hoogste
prijs voor uw AUTO. 045-
-416239. Ook sloop.
Te k. van part. NISSAN
Bluebird 2.0L SLX, wit, ge-
tint glas, bj. '87, vele extra's,
pr. ’23.000,-. Tel. 045-
-419103.
VW GOLF Sprinter 1300 cc,
bj. '80, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4650,-; tevens BMW K 100
RS, '84, ’ 12.500,-. Tel. 045-
-414601.
Te k. weg. omst. NISSAN
Cherry 1.3 DX type '86,
rood, ï.nw.st., zeer mooi en
zuinig. Vr.pr. ’ 10.750,-;Tel.
045-455020 tijd. kant.uren
vragen naar Ben!.
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;

i 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; Seat Ron-
da 1.5 GLX, '85; Ronda 1.2
GL, '85; Seat Marbella L,
'87; Seat Fura GL, '84; Sub-
aru 1300 DL, '86: Subaru
1600, '81 en '80; Subaru 1800
GL, '85; Subaru 1800 GL4WD, '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; Fiat 127, 78. Inruil
en financiering mogelijk,
donderdagkoopavond.
MERCEDES 190 '85 69.000
km. zeldz. mooi. Met vele
extra's. Slechts ’30.750,-.
Tel.: 04490-12138.
In- en verkoop gebr.
AUTOBANDEN met ga-
rantie. Passartweg 39, Heer-
len. Tel.: 045-222675.
Te k. Opel KADETT Spe-cial aut., APK t/m mrt.
Koopje. Vignonstr. 26, Mee-zenbroek-Heerlen.
Te k. Honda CIVIC 1200
aut. bj. 79 APK 16-2-'9O z.
mooi ’1450,- tel. 045-
-452008.

Te koop 2 Vespa's CittaSNORBROMFIETSEN a

’850,-. Tev. div. gebr. race-
fietsen, o.a. Koga, Alan,
Giant, Raleigh en Vitus
Carboon. Bert Rekers, Wil-
lemstr. 85, Heerlen, 045-
-726840.
te k. PUCH Maxi kl. zwart,
bj. '86, i.z.g.st., ’650,-; Ra-
cefiets Raleigh ï.g.st.

’ 300,-. Tel. 045-441044.
Te k. gevr. Maxi PUCH
vnaf '85. Tel. 04454-5054 na
17.00 uur.
Heren- dames- kinder- om-
afiets/STOELTJE, tel. 045-
-257371.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum, op het
gekostumeerd alleenstaan-
denbal met orkest New
Team. Tel. 045-252304.
"PARTNERS-TRUST",
huw.relatieburo. Info. 045-
-461235.
Heer, 39 jr.,ongehuwd, 1.73
m. zk.m. jonge VROUW.
Br. o. no. 645 Limb. Dagbl.,
Baandert 16, 6136 ER Sit-
tard.
Donderdag 23 maart in El-
dorado Spaubeek dansen
met orkest BONJOUR.
Bongerd 5, tel. 04493-4193.
Donderdag 23 febr. in Eldo-
rado, Spaubeek dansen met
orkest WESLEY SOUND.
Bongerd 5, tel. 04493-4193.
AU.st. CONTACTAVOND.
ledere dond. v.a. 20 u. Dan-
cing Heliport. Gezellig dan-
sen. Legitim. verpl. 043-
-219704. Achterkant Euro-
hal, Griend 9-11 Maastricht.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
Te k. 1 elektr. ORGEL met
ritmeboxen, merk Orla 2 jr.
oud. Te bevr. Industriestr.
64 Kerkrade-W.

Grote INTRODUKTIE-
SHOW van André Jamet
vouwwagens, binnen één
minuut opgezet v.a. ’ 4995,-
Nu bij tentenhuis Stasser,
Heisterberg 78 Hoens-
broek.
Te k. TABBERT Royal 6
mtr. dubb. Asser type '83
met aparte slpk. + rondzit.kachel, ijskast + voort.
Nieuwpr. ’ 42.000,- nu

’ 9750,- met registr.bewijs.
045-323178.

Te k. 2 TRACTORBAN-
DEN 12-38 kompl. m. koek
snel koppeling passend
14/34 tel. 0949-24547525.

B.A.G.D. GESLACHTS-
ZIEKTENBESTRIJDING,
24-uurs infolijn. Tel.
740136.
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.

I Haar waanzin
grijpt je naar

de keel!
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
Lik!!! Lik!!! Lik!!! Mmmm...!!

" 06-32032511 50 c. p/m .t
; STOEIPOESJE , 'n stoei-

poesje.
; ..CONTACTENBUREAU..

L'Amour. Dames, trio, p.r.,

' privé enz. Heerlen. 045-

-' 225237.

Nieuw privé
045-321038

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.

Oe-320.330.03
Maak jeknoopjes
maar vast 105...
üErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Postbus 185, R'dam.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.
CLUB 55 in Duitsl. bij Kerk-
rade zkt. enkele symp.
meisjes, discreet. Tel. ma.
t/m vr. vanaf 19.00, u.
0949/2407-17755.
Nieuw NATHASJA, Louise
af 9 uur. Tev. meisje gevr..
045-721759.
Net echtp. 35 jr. zoekt dito
v. mod. VRIENDSCHAP.
Br. o. no. BR 355 Limb.
Dagbl., Rumpenerstr. 81,
6443 CC Brunssum.
Jonge vrouw lange benen
volslank ontv. PRIVÉ van
ma. t/m do. van 12 - 20 u.
04406-41916.

Love Line
Janine geniet evenveel als

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

Supersexy.
Nieuw.

Beestachtig goed.
06-320.321.59 (50 c.p.m.)
Escortservice all-in, 045-
-326191, ma. t.m. vrijd. 14
u. tot 4 u. Alle mog. aanw.
Alle dames bellen „DE HE-
TEROSEXBOX", voor sex
op 'n harde of zachte ma-
nier, 06-320.325.13, 50
c.p.m. Heet! Sex! Vrour
wen!... en misschien ook
mannen!.
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

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

Gezellig met zn allen

Flirt-Box 06
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

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.
Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
derfranje! 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.

Afro/sex!
Zoenbabwe

06-320.325.22
Black porno!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht
! |

Het kan ook me je 00r...
Eroslijn: 06-320.321.22

50 c.p.m.

Sex society's
Jongemeisjes 06-320.321.21
zuigen er een puntje aan; vanaf 7/15 en 15/23 uur
■'s Nachts live-sex 06-320.321.21
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)
Let it be-zar 06-320.324.21
zoneer slag of stoot
Sex-schandaal 06-320.324.31
zij kreeg een standje
Live spektakel 06-320.324.41
altijd raak! strijk en zet! 50 c.p.m.

Sla een kanjer aan de haak!
Babbelbox!

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen. Of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets). 's Nachts alleen voor volwassenen.
50 et. p.m. P.b. 185, R'dam.

06-320.330.02

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

Privé + ESCORT, iedere
dag. 045-220866.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch duo
06-320.320.48

Lesbisch 06-320.320.45
Hetero 06-320.320.26

Wet-Sex 06-320.320.47
Grieks 06-320.330.94
Live 06-320.320.60

Viditel pag. 611,
0,50 p.m.

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

flirten en...? (50 c.p.m.)

-320.330.01
Nombre Hombre

voor 1001
nachten

06-320.320.23
Zo klaar!!!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht

Mirjam
van de Tuk

met superhete
sexervaringen

06-

-320.323.63
50 et. per min.

'T NYMPHOMAANTJE,
06-32032512 - 50 c.p.m. Ik
heb 't liefst mannen die sti-
mulerende middelen ge-
bruiken!,
Zoek je 'n lekker knul?
GAY! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).
„Zoek je 'n lekker ding?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 c.p.m.).

[ToRMoBoX]
PE HEETSTE BOX fTtVAN NEDERLANP VJ]

Pittig en zonder sPWiItaboes na 21.00 uurlX&//(3
106 320.320.51 WYM
wwmWKÊMti*
CLUB Pigalle geopend
ma. t/m vr. v.a. 14.00 uur.
Enkele nieuwe meisjes.
Tel. 09-32-11567093. Te-
vens meisjes gevr.
„Maak 'n sex-afspraak..."!
LIVE-AFSPREEK-LIJN!
Bel: 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
Kom in contact met die da-
mes van plezier: TIPPEL-
LIJN 06-320.330.66 (50
c.p.m.).
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak ook snel nieuwe
vrienden, 06-320.330.21
(50 c.p.m.).
Club MIRABELLE (Kerk-
rade), 6 meisjes aanw.,
mogelijkheden vanaf

’ 50,-; Burg. Franssenstr.
4 Kerkrade, tel. 045-
-419823.

Jong koppel 25 jr. vr*
sex MEISJE. Brief m* ■
(foto retour), goede ° ■ning. Postbus 68, M&WM

Club Margo met "'■S.M., sauna, massagf! I
lieve dames. RW"! I
ZUID 1318, Gfl
04490-48448. Te': I
meisje gevr. ■■

Nieuwe darï^M
045-311895,■

De zusjesANGELA^ Irina zijn verhuisd- BJhelpt er mcc uitpak■
Tel. 045-229680._^j88
Privéhuis MICHELLE I
kater wordt een lee^llhet privéhuis va"jH
eeuw!!! Net nieuw, "51
Mariskaü! Tel. II
228481. -"IM
Privé bij ANITA teveelcort, ook op zaterdag !■
045-352543. -jiH
Nieuw PRIVÉ Anitae"Jl
thalie 12-20 uur. TellH
419384. Ass. gevr^JßJ
Privé bij JOLANDA j-*JH
meisjes aanwezig. j*JI
ass. gevr. Tel. 0*"jBI
Nobel ESCORT g^JB
boes. Geopend va;JB
t/m vrij. 14.00 tot 2.00 ]■
Tel. 045-459597. _^jM
Hete BLIKSEMS vePJjfl
nen u tot en met! TeI,MH
229718/224621. jM
Privéhuis DONNA e(ljM
vriendinnen! He' 3B
nieuw Sofia! TeVÏËpJ
gevr. 045-227734/ggg^M
KANDRA en Joyce..M
03.00 uur, privé en
Tev. meisje gevr. H
228975.

___y\M
Gezellige dames ,■

bezoeken u discre* ■045-31189JJ8
Nieuw NOENDA + *tentes, ook SM + %\M
Ass. gevr. 04492-56PJMBJ: Wanda-PhonÊ I
! Wandal
06-320.320.3jl
06-320-323.3 1 ■

50 et. per min>^H
Minnaressen van ■

huis uit I
de meisjes vaf I

Club I
BubblesJ

Rijksweg Zuid 131 Ge'll
04490-42313-. ■

Geopend ma. t/m v*
24 u„ zat. 1-0-18 "■!■
Tev. meisje ggyX^iß

Heren opgelo] I
Nancy is verhuisd, JM
nog steeds even se><Jjß. lief, daarom is ze r .11
Club Exclusief. Ook

'■ andere sexy meisjesf JB
waarvan nog 2 n'!L]lß
Mog. vanaf / 75,- °rJM
11 tot 23 u. Tel II

' 423634, Industries^ II
■ Kerkrade-West.

Contactburo n \m" TRICHT. Bemiddeli^Ji

" privé-adressen. Tel- I
I 635264. —^il
- Glibberen en glijden d jl

bij 'DE LIKBOX- 41
320.325.36 - 50 clMU
Niet voor gewone Pra_e)i<jl
maar voor geheime s I ■
spraken. -"Llll
Kijkotheek VIDEOCyi
leuke meisjes aan I
Tel. 045-718067^^ I
Sexliefhebbers. De- op de„SABBELBO*fI

I bezig met hun (sex) I'^
Smakken mag, pas %j{
kortsluiting. 06-320J*
50 ei. p.m.
tele-lovelijf1

nieuw ,*

candy & lin^
320.322-^

50 et. pj^^l
Club
Merci,

Rijksweg-Zuid 241- (J
leen, 04490-4581 4- 4
opend ma. t/m v' $
10.00 tot 23.00 uur.
van 10.00 tot 18-UV>
Tevens meisje jevjg^jg
VERA privé, 047545^i
PRIVÉ meisjes Se
09-49.2456.1053 » J
gens vanaf B.ooJjH><

Nieuw esco^j
, pen 1Het adres voor *** v «

meisje bij u tnUI '’ 100.- aIMH- fi |06521-278ggJ
CONTACTBURO #A
voor bemiddeling 0?1 (n
sen. Tel. 04490-50^^
leen. — pA
Ook open op zat. efl

van 14-24 U
?4Üma. t/m vr. I'"'

Club--2000
Rijksweg Noord

Geleen gy
Tel. 04490jfg>^
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Stiefbeen
mop at er ook brood op de planktè,.] komen, bewerkte hij bui-
t)Q a^dse comedy-tv-series tottrpPV'aire Hilversumse kijkers-
(Nods als 'Stiefbeen en zoon'
Sch " ) en 'Tot de dood ons
Hqu Jp 1' (KRO>- In de regi e van
typ -iouber presenteerde Van de
la,. We zelf ook enkele seizoenen
von e serie 't Oproer kraait'
Seri de VARA-tv. Dat was een
k 0 e' waarin Jaap zich volledig
hij .bleven: met graagte toondelden van opstanden tegen
vo q^ehappelijk onrecht in
de f.'Je eeuwen om vervolgens
tr eu{J n naar het heden door te
■^er mdc ogen van Van de
tot*e barstte de maatschappij
o,w P de huidige dag nog van de
\n 6cntvaardigheden.
r^di recent nog door de VARA-
Va.' uitgezonden reeks Tony

rre ontm°et...Jaap van de
Uitv getuigde de cabaretier er
2ej ]°er!g van. „Mijn richtsnoer",
ger, n. in één van die uitzendin-
'o cj' "ls altijd geweest het goede
's, c

c mensen, hoeweinig dat ooken beetje te bevorderen. En

dan het liefst een beetje op een
gezellige manier".
Veel van zijn teksten zijn door
'kenners' altijd als briljant,
scherp en snijdend omschreven.
Maar, zeiden de deskundigen, ze
werden door de auteur zelf „om
zeep gebracht als hij ze zelf ging
presenteren". Jaap miste de uit-
straling om zich als cabaretier bij
een groot publiek populair te
maken en als zanger „kon hij de
wijs niet houden".

Conflict
In 1959 wierp hij zichzelf in het
„diepe van het cabaretier-vak":
een conflict op de kunstredactie

van Het Vrije Volk in Amster-
dam bracht hem er toe ontslag te
nemen als journalist. In de foyer
van het Leidsepleintheater be-
gon hrj kort daarna met zijn pro-
gramma 'Alle gekken kijken',
met Aart Brouwer, Adèle Bloe-
mendaal, Hansje Toussaint en
pianist Ruud Bos. Later kwam
ook Dorien Mrjksenaar er bij.
Zrjn enige cabareteske steun in
de rug was Wim Sonneveld die
een liedje van hem in het reper-
toire had opgenomen: het Pater-
liedje. Van andere gerenom-
meerde cabaretiers en liedjes-
zangers kreeg hij zijn toegezon-
den teksten terug met een be-
leefd briefje: „Met dankvoor het
toezenden. Na 'Alle gekken kij-
ken' werkten ook Marjan Berk
en Peter Lohr in Jaaps cabaret-
ondernemingen.

Jaap van de Merwe is in Rotter-
dam-West geboren. Zijn vader
was bij de Rotterdamse politie.
Een muzikale man, die speelde
bij de politie-harmonie Herman-
dad. Grootvader van moeders
kant had ooit nog de „rode poli-
tiebond" opgericht. Ook had
Jaap veel ooms diemuzikaal wa-
ren. En Jaap zelf zat al gauw aan
de gitaar: „Leuk om mezelf te
kunnen begeleiden op familie-
feestjes".
In 1979 trad hy af als voorzitter
van de Vereniging van Letter-
kundigen, nadat hij zijn mede-
bestuurders ervan had beticht
frauduleus te werk te zijn ge-
gaan. Na vergelijkbare bewerin-
gen over medebestuursledenvan
de STEMRA, het auteursrech-
tenbureau, kreeg Jaap een pro-
ces aan zijn broek.
Omdat de platenmaatschappijen
zijn roerige liedjes niet wilden
uitbrengen ging Jaap vorig jaar
zijn eigen CD uitgeven. Met als
titelsong de populairste hit, die
hij zelf ooit scoorde: 'Blokke-
doos, blokkedoos, boem', een sa-
tirische ontboezeming over de
manier, waarop regeringen men-
sen laten wonen in hoge, onper-
soonlijke flatgebouwen.
„De wereld barst nog altijd van
onrechtvaardige zaken", zo liet
Jaap via de VARA-radio en Tony
van Verre nog weten. Jaap zong
er nog regelmatig over, op uitno-
diging in kleine zaaltjes overal in
het land.

Jazznight voor
achtste maal
in Brunssum
n onze showpagina-redactie
NssUM -. Voor de achtste

'tl pWordt op zaterdag 11 maart
Trepuasino Brunssum aan het
de 133 te Brunssum
i\iglaarllJkse internationale Jazz-*Ul]J gehouden. Vier orkesten
W Van 2100 tot 03.00 uur met
ve ' WeHuidende klanken de di-
Vmj zalen van de jazztempel
stiji. De organiserende 'oude
heeftaZzclub Zuid Limburg
tional Voor deze achtste interna-
Conti Jazznight inmiddels ge-
Ca

Acteerd The Sun Limited
semK1 ,leans Jazzband, Jazz-en-Cble WASO, Big Mama's Jazz-
keri^ e5, het kwartet André Val-

lg Boogie and Blues.

'Ik kan nu zingen over serieuze zaken'

Liz Mitchell stapt af
van Boney M.-imago
Van onze showpagina-redactie

MAASTRICHT - Liz Mit-
chell. De naam zal niet
iedereen van de stoel doen
springen, maar de naam Bo-
ney M. is bij velen wel be-
kend. Liz was de lead-zan-
geres van de razend popu-
laire discogroep met de
rondspringende Bobby Far-
rell. Net nu er een re-mix
van oude Boney M. liedjes
uitkomt, staat Liz in de
startblokken om als solo-ar-
tieste de wereld te verove-
ren. Het repertoire waarmee
Liz Mitchell nu naar buiten
treedt wijkt honderd pro-
cent af van de disco-sound
van Boney M. Haar eerste
single is getiteld Mandela
en daarmee is "al veel ge-
zegd. Liz heeft genoeg van
loze woorden en een stam-
pend ritme. „Ik ben een ge-
voelige vrouw. Ik denk veel
na over onrecht in de we-
reld en blij dat ik nu einde-
lijk met mijn liedjes iets van
mijn persoonlijkheid naar
buiten kan brengen. Ik ben
geen leeghoofd." Een ge-
sprek met een bijzondere
vrouw die door dik en dun
wordt gesteund door Tho-
mas.
Thomas is Liz echtgenoot, vader
van haar driekinderen, manager
en songwriter. Het tweetal is al
tien jaaronafscheidelijk. Ook tij-
dens Liz' bezoek aan Nederland
wordt zij door Thomas verge-
zeld. Hij vult haar op een be-

scheiden wijze aan en neemt
haar tegen zichzelf in bescher-
ming wanneer ze te emotioneel
wordt. Liz: „Ik ben erg gevoelig
en trek me veel dingen persoon-
lijk aan. Ik kan ook slecht nee
zeggen en de muziekwereld is
een harde business. Ik zou me
daarin alleen nooit staande kun-
nen houden. Ik zou uitgebuit
worden door allerlei mensen die
aan mij willen verdienen. Tho-
mas zorgt gelukkig voor alle za-
kelijke contacten zodat ik me al-
leen met zingen tekstschrijven
kan bezighouden."

Ode aan Mandela
Het lied Mandela is een gevoeli-
ge ballad met een reggea-achtig
ritme. Een lief lied met een ijzer-
sterke tekst over het leven en lij-
den van Nelson Mandela. Liz en
Thomas schreven de tekst zelf.
Liz Mitchell: „Over Mandela zijn
al veel songs geschreven, maar
meestal werden het agressieve
strijdliederen. Ik wilde de apart-
heid op mijn manier aan de kaak
stellen. Mandela is een symbool
geworden. Een man met een ijze-
ren wil en een ongelooflijk ge-
voel voor rechtvaardigheid. Door
een ode aan hem te brengen
denk ik, dat ik een ode breng aan
al die mensen in Zuidafrika die
zich voor de goede strijd inzet-
ten. Ik wilde persé geen politiek
getint lied maken en zingen.
Daar ben ik de persoon niet naar,
maar op deze gevoelige manier
hoop ik toch mijn gedachten
over de apartheid en de mens
Mandela wereldkundig te ma-
ken."

Zoals eerder opgemerkt kiest Liz
nu voor een heel andere richting
van de disco-muziek waar com-

mercie zegeviert. „Ik heb geen
spijtvan mijn Boney M.-periode.
Integendeel. Ik heb veel plezier
gehad, maar nu is het tijd om
mijn ware ik te laten horen. Niet
dat ik nu alleen maar liedjes ga
zingen over politieke en sociale
misstanden, maar welover zaken
die mij bezighouden en dat kan
je op veel manieren aanpakken.
Zo staat er op mijn nieuwe al-
bum, dat over enkele weken uit-
komt, ook een song over het ge-
brek aan liefde in de wereld. Ik
maak me daar zorgen over, want
als mensen geen liefde voor el-
kaar en voor de natuur kunnen
opbrengen dan creëer je een on-
mogelijk samenleving waarmee
we onze kinderen opzadelen. Ik
ben een bevoorrecht mens dat ik
mijn zorgen en mijn gedachten
over onze wereld onder de aan-
dachtvan veel mensen kan bren-
gen door middel van mijn grote
liefde: zingen."

Ambitieus
Hoe belangrijk is succes voor
Liz?. „Niet zo belangrijk dat ik er
allesvoor over heb om aan detop
te komen. Natuurlijk hoop je dat
jewaardering oogst, maar dat wil
iedereen die werkt. Ook iemand
die op kantoor werkt hoopt op
waardering. Ik ben best ambi-
tieus maar stelwel mijn prioritei-
ten. Mijn man en kinderen zijn
heilig voor me. Wij zijn ook met
opzet buiten de stad gaan wonen
op het platteland. Daar kan ik he-
lemaal mezelfzijnen al mijn aan-
dacht aan mijn familie besteden,
tevens is het een mooi excuus
om niet op allerleifeestjes te ver-
schijnen. Als je in Londen woont
is het bijnaeen verplichting in de
showbizz-wereld. Dat soort ver-
plichtingen is niets voor mij. Ik

voel me er doodongelukkig. Het
kost me welveel moeite om mijn
kinderen achter te laten als ik
voor promotie de deur uit moet.
Gelukkig begrijpen voor mijn
twee oudste zoontjes het goeden
ze zijn ook apetrots op me. Als er
vriendjes komen, zetten ze de vi-
deo aan met optredens van Bo-
ney M. Mijn kleinste dochtertje
is pas anderhalf en begrijpt er
nog niets van. Naar haar gaat
mijn hart dan ook heel erg uit als
ik weg ben."
Over haar Boney M. periode
praat Liz met gemengde gevoe-
lens. „Ik wil er geen afbreuk aan
doen. Ik heb er een geweldige
tijd gehad. Veel geleerd, veel ge-
zien van de wereld en onzettend
veel hits gescoord. Toch is het
goed dat de groep destijds is ont-
bonden. We hebben tien jaar sa-
mengewerkt en dan is het eigen-
lijkwel mooi geweest. De directe
aanleidingvoor het stoppen was
het feit dat producer Frank Fa-
rian iets heel anders wilde gaan

doen, maar als dat niet was ge-
beurd was de groep toch wel uit-
een gevallen. We hebben geen
ruzie gehad, maar we voelden al-
lemaal aan dat het einde in zicht
was. Wat me wel eens stoorde in
die periode was dat ik geen in-
spraak had in het soort nummers
dat we zongen. Er werd voor ons
geschreven en dat had je maar te
zingen. Leuke liedjes hoor, maar
zonder inhoud. Daarom ben ik
nu zo blij dat ik de kans heb ge-
kregen een heel ander repertoire
te zingen. Er is nu een remix ge-
maakt van oude Boney M.-suc-
cessen en natuurlijk heb ik daar-
aan meegewerkt, tenslotte was ik
lead-zangeres van de groep. Het
was leuk iedereen weer te zien,
maar of er ooit een vervolg op
komt is hoogst onduidelijk. Ik
wet ook niet of ik weer van de
partij zal zijn als de groep besluit
weer de draad op te nemen. Ik
concentreer me nu op mijn solo-
carrière en laatBoney M. op zijn
beloop."

" Liz Mitchell: ,J.k concentreer me nu op mijn solo-carrière
en laat Boney M. op zijn beloop".

Cabaretier van de 'rebelse liedjes' hield steeds kruistocht tegen het onrecht

Jaap van de Merwe aan
hartaanval overleden

Van onze rtv-redactie

- Tijdens een bezoek aan zijn broer in Oosterhout is onverwacht cabare-ler-tekstdichter Jaap van de Merwe overleden. Van de Merwe(64) bezweek aan een hart-aanval. De in Rotterdam geboren cabaretier trok de afgelopen jaren nog regelmatig doorland met een mini-one-man-show. Zijn laatste verzamel-CD, die hij in eigen beheer
droeg detitel van zijn populaire 'hit': 'Blokkedoos, blokkedoos, boem. Dat was eenVan de talloze rebelse liedjes die hij schreef.

' <Jeaiwtoriale bekendheid kreeg Van
Merwe door zijnbewerkingen

-' W buitenlandse comedy-series.
>| rje y^pdien presenteerde hij voor

fo **A een eigen serie 'Het op-
I Ca?r draait. Verder trad hij op in

iJft^et-groepjes. Op 64-jarige
H)d is in Amsterdam de be-

jva!? cabaretier en zanger Jaap
} dop e Merwe overleden. Ooit
I Soo e hij zichzelf eens „een
i Van

r* éénpersoons-secte, waar-
I (jg ik de enige prediker ben enI tj„ enige aanhanger". De inspira-
L voor zijnrebelse liedjes vond
jrJ Meestal in het oproer tegen

riie Cnappelijk onrecnt- En als. ce/^and het hem vroeg produ-
teur?e en verkocht hij zelf zijn

' hij . en zÜn platen en vormde
Me 2e'f cabaretgroepjes.Van de

i vet.rw/e heeft gedurende zijn le-
i Vf0 2elf veel aan de man of de, tij6

Uvv moeten brengen omdat
om zijn werk vroeg.

Ja.ap van de Merwe: Platenmaatschappijen weigerden
zijn 'roerige en rebelse' liedjes uit te brengen.

show

Country-matinee
met 'Side Kick'

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE - De nog betrekkelijk jonge country-formatie 'Side
Kick' (opgericht in 1988) verzorgt komende zondag vanaf 15.00 uur
een dans-matinee in zaal 'Zum blauen Bock' aan de Romeinenstraat
84 in Kerkrade-West. De uit Zuid-Holland afkomstige groep brengt
een veelzijdig programma, variërend van muziek van Hank Williams
tot Neil Young en van DollyParton tot Ry Cooder. De country-show,
die duurt tot 20.00 uur, wordt georganiseerd door Country Music
Club 'Opryland'.

" 'Side Kick' met Ad Vermeer, Carel Jacobs, Tony van de
Hoek en Leo de Kruis.

show/rtv

Rechlstreekse reportage uit Valkenburg

KRO-radio over
'Thermae 2000'

Van onze
rtv-redactie

VALKENBURG -KRO's radiopro-
gramma over ge-
zondheidszaken 'De
Zonnebloem' komt
donderdagochtend
tussen 10.00 en 11.00
uur via Radio 5
rechtstreeks vanuit
het pas geopende
kuurcentrum 'Ther-
mae 2000' in Valken-
burg. Presentator
Hans van Willigen-
burg praat met direc-

teur Verschuur van
dit centrum over kv-
ren als toeristische
activiteit en als on-
derdeel van een me-
dische behandeling,
Op 1 april wordt in
Valkenburg begon-
nen met pijnbehan-
deüng door middel

van kuren. Ook zijn
er gesprekken met
bezoekers van 'Ther-
mae 2000' en met so-
cioloogPaul Secrève
van het Nederlands
Instituut voor Toe-
risme. Hij heeft on-
derzoek gedaan naar
het effect van kuren.

'Super Session'
in Maastricht
Van onze

showpagina-
redactie

MAASTRICHT
Vijf jaar café-chan-
tant 'Le Troubadour'
wordt op deze dins-
dagavond vanaf
21.00 uur aan het
St.Amorsplein 4 te
Maastricht gevierd
met een 'Super Ses-
sion'. Een keur van
Limburgse musici

brengt daneen selec-
tie uit '30 jaarrock &
roll muziek. In aan-
wezigheid van een
jubilerende 'Trouba-
dour-baas Harry
Heltzel presenteert
Wim Frijns: Maddy
Bleize, René Rosier,
David Pleters, René
Innemee, Heinz
Reumer, Walter Nita,
Michel Nita, Tonny
Franssen, Marianne
Kowalchik, Jo Ro-

beers, Frans Teu-
nisz, Fred Mays,
Geert Scheijgrond,
Peter Groenendal,
Gordon Smith, Henk
Hochstenbach, John
Joris, Eddy Schee-
pers, Jimmy Tatipa-
ta en Emiel Janssen.
Gezien de beperkte
plaatsruimte is deze
Super Session
(waaraan een recep-
tie voorafgaat vanaf
17.30 uur) alleen toe-
gankelijk met een
(gratis) toegangsbe-
wijs dat men kan af-
halen bij café-chan-
tant 'Le Trouba-
dour.

Documentaire over
louche praktijken
in 'Handel in haar'

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Eén van de frag-
menten op de elpee 'Alle dertien
fabeltasties' van Van Kooten en
De Bic gaat over 'kaalheid. Van
Kooten is kalend en zit daar mee.
Hij besluit om naar haargroei-
middeltjes te grijpen en, als dat
niet helpt, deskundige hulp in te
roepen. Hij drinkt afgewerkte
motorolie, strooit graszaad,
krijgt een vliegenplaag óm en
zweren óp zijn hoofd en loopt
uiteindelijk met een vastgeniet
stukje hoogpolig tapijt op zijn
schedel. Lachen dus!

Het lachen vergaat echter al
gauw als je werkelijk kaal wordt
en daar wat tegen wilt doen. Van
Kooten en De Bic blijken de
waarheid angstig dicht benaderd
te hebben. Zweren op hoofden
zijn geen uitzondering. Nietjes
zijn nog niet ingevoerd, plaksel
wel. In het programma 'Kaal-
angst', dat de NOS vanavond
(Nederland 3, 21.27 uur) uitzendt,
wordt een beeld geschetstvan de
louche praktijken die vaak met
de handel in haar samengaan.

De prijzen van haar liggen hoog.
Eén haar moet f 4,50 kosten. Als
jeer dan een paar duizend laat in-
planten, ben je een vermogen
kwijt. Het wordt des te vervelen-
der als je er 'na elke wasbeurt'
een stuk of zeven in de wasbak
terugvindt.
Directeur Landzaat van Ultra
Cosmetics stapte 9 jaar geleden
in de haarhandel omdat hij zelf
last van haaruitval had. Met een
modern pruikje praat hij ieder-
een zijn succesvolle behandeling
aan. De behandeling die hij zelf
ook ondergaat. Als hij zijn pruik-
jeafdoet voor de camera, komt er
een kale schedel onder vandaan
waar middenop wat pluis-
haartjes te zien zijn. Met een
staalhard gezicht roept hij in de
camera: „U ziet duidelijk dat het
resultaat heeft gehad."

Rode draad
Als rode draad door het pro-
gramma loopt een collegevan de
dermatoloog professor dr. R.
Happle. Hij raadt iedereen af om
zich onder behandeling van wel-
ke haarinstituut dan ook te stel-
len. Volgens hem is de enige re-
medie acceptatie. Of zoals een
ander in de film zegt: „Ze kun-
nen beter het geld uitgeven aan
een goede psychiater."
Ondanks de vele waarschuwin-
gen blijven de haarinstituten
succesvol. Zij spelen in op de ij-
delheid van hun cliënten en als
die eenmaal de drempel van het
instituutover zijn raken ze onder
de indruk van de professionele
aanpak daar. Klinische ruimten
met heuse doktoren en verpleeg-
sters die peinzend over het kale
hoofd gebogen staan. En ze heb-
ben altijd een oplossing. Van
'ballonnen' onder de huid tot in-
geponste nylon draadjes.
Een tweeling uit het Drentse Da-
len heeft een eigen oplossing ge-
vonden. En zowaar: met foto's
bewijzenze de 'hergroei' van hun
haar. Hun middel? Ze maakten
een mengeling van allerlei ande-
re middeltjes. „Ik werd alleen
wat duizelig toen ik het de eerste
keer opsmeerde," zo luidt het
commentaar van de ene twee-
linghelft.

Video vooral voor
kijkers tv-series

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De voornaamste
reden om een televisieprogram-
ma op video op te nemen is om
serie-afleveringen niet te missen.
Vier-en-twintig van de veertig
meest opgenomen programma's
behoren tot een serie. Een ande-
re aanleiding is het late uitzend-
tijdstip: tien van die veertig uit-
zendingen begonnen om 23.00
uur of later. Dit blijkt uit een
NOS-onderzoek naar de video-
kijkdichtheid in oktober 1988.
In de meeste gevallen heeft het
opnemen op video nauwelijksin-
vloed op de 'live'-kijkdichtheid.
Een televisieprogramma met een
kijkdichtheid van dertig procent
zou door die verhoging van het
uitgestelde kijken op een totaal
van 32 procent komen.
De kijkdichtheid voor het kijken
naar opgenomen programma's
en naar gekochte of gehuurde
banden bedroeg in oktober 1988
gemiddeld 0,7 procent, 's Avonds
wordt het meest gekeken (ge-
middeld 1,6 procent), waarbij de
zondag favoriet is met 2,8 pro-
cent. Dit laatste hangt deels sa-
men met het keuzeprobleem.

Dinsdag 21 februari 1989 "7Limburgs dagblad
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Zet eens een naam op jeneus
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HEERLEN: Geleenstraat 15, tel. 045 - 712306. SITTARD: Tempelplein 7b (tegenoverEdah), tel. 04490- 29133. BEEK: In de Makado, ingangOost 7 . „--j . .--. in n/ioM
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tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

LTS'ers
Bij een kunststofverwerkend bedrijf
in de omgeving van Brunssum. Wij
vragen een afgeronde LTS-oplei-
ding op B/C-niveau, een goede
motivatie en werkervaring in de
produktiesfeer. Leeftijd tussen 18en
35 jaar. Geïnteresseerden dienen
bereid te zijn in 4-ploegendienst te
werken. Wij bieden een goede sala-
riëring, reiskostenvergoeding, volle-
dige sociale verzekering en werk
voor langere tijd.

Vraag vrijblijvend voor meer in-
formatie over bovenstaande va-
catures naar Wilma Smaling, afd.
industriepersoneel, tel. 045-
-718366. Of kom langs.

Voor een textielbewerkingsfabriek
in Kerkrade zoeken wij per direct een

ADMINISTRATIEF^W MEDEWERKSTER

■’ Voor deze dynamische funktie komen kandidaten in WM
aanmerking die passen in onderstaand profiel:

I - opleiding op middelbaar administratief nivo;- ervaring met telefooncentrale;
- gevoel voor accuratesse;- enig boekhoudkundig inzicht;
- beheersing van de Duitse taal;

I - stressbestendig;- bereidheid om tussen de 20 en 40 uren p. week
te werken.

Wij bieden een afwisselende funktie met toekomst-
perspectief binnen een gezond en enthousiast bedrijf
Denkt u voor deze funktie de juiste kandidaat te zijn, I8 neem dan vandaag nog kontakt op met Sytvia Otten 1

I van ons kantoor in Kerkrade. 143432 W
Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren LW

M^^ \m»A^M VOOR ELK BEROEP

Hetto bi Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x S4x 36x

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

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

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

’ 1000,-en’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel- 1
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ookl
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoorI
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089 1

Reeds meer dan 15Jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair M

KrOVinCl© Bureau Bibliotheek
■itëFü ■ » ■ Postbus 5700IJtTS^I LIITIDUrCJ 6202 MAMaastricht

tel. 043-897386

madadaiing Gedeputeerde Staten
M2B/&49 maken bekend, dat zij voornemens zijn aan

Scheepswerf en Machinefabriek "Maas-
bracht" N.V. onder een aantal voorschriften
vergunningen ingevolge de Hinderwet en de
Wet geluidhinderte verlenen voor het uit-
breiden/wijzigen van de inrichting met een
afwerkloods gelegenSluisweg 9te Maas-
bracht. Het ontwerpvan dezebeschikking,
alsmede de aanvraag en andere ter zake zijn-
de stukken liggen ter inzagevan 22 februari
1989 tot 8 maart 1989 en wel: - in het Pro-
vinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis
van Maasbrachttijdens de werkuren en bo-
vendien 's donderdagsvan 18.00 uurtot
21.00uur receptie Andreas-sporthal, Euro-
paplein, alsmedetijdens dewerkuren na
laatstgenoemde datum op dezeplaatsen tot
het einde van determijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteldtegen de beschikking
op de aanvraag. De aanvrager, alsmede de-
genen, diebezwaren hebben ingebracht naar
aanleidingvan de aanvraag en een ieder die
aantoont, dat hij daartoeredelijkerwijs niet
in staat is geweest, kunnen tot bovenge-
noemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengentegen het ontwerpvan
debeschikking. Degene dieeen bezwaar-
schrift indient,kan verzoeken zijn persoonlij-
ke gegevens niet bekend te maken. Een be-
zwaarschrift moet worden ingediend bij Ge-
deputeerde Staten, postbus 5700,6202 MA
Maastricht. Alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als boven-
omschreven en een ieder dieaantoont, dat
hij daartoeredelijkerwijs niet in staat is ge-
weest, kunnen bezwaren tegen de ontwerp-
beschikking indienen en zijn later tot het in-
stellen van beroep gerechtigd.
Maastricht, 21 februari 1989.

i . .
f GROTE SPOEDVERKOOP 1

Op woensdag 22 februari van 11.00 tot 18.00
uur in Motel van der Valk (afslag In de Cramer

te Heerlen).
Wegens annulering exportorder U.S.A. 600 stuks 1e keus

handgeknoopte Perzische, Oosterse en moderne tapijten (Nepal, Tibet).

I MET KORTINGEN TOT 70% I
Schriftelijke garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran

(Weert, Roermond, Maastricht).

LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG
Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa.

Nr Kvk 14690

I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

IrV/y zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatieen uw auto uitzoeken! Neem

I de proef op de som. Één telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

84x 60x 36*
5100 --- 109,- 165,-
-7500 ,— 158,- 240,- j

10100 — 210,- 322,-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoederen

1e hypotheken va. 6,2%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl. rente theo- rente
p.mnd retische mnd.

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTSB.V. I
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

M Wa\ W mmaaa^^ —-""BB W
WA Br mm BV ■—*'*i——*"—*■ B^^

VER2tTcRING

Autorydln ila|ld^genoeg. Zeker nu de Met het Sterpolis Bonus Plus Plan bouwt u
premies voor autoverzekeringen gestegen extra reservetreden op waarmee u bij even-
zijn. Het kan u per jaareen leuk bedrag tue'e schade toch uw maximale korting kunt
schelen als u kritisch uw verzekering kiest. behouden.

Sterpolis-rijders zijn voordelige rijders. Een Vergelijk de premies nauwkeurig dan kunt u
Sterpolis autoverzekering is een complete zelf zien of u nu

o
niet te,Ye®' betaalt-

t
En *ls u

verzekering met een WA-dekking tot maxi- * overstapt naar Sterpolis dan neemt ude
maal Fl. 5.000.000,- inclusief groene kaart, kortin9 (gebaseerd op het aantal schadevrij

ongevallen inzittenden verzekering en inter- gereden jaren) die u bij een andere maat-
nationale schadeservice. Caravan en schappij heeft opgebouwd gewoon mee.
aanhangwagen zijn WA meeverzekerd. w . *Vul de bon in en stuur hem (zonder postzegel;
Bovendien kunt u bij Sterpolis hoog klimmen "" Sterpolis, Antwoordnummer 283,
op de bonusmalus ladder.Als u minder dan 6800 WC Arnhem Ofbel onze informat.e-
-20.000 kilometer per jaarrijdt kan uw korting SSe',n9 ?85" 57:, ..
oplopen tot maar liefst 80%. U betaalt dan Wij berekenen dan vrijblijvend uw premie.
nog maar 20% van de premie. w

_ ■ ..
Die jaarpremievindt u hieronder. Verstandige rijders zijn Sterpolis-rijders.

««■■■WKWBKIIBiaKWaKaHraSDffiG»! |—llll— «fflWffl BON WAmmWmWBWÈmS3*3!BSa*I
Sterpolis is een regionaal werkende onderlinge verzeke- ja,bereken voor mij de premie die ik bij Sterpolis zou betalen , ,
ringsmaatschappij zonder winstoogmerk. voor mijn autoverzekering en stuur mij gratis informatie. W

Katalogus- W.A. W.A. All-Risks NAArvF LEEFTIJD CjO
waarde beperkt kasko (WA+kasko) a C^IYJ Leer' 'JU -^1BA STRAAT

12.000 128,00 187,40 291,80 Vamw\.% n^-r~~r,r," „m ~~~ 114.000 138,00 207,30 329,00 fM —^ POSTCODE/PLAATS ___ _J
16.000 150,60 229,80 369,00 " TELEFOON ( 1
18.000 160,60 249,70 406,20 BEROEP I
20.000 170,60 269,60 443,20 AUTOMERK/TYPEg-000 18°-60 ?*» 4^4o_j| BÖÜWJAAPT IRRIJDPERJAAR ~KmJ
IS-888 588:18 18:38 Éli:iB Kl $k oorspronkelijkenieuwprijs ~~r|
28.000 210,80 3^o" 5^50~ ' IKHEB NUEEN KORTING VAN %__ «|

sterpolis volle zekerheid
Sterpolis Schadeverzekeringen, Roermondsplein 20, Arnhem. 085-57.27.27



Duitsland 1
>^it| 6 'DF-info Verbraucher. Consu-

oern,entips. vandaag: De allesbran-
djn " voorzichtig met afvalverbran-

\ut 'Der Draufganger. Herh.
Ijj£ Denkmal.
'Srv! Pcr soverzicht.

**Teletekst-overzicht.
L " Spass am Dienstag. Kinder--Is>arnma.
W 'a9esschau.

Sl^i Sinha Moca - die Tochter des
Ati ? Venhalters. Braziliaanse serie.E?I-
rj'jQ? °er Pickwick-Club. Merk-Wür-
Q*eiten des Alltags, gevarieerd pro-PSTïaARD-Sport extra. Zaalhandbal:r e^''f'catiewedstrijden voor het we-
pirij3mPioenschap te Straatsburg.
< ale- Commentaar: Klaus Schwar-
t,J ln de pauze: ca. 16.35-16.45 Ta-ifèschau).
tlDas Nest. Serie. Afl.: Glanzen--1«LGeschafte.
Uj. Spielergeschichten.
l8 3n 'a9esschau.'B!s2 oier und Heute-
Sta «"

irnon & Simon, serie. Afl.: Lo-!9.s>Arme.k.fr. "rogramma-overzicht.
Vis £T)Tagesschau.(L Zahne hoch - Kopf zusammen
btwfen- Programma t.g.v. de ge-
gg^dag van Heinz Erhardt 80 jaar

JJ0n'*or Actualiteiten.
ty "alias. Amerikaanse serie. Afl.:

't Nicnolas Pearce?la9es,nemenIa9es,nemen- Actualiteiten.
S. Berlinale aktuell. verslag van

de prijsuitreiking en een samenvat-
ting van de Berlinale.

00.10 Tagesschau.
00.15-00.20 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampft.

" Jack Scalia in 'Wer ist
Nicholas Pearce?'. (Duits-
land 1-21.45 uur)

TV-KANALEN, GOLFENGTEN
V°or ka6r' CA'-ab°nnees:an alen zie schema exploitant

%% 2wart wit programma
o 0 * stereo geluidsweergave
Tf 'weetalig bij stereo-appeletekst

*'eletekst ondertiteling

TELEVISIE
*%i,

Ss/_and 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 Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
I 'On

POrj uCnoo,,e,evisie-I Vtr ime' swee* home. 13-deligelUontH Sche serie. Afl. 15: Belastin-KJ**ng.
li^an -? n Po°' tot Evenaar. Van-NrJyWje. Herh.
I '30 2,u,2en kijken. Afl.4 Herh.
I'6 Afl Beauty- Bri,se jeugdse-j 'Mjs .'-: Een werk van barmhartigheid

?Ss i?. n of mercy). Herh.P-Orj ?.,e«ws.
li'^rrn Tak- Animatieserie. Af1.87.

'°S Pili^ Bn lOns. Afl.: Plons en de vreem-Klf]lpd' Herh.li^est. ril<Da"on. Kleutermagazine.
R,j s entatie: Francis Verdoodt.1, Afl iJ, ar,os en Co. Kindermagazine.'Mij1* De zee.
Il»6 Afl o Sic en Adriaan- Kinderse-I '4$ g^ 1: Seizoenen.
I Plus- Seniorenmagazine.
ik r6sß

g: Te 9ast biJ La EstereJla.
'9.?s«ntatie: Connie Neefs.
,96n got,°-winnaars, mededelin-jj'3n J). Pfogramma-overzicht.\ g,euws.
jAfl.g5 Uren. Australische serie.

V, Far,club. Ben Crabbé presen-Aer "'euw talent. Vandaag: Elsa
k'3o Au" met Seerauber Jenny.

al. 9era- Documentaire over
["e stf'^a9erapark, totaalreservaat in

wand Van de 9rote meren 'nAfnka

tlli

20.55 Intermezzo.
21.00 Gezondheid. GHoofdthema:

Hoofdpijn. Presentatie: Karla Rodts,
Dr. Toon Goossens en Piet de Valke-
neer.

21.40 50 Prijzen van Jos Ghysen.
Spelprogramma. Presentatie: Jos
Ghysen.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.

22.45 Franz Kafka. Programma uit de
reeks Great Writers.

23.45-23.50 Coda. Aber, van Koen
Severens, uitgevoerd door Koen Se-
verens, trombone en Dirk van Gorp,
contrabas.

" Franz Kafka in de serie
'Great writers'. (Bel-
giè/TVI - 22.45 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-
weekblad. Presentatie: Mireille Be-
kooy en Tetske van Ossewaarde.

17.36 Dieren in het wild. Natuurserie.
Vandaag: Vreemde wezens van de
Amazone. Nederlands commentaar:
Freek Simon.

18.00 ««TROS popformule. Muziek-
programma gepresenteerd door Mar-
tijn Krabbé en Mariska van Kolck.

18.40 Handig in en om het huis.
8-delige cursus voor de doe-'t-zelver.
Afl.4: Electriciteit in huis. Presentatie:
Cees Snoey en Mireille Bekooij.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.:
Luchtjes.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Geven en nemen. No-
bel, de broer van Tarzan, aanbidt
Noeki en zij doet daar uitgebreid haar
voordeel mee.

19.25 Linda. Gevarieerd magazine.
Presentatie: Linda de Mol.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Derrick. Duitse misdaadserie

met Horst Tappert, Fritz Wepper, Wil-
ly Schafer e.a. Af1.135: Hoe krijgen
we Bodetzki te pakken? In de garage
van luchthaven München slepen 2
mannen een man in een auto. Een
ooggetuige meldt het gebeuren. Als
de politie arriveert, blijkt het om de
journalistHarald Loss te gaan, vergif-
tigd door cyaankali.

21.35 De Tros TV Show. Recht-
streeks vanuit Theater 3 in 1 te Hui-
zen. Presentatie: Ivo Niche.

22.35 TROS Aktua Geld. Maandelijks
geldmagazine. Presentatie: Tineke
Verburg. (Inclusief Trekking Staatslo-
terij).

23.15 Hirohito. Britse documentaire.
Herh.

00.01-00.06 Journaal.

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Verbraucher. Consu-

mententips. Vandaag: De allesbran-
der - voorzichtig met arvalverbran-
ding.

10.00 Heute.
10.03 «Der Draufganger. Herh.
12.05 Denkmal.
12.55 Die Sportreportage. Noordse

WK Skiën: 15 km voor dames. Com-
mentaar: Thomas Herrmann.

14.40 Von Weimar nach Bonn. Die
Frauen des 20. Juli, documentaire.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Siebenstein. Jeugdserie. Afl.:

Sonne, Mond und Sterne. Herh.
16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Bas-Boris Bode. Der Junge,

den es zweimal gab, 12-delige serie.
Afl.B.

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

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

17.45 Der Landarzt. Serie. Afl.: Fami-
lienleben.

18.20 Der Landarzt. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage.
20.15 Ehen vor Gericht. Wilmar ge-

gen Wilmar, gedramatiseerde schei-
dingszaak.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Berlinale '89. Aspecten van de

Filmfestspielen.
22.40 Die weissen Zwerge. Tv-spel

van Dirk Schater, met Nirit Sommer-
feld, Michael Schech, JuliaLindig e.a.

23.55 Brief aus der Provinz. Das Wir-
thaus auf der Grenze, de molen van
Archshof in het Tauberdal.

00.00-00.05 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4: 98 7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.682.
19.23 2x7. Spelletje met Mark De-

mesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 De drie wijzen. Quiz. Presenta-

tie: Daniel van Avermaet.panelleden:
Jaak Vermeiren , Frank Dingenen en
Ben Crabbé.

20.45 Uitzending door derden. Pro-
grammavan de Liberale Televisie- en
Radio-Omroep.

21.30-22.00 CD, een goed idee.
Reeks van zeven ideeën. Afl.3: Als je
het zo bekijkt... Presentatie: Patrick
Colemont.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba nouba, met: Les tripodes en
Stripy. 18.30 Jamais deux sans toi, ge-
varieerd informatief programma. 19.00
Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir, Waal-

se actualiteiten. 19.25 Lotto en Joker. |
19.30 Journaal. 20.00 Actualités è lal
une. 20.05 Doublé sept, spelprogram- =ma. 21.20 Cuba: Trente ans après, do-f
cumentaire. 22.15 Laatste nieuws. I
22.45-00.25 A private function, Engel- 1
se speelfilm uit 1984 van Malcolmi
Mowbray, met Michael Palm, Maggiei
Smith, Richard Griffiths c.a.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
~ 13.05 Nieuws voor doven en

I Schorenden,
Ijrj .
u James Herriot. Engelse serie.

vaarwel! (Slot). Mrs. Hall wordt
Hetr..rTlr Carter ten huwelijk gevraagd.
Vt ' aar er^ moe'''ik afscheid te

nemen van Skeldale House,
yj|r 2e zoveel jaren geleefd en ge-
{£"<* heeft. Herh.

1 Kw 8 Natuurlijk. Gast: natuurfoto-
|tv?' Prits Gommers. Presentatie:
kJ£ de Groot m.m.v. Antoon van
C" en Frank de Graaf. Herh.
L. Op verhaal komen in de Wes-
(v' Serie bijbelverhalen. Vandaag:

ao droomt- Hem.-

' u Journaal.

17.45 De Kids. 13-delige Canadese
jeugdserie. Afl.B: De tweeling. Erica
wil niets liever dan volwassen wor-
den, maar haar jongeretweelingzusje
Heather loopt haar daarbij hinderlijk
voor de voeten.

18.11 Ducktales. Tekenfilmserie van
Walt Disney. Af1.36: Mijn geld spoelt
weg.

18.33 Alex. Tekenfilmserie.
18.38 Pieter Post. 13-delige Engelse

poppenserie. Afl.3: Verjaardagsve-
rassing.

19.00 Journaal.
19.18 Dinges. Spelprogramma. Pre-

sentatie: Frank Masmeijer. Panelle-
den: Loes Haasdijk en Edwin Rutten.

19.51 Cosby show. Amerikaanse co-
medyserie. Cliff heeft 's avonds het
rijk alleen. Hij hoeft alleen maar op
zijn twee kleinkinderen te passen...

20.17 Different world. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Dr. War is heil. Het
nieuwe studiejaar op Hillman Colege
gaat beginnen. Dwayne maakt kennis
met de gevreesde wiskundeleraar
Col. Taylor, bijgenaamd Dr. War.

20.42 Murder she wrote. Detective-
serie. Afl.: Zusters. In het klooster
waar een oude vriendin van Jessica
moeder-overste is, is een privé-de-
tective op zoek naar een verdwenen
meisje. Een zelfmoord doet Jessica
op onderzoek uitgaan...

21.27 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.13 Adempauze. Meditatie door ds.

Leen van Ginkel.
22.30 Journaal.
,22.40-23.23 Rondom Tien. Praatpro-

gramma. Vandaag: Met gebogen
hoofd over straat. Hans Sleeuwen-
hoek praat met familieleden van ge-
vangenen.

'"Ui, nn Turmann in 'Different world'. (Nederland 1 -
/p I? uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30-12.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Skoalle-tv. Geakunde: By de le

lans (gr.s/6).

14.30 Ik zoek, ik zoek een kinder-
boek. Les1.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.
18.00 Lied in ballingschap. Film over

de meer dan een miljoen Latijns-
Amerikanen in Spanje.

18.30 You're welcome. Cursus En-
gels. Les 16.

19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. On-

derwerpen: 1. De nieuwe gevangenis
van Leeuwarden. 2. Kunst in per-
spectief.

21.07 Nederlandse pianisten. Wyne-
ke Jordans en Leo van Doeselaar
spelen Fantasie in F a quatre mams,
opus 103, van Schubert.

21.27 Kaalangst. Documentaire over
de angst kaal te worden.

22.30 Journaal.
22.40 De Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Medelanders Nederlanders.

Chinezen: Wenzhou vandaag.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Wyneke Jordans en Leo van Doeslaar in 'Nederlandse
pianisten. (Nederland 3 - 21.07 uur)

Duitsland 3 West
07.55 Wer rastet, der rostet. Gym-

nastiek.
08.10 Scholltelevisie.
09.10 Sesamstraße.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits.
10.10 Schooltelevisie.
16.35 ""Programmaoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Korkmazlar. Over een Turkse

familie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Meetkun-

de.
18.30 Sesamstraße.
19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Weltweit. Reportages uit het

buitenland.
20.45 Nonstop Nonsens. Afl. 17: Didi

als politieman.
21.30 West 3 Aktuell
21.45 Monitor im Kreuzfeuer.
22.45 Landesspiegel.
23.15 Plus 3 extra.
23.45-23.50 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Les 7.
08.30 Telekolleg 11. Cursus algebra.

Les 34.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.25 Geschichte von Rom zum
Rhein. Die Romer. Afl.: Das Erbe der
Antike.

16.55 Zwischen Ostsee und Thürin-
ger Wald. Afl.: Ein Fischer in
Mecklenburg.

17.15 Erdkunde - Katle Zonen. Afl.:
Stadt bei den Eisbergen.

17.30 Telekolleg 11. Cursus algebra.
Les 34. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Wem die Stunde schlagt.
18.31 Welt der Tiere. Natuurserie.
Afl.: Spinnentiere.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Europabrücke.
19.30 Fremde Heimat Deutschland.

Afl.2: Endlich auf dem Sprung ms
Freie.

20.15 Museen der Welt. Das russi-
sche Museum in Leningrad.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Ein Pyjama für zwei. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1961 van Delbert
Mann, met Rock Hudson, Doris Day,
Tony Randall e.a.

23.00 Warum Christen glauben. Re-
ligieuze documentaireserie. Afl.7:
Frau Kramer wird leben.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

#Michael Schech en Nirit Sommerfeld in 'Die weifien
Zwerge'. (Duitsland 2 - 22.40 uur)

België/Télé 21

19.00 Tribune économique et sociale:!
La F.G.T.B. 19.30 Journaal met simul-|
taanvertaling in gebarentaal. 20.00 1Guerre et amour, Amerikaanse speel-1
film uit 1974 van Woody Allen, mets
Woody Allen, Diane Keaton, OlgaÊ
Georges-Picot e.a. 21.25-22.40 Anna!
Karenina, 2-delige film van Simon Lan-1
ton naar het boek van Tolstoj, met Jac- i
queline Bisset, Christopher Reeve, |
Paul Scofield e.a.
TV 5

16.05 Bréves. 16.10 l'Homme a képi|
noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 1
Récréation. 17.30 Dcs chiffres et dcs!
lettres. 17.55 Brèves. 18.00 Si la Ga-1ronne avait voulu. 19.30 Papier glacé, f
20.00 Sports magazine. 21.00 Ciel Mon :
Mardi. 22.00 Journal télévisé. 22.30 Ci- =né-Club. 23.45-01.00 Edition \spéciale. . 1

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.04 Echo-maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.30
Nieuws. 7.33 Echo-magazine 8.09
Echo-magazine. 8.45 Kruispunt
9.06 Met de KRO, met Arme 10.06
M/V-Magazine. 11.06 Echo-maga-
zine. 12.06 KRO's Schone Kun-
sten. 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinb 13.09Echo-magazine. 14.06
Veronica Nieuwsradio. 19.03Vero-
nica nieuwsradio extra. 20.02 BO-
RAT, gespeld 8.0.R.A. accent aigu
T. 21.03 De radiovereniging 22 03
De Vlaamse connectie. 23.06 Met
het oog op morgen 0.02 De nacht
klinkt anders; 2.02 Muziek in de
nacht; 5.02-7.00 VARA's Ochtend-
humeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
radiojournaal met 7.30 en 8.30
Nws.overz. 8.04 Actual. 8.25 Fi-
nanc. nws. EO: 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zouwel eens willen weten. 12.04
Lunchtime-magazine. 13.04 Tijd-
sein 13.30 Als mensen verande-
ren. 13.54EO-Metterdaad hulpver-
lening. 14 04 De plantage met om
14.04 Soortgenoten; 14.48 De jazz
van Pete Felleman; 15.04 Het
spoor; 15.50 Margreet Dolman;
1604 Ischa; 16.53 Vrije geluiden.
1704 De Plantage, met om 17.04
Plantage magazine 18.30 Menin-
gen; 19.03 Plantage magazine
20.02-07 00 Zie Radio 1

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6 00-24.00
VARA's verrukkelijke dinsdag 6 02
Holland wordt wakker! 9.04 Rigter
11.04 Angelique. 12.04 VARAs
Steen & Been Show. 14.04 Twee
meter de lucht in. 16 04 De verruk-
kelijke vijftien. 18.04 Driespoor.
19.03 Dubbellisjes. 20.03 Pop-

krant. 21.03 VARA's Vuurwerk
22 03 VARA's Poppodium. 23.03-
-24.00 Tracks.

SAT 1

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-

zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Das Lotte-
rielos. 09.35 Mr. Magoo. Afl.: Drei Mus-
ketiere. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05Gene-
ral Hospital. Afl.: Der neue Psychiater. '10.50Koehen mit SAT >. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Jaguar lebt, Amerikaanse
spionagefilm uit 1978, van Ernest Pin-
toff. 13.00Tele-Börse. 14.00 Ihr Horos-
kop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05 Jackie und Jill. Die Barenkinder
vom Berg Tarak. Afl.: Die Flucht. 14.30
■ Lassie. Afl.: Der Apfelbaum. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 General
Hospital. Afl.: Ein Ehestreit. 15.50 Tele-
tip Natur. Afl.: Bio-Fleisch. 16.00 ■ Ho-
cherfreut mit Harold Lloyd. Afl.: AufJer
Rand und Band am Strand. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute von
der Shiloh Ranch. Afl.: Fremde sind
verdachtig. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Bezaubernde Jeannie. Afl.: Die Jag-
sparty. 18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Weerbericht. Aansl.: Ge-
winn in SAT 1. 19.10 Cannon. Afl.: Die
Geisterstadt. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10
Special Squad. Afl.: Die Doppelgange-
rin. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Manche
mögen's geheim. Britse komedie uit
1963 van Ralph Thomas. 22.55 SAT 1
Bliek. 23.05 Die größten Gauner 'weit
und breit. Briste komedie uit 1970 van
Silvio Narizzano, met Richard Attenbo-
rough, Lee Remick, Hywel Bennett,
Roy Holder, Milo O'Shea, Dick Emery
e.a. 00.30-00.40
Programmaoverzicht.

SSVC
12.30 For schools. Videomaths.
12.45 For schools. Zig zag. Afl.: Wild-

life safari: Rearing.
13.05 Children's SSVC. Bodytalk.
13.20 Rainbow. Serie met Geoffrey,

Zippy, George en Bungle.
13.35 Give vs a Clue. Spel van letter-

greepraadsels.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie. Lucie krijgt

zeer slecht nieuws over een familie-
lid.

14.50 International Pro-Celebrity
Golf. De profs zijn Lee Trevino en
Sandy Lyle en hun partners Terry
Wogan en Bill Beaumont.

15.40 Children's SSVC. Thomas the
Tank Engine and Friends.

15.55 Paddy on the island. Afl : Com-
panians.

16.10 Scooby Doo. Nieuwe serie.
Scooby en Shaggy veranderen in ba-
bys' wanneer ze te lang in een stoom-
bad blijven.

16.30 Bad Boyes. Serie. Afl.: Boulog-
ne. Deel 2.

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

17.25 The Blockbusters.
17.50 The Flying Doctors. Serie. Afl.:

It isn't cricket.
18.40 News and Weather.
18.55 Wish you were here...? John

en Judith ontdekken Aacapulco, ma-
ken een trip door Engeland en bekij-
ken wat Parijs doet voor gehandicap-
ten.

19.20 A kind of living. Spelshow.
19.45 Snap. Nieuwe serie. Afl.: Family

and friends.
20.00 Tomorrow's World. Magazine

over wetenschap en technologie.
20.30 Eastenders.
21.00 Streets apart. Serie. Onder

druk van Jenny, besluit Sylvia Bernie
te bezoeken, met onverwacht resul-
taat.

21.30 Film '89. Magazine.
23.00-23.55 Rugby Special. Hoogte-

punten van de zaterdag gespeelde
vwarietrürian

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met professor Leontien Ceule-
mans. (8.00 Nws). 9.00 Continu
klassiek. 11 00 TROS Concertzaal:
Radio Symfonie Orkest van Frank-
furt 0.1.v. Eliahu Inbal. 12.15 Nieu-
we klassieke platen. 13.00 Nws
13.02 De klassieke top tien. 13.30
Belcantorium. Radio Symfonie Or-
kest en Het Groot Omroepkoor,
m.m.v. Young Hee Kim, sopraan
en Leo van doeselaar, orgel. 16 00
Het Kunstbedrijf. 17.00 In kleine
bezetting Christiaan Bor, viool. Na-
thaniel Rosen, cello en Ronald
Brautigam, piano. 18.00 Nws
18.02Lied van de week. 18 15 Le-
ger des Heilskwartier. 18.30 Mu-
ziek in vrije tijd: Vocaal. 19.35 Ka-
mermuziek in de stijl van de Barok:
Werken van Simonetti (5). 20.00
Nieuws 20.02 Concert. Wiener
Streichsextett. 21.30 Literama.
22.30 Orgels in Hanzesteden (VIII).
23.10-24.00 Muziek van Nederlan-
ders.

Radio 5
630-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden 9.30 De creatie. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13 30 Rondom het
Woord 14.00 NCRV-Leerspiegel,
met om 14.00 NCRV-Leerhuis

14.10 Dagvaardig. 14.30Zelf mode
maken. 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht.
16.30 NOS Ombudsman. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en Schippersberichten
18.00 Nws. 18.10 Vers op vijf.
18.20 Uitz. van deRPF. 18.30 Ver-
tel me wat 18.40 Taal en teken
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20 30Youre welcome. 21.00
Ca va? 21.30 Latijn. 22.00 Jaren
30.

Omroep Limburg
7 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg Actueel, Gast v.d. Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02 en 1102
Kort nieuws 12.05 Middagmagazi-
ne: Limburg Aktueel, Ruilbeurs,
Agenda en Muziek. 13.05, 14.02,
15.02 en 16.02 Kort nieuws 17 02
Reg. weerber. 17.05 Limburg aktu-
eel, agenda en muziek. 17.25 Bij-
blijven: volwasseneneducatie, in-
formatievoor buitemlanders in Lim-
burg 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen

BRT 2

5.30 Sjapoo (6.00, 7.00 Nws., 7.30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet leven. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Muziekboetiek. 14.00 De ge-
wapende man. 17.00 Focus. 17.10
Het algemeen belang 18 00
Nieuws. 18.10 Het orgeltje van
Yesterday. 19.00 Rockgolf 22.00
Nws. 22.05 Je weet hetmaar nooit.
23.30-2.00 Twee tot Twee. (0.00
Nws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen.
09.10 Die Springlield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.00 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
11.00 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie. Herh.
11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask.
Afl.: Der blaue Tod.

13.20 Ein Schicksalsjahr. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Nervenkrisen.

14.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-
Mann. Amerikaanse serie. Herh.

15.00 Rapido. Muziekmagazine.
(herh.).

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

kaanse serie. Afl.: 692.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Lieber Onkel Bili. Amerikaanse

serie. Afl.: Girl graduate.
17.25 «Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Der versteinerte Schatz.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Mit fliegenden
Fahnen.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Zauberspiele.
20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: 200.000 Dollar.
21.05 Crime Story. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Spurensuche.
22.00 RTL aktuell.
22.25 Eine Chance für dieLiebe.
23.00 Frankensteins Spukschloss.
00.40-00.45 Betthupferl.

3 SAT
14.15 Programmaoverzicht. 14.30 Cel-
loabend met Kerstin Feltz. 16.01 Musik
zum Traurnen. Chopin-Etude. 16.12
Weltsprache Musik. Afl. 8: Die erste
Wiener Schule. 17.15 Heute Abend in
3sat. 17.30 Unsere Haustiere. Afl.: Die
Ziege. 18.00 Bilder aus der Schweiz.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30
Ich heirate eine Familie. Afl.: Neuigkei-
ten. 20.15 Auslandsjournal. 21.00 Als
die Scheiterhaufen brannten. Afl.: He-
xenwann. 21.45 Kulturjournal. 21.53
sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit im
Bild 2. 22.20 WM-Studio Österreich.
22.30 Club 2, aansluitend 3sa-Schlag-
zeilen.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Wake Show. Kin-

derprogramma.
09.30 Skippy. Australische jeugdse-

rie.
10.00 The Lucy show.
10.30 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
11.30 Sky By Day. Show.
12.30 The Sullivans. Australische se-

rie
13.00 Another World. Amerikaanse

serie.
14.00 Eurosport Sports Programme

on Sky.
15.00 As The World Turns.
16.00 Entertainment.
16.30 Family Aff air. Amerikaanse se-

rie.
17.00 ""Countdown. Muziekpro- -

gramma.
01.30 The Arts Channel.
04.00 Landscape Channel. Rustige

muziek en landschapsbeelden.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuwsuitzending.
08.00 The Mix. Gevarieerd program-

ma met videoclips en de laatste rod-
dels uit internationale muziekscene
en amusementswereld.

15.30 Hitmachine. Muziekprogram-
ma.

16.30 Hot Line. Live jongerenpro-
gramma.

18.30 BWanted dead or alive. Wes-
ternserie.

19.00 Salvage one. Amerikaanse SF-
serie.

20.00 Sports Nights. Sportprogram-
ma.

21.45 World News. Internationaal
nieuws, zakennieuws, weerbericht en
sport.

22.00 English League Football.
23.00 NBA Basketball.
00.00 The Mix. Gevarieerd program-

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck 7 15 Wunsctv
kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau. 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazin 9 05
Musikexpress 10 00 Gut Autge-
legt. 11.05 Gut Aufgelegt. 12 00
Musik bei Tisch. 12 15 veranstal-
tungskalender. 12.30 Presse-
schau. 1300 Frischauf. 14 05
Schulfunk: Neuse aus Waldhagen.
Hörspiele zur Einführung in die So-
zialkunde. Eine neue Wohnung
1420 Musikzeit Heute: Orches-
terklange aus aller Welt 15 00
Nachtmittagsstudio 1605 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.00 Re-
gionalnachrichten: BRF-AktueH
18.40-20.00 Musikjournal

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00'Treft nach
elf. 12.00 Is ja n Ding 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd. 17 00 Musikduell.
17.50Sportshop 18.00Musikduell
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig.
22.00-1.00 Ein junges Musikpro-
gramm.

WDR4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
16 05 Heimatmetodie. 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen I
Broadway undKudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traumen. 22.30-4 0$ ■Nachtexpress.
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Op 10 februari jl. heeft dc mi-
lieucommissie minister Smit-
Kroes voor dc tweede maal
een brief gestuurd met het
verzoek aan te geven welke
maatregelen zij wil gaan ne-
men om aan dc overlast een
einde te maken. Dc eerste
brief van november vorig jaar
werd niet beantwoord. In een
herhaald schrijven deze
maand wijst voorzitter Mas-
tenbroek dc minister op dc re-
sultaten van geluidmetingen,
waaruit is gebleken dat bh'
ruim dc helft van het aantal
nachtvluchten teveel geluid
wordt geproduceerd.

M. Serpenti, commissielid na-
mens dc inwoners van Nuth,
vond het opmerkelijk dat nu
ook een toenemend aantal
klachten over geluidhinder
kwam uit gemeenten waar
geen woningen waren geïso-
leerd, zoals Geleen, Valken-
burg en Maastricht. Serpenti
sprak in dit verband van een
„spectaculaire stijging, zeker
als daarbij dc geringe toena-
me van het aantal vluchten in
ogenschouw wordt geno-
men."

Volgens Jan Schrijen, voorzit-
ter van dc Werkgroep Klach-
tenevaluatie, was die toename
mede te wijten aan het feit dat
dc geluidsproblematiek vorig
jaar meer dan voorheen in dc
media was belicht. Volgens
Serpenti was er een andere
oorzaak. „Ik denk dat veel
mensen die eerst dachten dat
ze wel aan het lawaai zouden
wennen, er nu achter zijn ge-
komen dat dit niet het zo is."

J. Meys, vertegenwoordiger
van dc milieu-organisaties,
vroeg zich voor dc zoveelste
keer hardop af of minister
Smit-Kroes dc door haar inge-
stelde milieu-commissie niet
beter kon opheffen. Aanlei-
ding daarvoor was het ant-
woord van Smit-Kroes op dc
brief van dc milieu-commis-
sie, waarin wordt opgemerkt
dat wellicht honderden wo-
ningen rond dc luchthaven
alsnog geïsoleerd zouden
moeten worden omdat ze veel
geluidoverlast ondervinden.
Dc minister antwoordde niet
rechtstreeks, maar zond dc
commissie een copievan haar
antwoord aan dc raad van
Meerssen, die haar een motie
van gelijke strekking had ge-
stuurd.

In het antwoord zegt Smit-
Kroes dat 'in uitzonderlijke
gevallen in slaapkamers een
hoger piekniveau kan optre-
den dan wettelijk is toege-
staan. Meijs vond dit te gor-
tig. „Ik heb echt het gevoel
dat dc minister ons voor joker
zet en onze vraag niet serieus

neemt. Ze moet de lijstenj
alle meetresultaten ma3* (
bekijken. Daaruit blij*^
970 woningen ten on^buiten het isolatieprogi*^
zijn gehouden. Dit ani J
kan niet. We moeten ons 3
eens krachtdadiger in „ 1
richting gaan opste^j^J
dus Meys. Op zijn aandnjl
werd besloten de kritiek. 3
omvang van het isola^jj
gramma Smit-Kroes *3
maal onder de neus te T

Mogelijk minder
stijging van

defensie-uitgaven
DEN HAAG -Minister Bolke-
stein (Defensie) acht het mo-
gelijk dat de defensie-uitga-
ven vanaf 1990 met minder
dan twee procent groeien. De
minister wenst nu niet af te
wijken van het streven naar
een reële groei met twee pro-
cent, maar meent dat de de-
fensie-uitgaven flexibel moe-
ten worden afgestemd op de
dreiging van de landen van
het Warschaupact.
Neemt die dreiging de ko-
mende jaren af, dan kan in
overleg met de NAVO-part-
ners tót een lager groeiper-
centage worden besloten. Tij-
dens een commissievergade-

ring over het defensieplan
voor de komende tien jaarzei
Bolkestein dat vermindering
van de groeialleenmogelijk is
als Warschaupact en NAVO
tot aanzienlijke reducties in
de wapensystemen besluiten.
De minister werd daarin ge-
steund door CDA en VVD.
CDA-woordvoerder Van Vlij-
men vroeg zich af of na 1990
de groei zelfs méér dan twee
procent dient te bedragen.
Ook de VVD is niet gelukkig
met de huidige groei van 0,6
procent per jaar. WD'er
Blaauw meent dat vóór 1990
al moet worden gestreefd
naar een groei met twee pro-
cent.
Met D66 staat PvdA'er Ste-
merdink een i\ulgroei van de
defensie-uitgaven voor en
meent dat Bolkestein moet af-
zien van het streven naar twee
procent.

Boete voor
vestiging

Van der Valk
ZUTPHEN - Het Van der
Valk-motel De Cantharel in
het Gelderse Ugchelen heeft
van de economische politie-
rechter in Zutphen een boete
van 20.000 gulden opgelegd
gekregen, waarvan 10.000
voorwaardelijk met een proef-

tijd van twee jaar. Die boete
werd opgelegd wegens zeer
ernstige onhygiënische toe-
standen in de keukens en per-
soneelstoiletten in het afgelo-
pen jaar.

Tijdens controles trof deKeu-
ringsdienst van Waren vorig
jaar herhaaldelijk bedorven
etenswaar aan. Garnalen la-
gen te rotten, stinkende kote-
letten lagen naast vers vlees
en op een partij rollade stond
dik schimmel.

Groot alarn
op Schipho

1 ht?
SCHIPHOL - Op SchiFJ
in de nacht van zon" J
maandag groot alarm g**^
na een waarschuwing u^j
Binnenlandse Ven 1* ja
Dienst voor een m°|<jjrj
aanslag op een pass
vliegtuig van de IsrfLtmaatschappij El Al./ 1 „i1
tionsgebouw en de pier.erf*
de luchthaven werden J
tisch afgesloten en do"
Ook de toegangsweg61

den door zwaarbew3^
politiemensen met P u(jjj
wagens in de gaten ë^r^jp1]
De autoriteiten op cc
houden er rekening nV^if
komende nacht °Fe<fgroot alarm wordt é
voor El AL vluchten-

Het alarm werd rond ha< Jgistermorgen weer °V
ven toen het EL AL-v»
vertrok. <$nEl Al vliegt dagelijks
giers en vracht naar SC

jU«tij
Op het ministerievan "> e\ 1
beraadt men zich nu , jA
BVD over de vraag ° gfl
week nog andere Pa^ <
vluchten van El ■ ■.gfp
scherpte bewaking krlJ j

Schade
Armente

24 miljard.
MOSKOU - De schade.*!
december vorig jaaro /
aardbeving in Armen» i
veroorzaakt, wordt 8 ul<*
op ruim 34 miljard * j,t -(16,2 miljard dollar)- £„ 0
vijftig steden en d°TduS ■compleet verwoest, ** T?
officiële persagentscn f

"n 251!Bij dé aardbeving zU .l
mensen omgekom^ j J19.000 anderen 6??%^
raakt. Dat blijkt uit e C„M

port van de Armeens f, »
missie voor Statistie* <^
door Tass werd gepuu

GEBIT gebroken? Klaar
terwiil u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.
TV-REPARATIE zondervoorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr. -in-
stall. defect? Garantie op de
reparatie, geen voorrijkos-
ten en korting op onderde-
len. bel direct: 045-726206.
Nieuw - nieuw - nieuw!
Uniek en enig in Z.-Lim-
burg totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE, een-
maal geweest u bujft ko-
men. 045-353489.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE. 045-223574.
Deskundige verzorging van
uw BELASTINGAANGIF-TE of administratie: Belas-
tingadviesburo Drs. Tim-
mermans. 045-752284.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.
De massage van VERONI-
QUE is enblijft uniek!!! Tel.
045-228481 (geen sex).

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Betaal uw VERZEKERIN-
GEN per maand, autoverz.,
brandverz., aanspr.verz.,
uitvaart vanaf ’ 75,- per
mnd. Kantoor Heja Poster-
holt. Info. 04742-3362.

(£K<^^ donderdag
OPRUIMING BU HET KLERKX MAASTRICHT koopavoNP

EENMAAL ANDERMAAL..VERKOCHT! | "^Ljy * f recte verlichting.

een laatste serie aanbiedingen in een ouderwetse opruiming Al f*.','/ >! «ÏÈEiaÉsS ?SSSHrJ|||§ . etc. Compleetvoor niet
I i 1111111! meer dan

%. | Hl M 11111l J*A|

I i 11,1 p" % i i"*r
t »

N P J«^ i 81P* i, * f —* Ook in zwart leverbaar
""""""ir

s f — - --p* - — ~|§ zonder meerprijs.

t.:.;:. lp Witte eetkamer, hele-

W*i**ï^'' **'«"«("■■■f zult aantreffen. Als drie-en tweezitsbank geen C'lli'|H , i|\|\||| i Wmmm*^WÊÊÊÊÊ IMli/ff 'If I

Draarfauteuil, geheelbijpassend, ook extra leuk <*AAE - i'ï I *& I ijj ' li j " U-AiJlgeprijsd. GeenJS95T-, maar slechts 14*3, j ; ?' ; .«gWögjfc| JË | W h , "\TJ^ \^Z>^
In diverse kleuren leverbaar zonder meerprijs. Jéf\ :'iS«BifflHfcri, f / \jfoT

Compleet uitgevoerde hoogbouwslaap- fefy^fj j^--"-- Pi WÈwk ' i^^^^^^^^^r^^^^^^^^^yj
kamer Compleet als afgebeeld in nerf- BI ; N^B? W a/"-~- «&m!r "^ ■■■■'~M\ mLmh *J I I I -J
structuur: bedset (140x200 cm), hoek- ■JuQE _

»*-»£ HL rjC *"*^sT*.^ "T^34r "**H : I I■■ I I■■ 1|
kast met spiegel en vierdeurs linnenkast wAWmW^mJ^Ê mr N|f%? j-»*^ : ■! H^^i^L^^^^^^^^^^^^^^^L^^^^^^Hgeen4995T-, maar #WWWt \MJ '<>^^^^^k^By ""■'" "^^sl ■■■■a^B^Maßia^BMßHMi^MH^^a^
Ledikant ,s ookop 180cm leverbaar^^^ * RK I3:::^tj 'f I MAASTRICHT

/-\p — -- ..~^^~^^~"~'~"*~' gC^ Sint Jacobstraat4, in het centrum bij het Vrijthof.
t^^^^^^^ W^iËawaw\ ÉaWL v z~-~—-—"""'—"~~" P^JS^. Parkeergarage aanwezig. Tel. 043-210944.

ftaiakMten. Vanwaar u ook tornt uit Nedeiland: wanneer u |fcv' i ~- —~~~~~~*^ "*-*""' " spreiding betaling mogelijk' ook op maandag en zaterdag geopendvoor f 1.500,- of meer koopt, dan betaalt Pet Klerkx uw reis- BlfeJ:j . -.-■ * donderdag koopavondtot 9.00 uur' gratis thuisbezorgd in Nederland.of benzmekosten terug! *jJWW|» ' '"""'"' "——"—<*^

II — ~L--
I

nOORLOOP -n^r^TsLÏ^
fXIl** 1^" til 000,- *» 0.87* "■»* 66 1fl5OOO.- *£ 087% 11.0* I

fMOOO,- *£ 0.87* ".O* « Il
j^.

I t 25.000.- I ',^„ jM7*_J_J2f*_J 'l

' CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294
telefoon o4s-251043. oj\ r^\ry~[VJi DAMI/Vanl7.oo-21.00uurenzaterdagsvan T^/l ( On\i k \V/ KXAÏNIIV
900 i3oouur 06-0227272 (gratis) ))Ê V^7LfUU W U/-U THX
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL OOK / Ê I J»a/ l/rpHipt \N7\7\ Ta 11?
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN. ,3=^^ V^VV tM CVIICI. VVOCUVII^

9 MODE Onze 1989 B
J voorjaarscollectie K
€ //eó/ is binnen. f ►
J JOgging 20 kleuren K

in de allernieuwste kleuren va. */iFJ p.mtr. Wp
USA Jeans -_ nn I
gebleekt en ongebleekt I 3/UU p.mtr.

9 Bedrukte blouses K
stoffen o.a. viscose, crèpe, tricot va. M gW^ p.mtr. A

1 Uni voor broeken IJQ- K
prachtige gabardinelcwaliteit I "|#3 p.mtr. K

Kinderdessins mo* E4 100% kat.-poly.katoen I U/VD p.mtr. ft
1 Texture linnen 00* E13 kleuren va. '/'3 pmtr. K

Wol/poly zomerruiten ft

Jl^ Alles 150 cm br. va 9,95 p.mtr. ft

81/\ Babystoffen va. 9,95 p.mtr. ft

M UÊmAW^wi/lAlil m^WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWmÊWSi^Bjj|#jÉ~*^^^ KERKRADE Tel 416974 ft
I^^JÖML^^^^ Spekholzerheide - Akerstraat 65 ft

3WfA%». Venlo - Roermond - ft
MÜ^^^_ Stiphout - Helmond J^

tempo-team
uitzendbureau

heeft direct werk voor

GEMOTIVEERDE
PRODUCTIE-
MEDEWERKERS
voor een relatie in Hoensbroek.

De werkzaamheden vinden
plaats in dagdienst. Bij gebleken
geschiktheid kunnen de werk-
zaamheden lange tijd duren.
Tevens worden reiskosten ver-
goed en krijgt u 8% vakantiegeld.
Heeft u interesse? Neem dan

i contact op met Ingrid Driessen of
l Cilly de Windt, tel. 045-718366 of
: kom langs.

790eStaatsloterij, 2e trekking 20 februari 1989.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon

’ 10.000.000,-.» 20 prijzen van ’ 50.000- op alle lotnummers 039238
20 prijzen van ’ 20.000- op alle lotnummers 019400
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 081692

i 200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 8292
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 064

' 2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 045, 2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 996
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 784

1 20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 09
20.000prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 60

I* 20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 62
l 200.000 prijzen van ’ 20- op alle eindcijfers 5

i Zetfouten voorbehouden.
1 De uitslag van de derde trekking wordt

uitgezonden op TV. Kijk vanavond naar TROS
Aktua Geld, Ned. 2, aanvang trekking 22.40 uur.
MÉÉRKANS IN DE STAATSLOTERIJ -w>*

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 9 februari
1989 is onder curatele ge-
steld: Anna Maria Corne-
lia van Loon, wonende te
Sittard aan de Watersleij
no. 1 in dePaulusstichting,
met benoemingvan Adria-
nus Wilhelmus van Loon,
tot -curator en Barbara
Hermina Maria Ermers, tot
toeziend curatrice, echte-
lieden, beiden wonende te
Hoensbroek gemeente
Heerlen aan het Deken
Meyserf no. 52.

Namens decurator,
Mr. Fr. Spauwen
advocaat en procureur
Walramstraat 20
6131 BM Sittard

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 30-1-1989 is
Pieter Hubertus Quaden,
wonende te Valkenburg
aan de Geul, aan het Ber-
kelplein 9 per die datum
tot provisioneel bewind-
voerder benoemd over
Maria Josephina Hofman,

feboren te valkenburg op
-4-1910, en wonende te

Beek (L.) aan de Molen-
straat 90.
Het bewind strekt zich uit
over alle goederen van
M.J. Hofman. Deze kan
met betrekking tot de on-
der bewind gestelde goe-
deren niet zonder mede-
werking van de bewind-
voerder daden van beheer
en beschikking verrichten.
De schulden welke M.J.
Hofman na publicatie de-
zes maakt, kunnen gedu-
rende het bewind en de cu-
ratele, indien deze volgt,
niet op de onder bewind
gestelde goederen worden
verhaald.
,De procureur van verzoe-
ker:
Mr. G.J.F.M. Linders
Postbus 803
6300 AV Valkenburg aan
deGeul

officiële mededelingen
GEMEENTE NUTH

OPENBARE BEKENDMAKING
Vaststelling bebouwde kom Bos-
wet.
De burgemeester van Nuth brengt
ter openbare kennis dat het College
van Burgemeester en Wethouders
voornemens is de raad een voorstel
te doen tot herziening van de vast-
stelling van de bebouwde kom van
de gemeente op grond van artikel 1,
lid 5 van de Boswet.
Het voorstel met bijbehorende ont-
werp-kaart ligt met ingang van 22
februari 1989 gedurende 30 dagen
voor een ieder ter secretarie, centra-
le balie, tijdens de kantooruren ter
inzage.
Nuth, 21 februari 1989

E.F.M. Coenen-Vaessen

GEMEENTEBESTUUR VAN
VAALS

BEKENDMAKING
De burgemeester van Vaals maakt
bekend dat ingaande 22 februari
1989, gedurende een maand ter ge-
meentesecretarie van Vaals, afde-
ling Grondgebiedzaken, voor eenie-
der ter inzage is gelegd de op 30 ja-
nuari 1989 door de gemeenteraad
vastgestelde 3e wijziging en aanvul-
ling van het bestemmingsplan Heu-
vel, alsmede de 2e wijziging van het
bestemmingsplan Buitengebieden.
Aangezien zich niemand met be-
zwaren tegen de ontwerp-wijzigin-
gen tot de gemeenteraad heeft ge-
wend, is ook niemand gerechtigd
gedurende bovengenoemde perio-
de bezwaren tegen de vaststelling
bij Gedeputeerde Staten in te die-
nen.
Vaals, 21 februari 19S9

De Burgemeester van Vaals,
w.g. M.P.A. Damen

Nog teveel geluid
bij nachtvluchten
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schreven in de algemene politie ver-
ordening (apv).
Daarna wordt snel het spandoek
van de gevel gegrist. En al even
gauw verlaten de krakers het pand,
na nog geen twintig uur 'kraakbe-
zit'. „Wij kiezen voor een geweldloze
aftocht," lacht er een. „Opgekrast,"
denkt boer Hustings...

Zo kan er dus een punt achter die
korte kraakkwestie. Maar hoe zat
het met die hond, in dat donker hal-
letje?
„Wij zijn daarvan op de hoogte,"
zegt de politie. „Dagelijks wordt hij
twee keer door zijn baas verzorgd.
Er is zeker geen sprake van dieren-
mishandeling."

Toch hadden die krakers medelij-
den met die opgesloten viervoeter,
ondanks de drukte van de 'krakers-
week'. Want toen ze gistermorgen
ter redactie belden - wellicht om
alle publiciteit te vermijden - klon-
ken ze al vrij gedeprimeerd.

richard willems

SCHINVELD - Liefst geen herken-
bare gezichten voor de telelens. En
geen volledige namen in de notitie-
blok. „De meesten van ons genieten
al volop bekendheid vanwege eer-
dere acties," lacht er een. „We willen
een dak boven het hoofd. Geen pu-
bliciteit."

Glana

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Een conferentieoord vooral voor Oostelijk
Zuid-Limburg. En hopelijk straks ook voor de rest van Lim-
burg. Dat wil de vereniging Humaniplan maken van het kloos-
tergebouw aan de Kruisbergstraat in Brunssum. Momenteel
onderhandelt Humaniplan, dat onderdeel is van deLimburgse
afdeling van Humanitas, met het Provinciaal Bestuur van de
Broeders der Onbevlekte Ontvangenis in Rotterdam over aan-
koop en exploitatie. De nu nog negen broeders tellende com-
muniteit wordt opgeheven.

Twaalf anoniem blijvende jongeren
uit de omgeving en andere verre
streken, op ongewenst bezoek ml
hoeveDe Ruuscherhof, even buiten
Schinveld.
De verlaten boerderij, die onder de
aanvliegroute van bruizieke
Boeings als 'n eenzame puist uit de
velden priemt, hebben ze gekraakt.
Zijn ze op zoek naar geschikte huis-
vestingvoor hun jongezelfontplooi-
ing? Of werken ze met verve aan de
reputatie van de kraakbeweging,
die deze week tot 'landelijke actie-
week' bombardeerde?

„Kijk, de eigenaar doet al lang niets
meer om het pand weer bewoond of

1 verhuurd te krijgen. Wij daarente-
gen vinden dat, hier (betaalbare) Volgens de krakers is de verkoop

Boer Hustings uit Brunssum, geïrri-
teerd door de visite in zijn lege
eigendom: „Er zijn twee potentiële
kopers voor de hoeve, dus kan ik dit
soort lui niet gebruiken. Het gaat
met de verkoop toch al niet zo best,
vanwege de Awacstoestellen. Maar
dat het pand leegstaat, wil niet zeg-
gen dat iedereen er zomaar binnen
kan."

huisvesting voor jongerenmoet ko-
men. Bovendien willen we de ver-
loedering van het monumentale
huis tegengaan. En dat kan. Wan-
neer wij hier kunnen blijven, gaan
we immers het een en ander op-
knappen," is de krakersrepliek.

van het pand echter utopie: „De
eigenaar raakt dit huis wegens het
Awacslawaai toch al aan de straat-
stenen niet kwijt. Vandaar dat hij
het hele gebouw laat verkommeren.
Wel sluit hij hier voortdurend zijn
hond in een donker halletje op, om
de boel te bewaken. Hoor je hem
blaffen?"

Wij horen hem blaffen. Net zo hel-
der trouwens als het knerpen van
het grind, even later, onder de wie-
len van een politiepatrouille.

Opgeruimde agenten lezen aller-
eerst vriendelijk voor uit het Grote
Politieboek en leggen de krakers
vervolgens de mogelijkheden van
de sterke arm in Schinveld uit, om-

Humaniplan start bedrijfstrainingen in Brunssum

Conferentieoord in klooster
Aan Kleikoelenweg

Ruimte voor
verpleeghuis

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De Stichting
Verpleeghuis Landgraaf ziet de
Kleikoelenweg als de meest ge-
schikte lokatie voor een nieuw te
bouwen verpleeghuis. Dat maak-
te wethouder Wiel Heinrichs gis-
teravond bekend in de commis-
sie VROM waar het ontwerpbe-
stemmingsplan Brunssummer-
heide werd behandeld.

Natuur
Het verpleeghuis moet gereali-
seerd kunnen worden binnen dat
bestemmingsplan. Vijf lokaties
heeft de stichting onderzocht.
Onder andere bij het Limagas, in
de omgeving van kasteel Schaes-
berg, in de buurt van het Here-
veld in Übach over Worms en in
Nieuwenhagen nabij de lAO-ga-
rage. CDA-commissielid Wiel
Ringens, voorzitter van de Stich-
ting VerpleeghuisLandgraaf, zei
dat met name de aanwezigheid
van natuur, de ligging aan een
woonwijk en de mogelijkheid
om parkeerplaatsen aan te leg-
gen tot de voorkeur hebben ge-
leid.

De wethouder zegde de moge-
lijkheid tot bebouwing aldaar
toe. "De stichting gaat ervan uit dat
Landgraaf in de periode '92-96
ongeveer honderd bedden moet
hebben. De provincie acht dit
aantal reëel voor een gemeente
met 40.000 inwoners.
Rond juni moeten Provinciale
Staten een ontwerpplan in huis
hebben. Dit jaar nog moet de mi-
nister een definitief plan goed-
keuren.

Het verpleeghuis zal ongeyeer
anderhalve hectare grond in be-
slag nemen. Het zal gefinancierd
worden via de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten.

Centrum voor Alcohol en Drugs in
de regio Heerlen.

Met het conferentieoord denkt Hu-
maniplan tegemoet te komen aan de
groeiende behoefte vanuit zowel het
bedrijfsleven als de ambtenarij en
maatschappelijke instellingen aan
centra voor studie en training. Een
van de eerste activiteiten is het ge-
ven van trainingscursussen aan het
bedrijfsleven over de aanpak van
probleemdrinkers op het werk. Zo-
als reeds eerder gemeld werkt Hu-
maniplan hiervoor samen met het

Middenkader

Nijpels wil
niet praten
met PAK's

KERKRADE - Minister Nijpels
wil niet praten met de PAK's-
vereniging Lauraterrein Eygels-
hoven. Dit ondanks een eerdere
toezegging, afgelopen donder-
dag in Den Haag gedaan.
Toen secretaris Alex Blaney Da-
vidson hem daar aansprak, advi-
seerde de minister hem een af-
spraak met zyn secretaresse te
maken. Toen Davidson de vol-
gende dag opbelde, kreeg hij te
horen dat de minister daar 'niet
aan kon beginnen.
De PAK's-vereniging heeft in-
middels PvdA-kamerlid Ad Mel-
kert ingeschakeld. Deze zal
trachten Nijpels op andere ge-
dachten te brengen. Vangt Mel-
kert bot, dan stuurt de PAK's-
vereniging de minister een brief
op poten om het ongenoegen te
ventileren.

Humaniplan-coördinator Michel
Habets verduidelijkt: „Met de trai-
ningen willen we ons speciaal rich-
ten op de middenkaders. Vooral in
deze regio loopt het zogeheten mid-
den-management achter bij de rest
van ons land. De reden is nog altijd
de eenzijdige opbouw die kenmer-
kend was voor de mijnstreek."

Voor wat betreft de trainingsmetho-
des heeft Humaniplan zich gespe-
cialiseerd in de zogeheten 3-K-trai-
ningen, wat staat voor: kliënt, kwa-
liteit en kollega. Het is de bedoeling
dat met dezetrainingen na de zomer
een stevig begin wordt gemaakt.
Het toekomstige conferentieoord in
Brunssum richt zich op groepen
van maximaal 150 personen. Hier-
voor moet het kloostergebouw hier
en daarworden verbouwd om in to-
taal negen conferentieruimtes te tel-
len.
Overigens krijgt Humaniplan met
dit plan de volledige steun van de
gemeente Brunssum. Niet in het
minst vanwege de uitstraling op de
regio. Maar ookomdat het conferen-
tieoord straks tevens een wijkfunc-
tie krijgt.

Vordering huurders
laat Heerlen koud

Valsekien
Ij? 1,foutieve datum van het

gerend comité aan het
'fin'0"1 eze krant over kie-or gehandicapten, zorg-

itk ,''minder prettige reacties
'k^nliefhebbers. Zij ston-
iprrt 1e^uk een dag te vroeg
\Kr* deuren van het Wijkeen-
SLrandgraaf aan de Strij-
\Z}l>eQ- Om de organisatie

t*"e2ier te doen - de op-
Cr' van allekienavonden istT s voor de gehandicap-
P tP/^ticeren wij de goede
L'tlfce zondag vanaf acht
jLT^dt het volksspel daar

IWen' e 't,a^se kien' is
vergeten.

Vals alarm
L^ wandtueer in Heerlen

(kluisteren liefst vier maal
■j^Ken. Een maal maakten
j i^sers' een vergeefse reis.tv. . *n Heerlen ging het
l^L atwcri alarm, maar bij
fl, (
, uias er geen vreemd
Je te niifcen.

Container
*Ü 0%f e^n supermarkt aan het

in Hoensbroek

' '■. h e brandweer wel in ac-
'ty °°?" nog onbekende oor-
i^atte een container vlam
l^Üdde geheel uit. Schade

d gulden.

'Blauwe Poal'

Ir^ oude grenssteen uit de
tijd (om

\s 'e zijn 1713) is sinds gis-
>ll Bok in de hal
\ii teugemeenschap Bran-
\*9 in Landgraaf. De
Sti n> die in devolksmond
ftq.trf e Poal' heet, moest ver-
'ttq borden in verband metteg van de nieuwe regio-
\ £tonplaats. De directie
\t r<lndenburg wist de ge-
H pen het Cultuur-histo-
lojj(^nootschap voor haar
't (, e"Plan te winnen. En na-

'■ Q~e'-d'houwer Paul Driessen
Ifw de steen aangebrachte
k s weer beter zichtbaar
I%emaa'ct> kon wethouder
Vrj gistermiddag de onthul-
\ ad verrichten. Temid-
\h^-Uee' moderne vluchtig-
ty'jjy/t gelukkig zo af en toe
Wj9 een stukje historie be-

Huiskamer

uitbetaald als de raad het sloopbe
sluit heeft genomen.

AnarchieVerjaardagsfeest
bedorven Veel bewoners zijn echter overge-

gaan tot een soort anarchie: zij wei-
geren geruime tijd al de hele huur-
prijs te betalen.

!ej-[eJt?c'iting Open Huis ir
"W* is drufc doende met dt
*f i^Q-tie van de huiska
l\tr Pand aan de Gast

19. De 'huiskamer
■ nnen daarom van 22

(^ *"* tot 3maart niet terecht
hrt Op 4
c^ ,ls Weer iedereen welkom

luiskamer.

HOENSBROEK- Door de hitte van
een straalkachel vlogen gistermid-
dag een aantal kartonnen dozen en
het meubilair op de bovenverdie-
ping van een woning aan de Albert
Schweitzerstraat in Hoensbroek in
brand. De bovenverdieping brand-
de geheel uit en de aangrenzende
woningen liepen aanzienlijke
brand- en waterschade op. De scha-
de is groot en bedraagt naar schat-
ting vele tienduizenden guldens.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Van eventuele vorde-
ringen van huurders in de te slopen
galerijflats in Vrieheide op hun
huisbaas Muyres trekt de gemeente
Heerlen zich niets aan. Wethouder
Savelsbergh vindt dat de gevolgen
van nu lopende gerechterlijke pro-
cedures geheel voor rekening blij-
ven van de huidige eigenaar.
Volgens mr. Brauers zal de gemeen-
te dan echter een zware pijp roken.
Niet alleen menen de bewoners nog
anderhalve ton te kunnen verdelen
uit een overschot van stook- en ser-
vicekosten uit begin jaren tachtig,
sedertdien heeft Marcel Muyres bv
nooit meer een dergelijke afreke-
ning gemaakt.

Advocaat Piet Brauers begeleidt de
meeste van de dertig 'wanbetalers'
in de procedure tegen Muyres.
Volgens Brauers is er weinig kans
dat debewoners van de flats tusSen
wal en schip geraken. „De bewoners
kunnen beter bij de gemeente zitten
dan bij Muyres. De gemeente moet
een sociaal gezicht opzetten, Muy-
res heeft dat in de laatste jarennooit
gedaan". Als mogelijke oplossing
stelt hij voor dat de gemeente de
flats koopt onder voorwaarde dat
Muyres de huurders de servicekos-
ten terugbetaalt.

Het Heerlens college zal binnenkort
de raad voorstellen de flats aan de
Belgiëlaan te kopen voor een be-
drag van ’ 2,5 miljoen. Voor de ge-
meente valt dat bod beduidend ho-
ger uit: bijna het dubbele. In 1980
kocht Muyres, ofwel deVascomrj de
flats terug van de gemeente voor
meer dan 50 miljoen gulden. De
eigenaar derft jaarlijks meer dan
een miljoen gulden aan huur.

Het meubilair was afkomstig uit de
huiskamer en was om twee redenen
naar boven getransporteerd. Een
van de huisbewoners wilde die
avond zijn verjaardag. Een dag later
zou de huiskamer opnieuw worden
gewit.
Een nietsvermoedend kind van de
familie had de straalkachel aange-
zet, die te dicht in de buurt van een
aantalkartonnen dozen en het meu-
bilair stond. Het geplande verjaar-
dagsfeest viel door de brand letter-
lijk en figuurlijk in het water.

Voor de achtergebleven ligteen ont-
ruimingspremie klaar van elk 4.000
gulden, die echter pas dan wordt

Absurd
De heer Peters van de Bewoners
Belangenverenging (BBV) is met
het voorstel van wethouder Hub Sa-
velsbergh helemaal niet zo geluk-
kig. Hij baalt ervan dat hh' het voor-
stel uit de krant moest lezen. „Bo-
vendien begrijp ik niet hoe een arm-
lastige gemeente als Heerlen zoveel
geld voor slooprijpe flats kan neer-
tellen. Het is een absurde zaak. Als
ik twee miljoen van de vijf neem,
kan ik de flats renoveren."

V £teense kunstzwemploeg
Vn e# de eerste diploma's

verplichte figuren
üoik or de meisjes succes-

ik in cflt tijdens wedstrij-> n b 2u^en- N<*dine Gier-
INil aalde het maximaal
? punten (11), terwijl Leo-

,JtCj?'ccn> Wendy Hensgens,
ir $a 2e van Engelen en Ka-
!Ster ers het met één PuntJe,Sfct , hoesten doen. Nu
ItSu P'oeg zich op voor de
r *o.r9se kampioenschappen

ï"is(2 "*e interesse heeft in
Tht^wemmen mag morgen-
i nerhan 19 uur tot 20 uur in
,Nen ?|r?ofc naar de training
t^tien iken. En wie zn zwem-
]% jj Meebrengt kan directtraining deelnemen.

MTV op kabel in Landgraaf
LANDGRAAF - Met ingang van vandaag is Music Telvision (MTV) 24 uur
per dag te zien op het kabeltelevisienet van Landgraaf. En zo zorgt de
Zuidlimburgse gemeente voor een provinciale primeur. MTV brengt een
programma dat zich specifiekricht op jongerenvanaf 12 jaar. Zon zestig
Nederlandse gemeenten (bijna twee miljoen huishoudens) zenden inmid-
dels het MTV-programma uit. # zie verder pagina 14

reactie wetn. Savelsbergh

"Krakers in de Ruuscherhof, heel even maar.
Foto: CHRISTA HALBESMA

" Veel bedrijvigheid op boerderij 'De Kiefert' aan de Kievit in Bocholtz. De brandweer
heeft zojuist een massa brandend stro geblust. Foto: dries linssen

Veestapel gered van vuurdood
m.

Van onze verslaggever
BOCHOLTZ - Met groot mate-
rieel is de vrijwillige brandweer
van Bocholtz gistermiddag uit-
gerukt om de brand in een
schuur op boerderij 'De Kiefert'

aan de Kievit te blussen. Door
nog onbekende oorzaak ging een
grote hoeveelheid stro in vlam-
men op. De in de schuur verblij-
vende kippen konden bijtijds uit
de brandende schuur worden ge-

haald. De koeien, die elders op
de boerderij in een stal stonden,
konden op hun plaats blijven.De
totale brand- en waterschade
wordt geraamd op tienduizend
gulden.

Dinsdag 21 februari 1989 i11
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Kraakgroep opzij na
nachtje Ruuscherhof

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg

(ADVERTENTIE)

Een verrukkelijk jaar is begonnen

"Dit jaarvieren wij het 75-jarig jubileum van
Hotel Restaurant Prinses Juliana.

Dit doen we in de stijl van vandaag:
ongedwongen, vrolijk, ontspannen.

Met bijzondere evenementen. Met verrukkelijke culinaire ideeën.
Met ons bijzondere jubileumdiner,

datwij dagelijks gaan serveren. Een exclusief 4-gangen menu
met bijpassende, uitgelezen jubileumwijnen, voorafgegaan

dooreen aperitief en besloten met moka en friandises.
Voor een speciale prijs, die In verhouding tot het gebodene

opvallend bescheiden is: f. 100,-p.p. all-In.
Het feest is begonnen.

Kom even genieten wanneer u maar wilt.

<#%®#
prinses Juliana

hotel restaurant

Waar heerlijk eten een traditie Is.

Valkenburg a/d Geul-tel.: 04406-12244
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BRAM
Geboren op 18 =
februari 1989

S John Seetsen
5 Marianne

Seetsen-Haan
Zeissstraße 27 =

D5132
Ü Übach-Palenberg =
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii(B

Geboren 17-2-1989

Vvo
Zoon van Leon en

Miriam Maes-Smeets
Breusterweide 10
6245 HJ Eijsden

Tot23-2-'B9
St. -Elisabethkliniek

Heerlen

Miriam en Vvo rusten
van 13.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur.

LIEVE OPA COR
70 jaar heb je al doorbracht

■ geef verder op je gezondheid
acht

vanaf 70 komen de eerste
ongemakken

die kun je ook nog pakken.
Proficiat

van alle kleinkinderen.
Marco, Michael, Daniéla,

■Jacqueline. Nadine. 111111111111111111111111111111111111111111111111 l

4.T
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

José
Laurentzen-Roemgens

echtgenote van

Math Laurentzen
op de leeftijd van 43 jaar.

In dankbare herinnering:
Math Laurentzen
Julia
Sissi
Familie Roemgens
Familie Laurentzen

19 februari 1989
Anjelierstraat 94, 6414 EX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 23 februari om 10.30 uur, in de Christus
Koningkerk te Vrieheide-Heerlen, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdag as. om 19 uur, avondwake in voornoem-
de kerk.
José is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 14 tot 15
uur en van 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheiti hebben wij kennis-
genomen van het overlijden van onze vrien-
din

José Laurentzen
Haar doorzettingsvermogen en sportiviteit
zullen ons altijd bijblijven.
Wy wensen haar man en kinderen veel sterkte.

Kegelclub S.K.C.S.

t I
Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het aü een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
en wiekan voelen, wat jehebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat na een langdurige
ziekte, in de leeftijd van 56 jaar is overleden, voor-
zien van het h. oliesel, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Sjaak Meuleners
echtgenoot van

Finy Coolen
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Hoensbroek: Finy Meuleners-Coolen
Kinderen Meuleners
Kinderen Diependaal
en al zijn kleinkinderen
Familie Meuleners
Familie Coolen
Familie Diependaal

6431 AP Hoensbroek, 18 februari 1989
Weyenbergstraat 182
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden
op donderdag 23 februari^*, om 12.00uur in de pa-
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Hoens-
broek-Mariarade, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne woensdag 22 februari a.s. om 19.00 uur in de
crypte van voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer, van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 Heer-
len, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Tot onze grote droefheid is geheel onverwacht van ons heenge-
gaan, in de leeftijd van 78 jaar, onze inniggeliefde moeder,
schoonmoeder en dierbare oma

Annie
Engelen-Gerards

weduwe van

Hub Engelen
Moeder is van ons heengegaan 3 maanden na het overlijdenvan
onze dierbare vader.

Schinnen: Jo Engelen
Joke Engelen-v. Eijs

Heerlen: Elise Reinders-Engelen
John Reinders -Desireé - Johnny

Heerlen: Minny Bier-Engelen
Wolfgang Bier
Minou - Ralph

Landgraaf: Lou Engelen
Betty Engelen-Franssen

Heerlen; Dorée Vaessen-Engelen
Jacques Vaessen
Natasja - Jackie

18 februari 1989
Bekkerweg 70, 6417 BW Heerlen
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis zal
plaatsvinden op donderdag 23 februari om 14.00 uur in de St.-
Martinuskerk te Welten-Heerlen.
Mede tot intentie van ma zal de avondmis worden opgedragen
op woensdag a.s. om 18.45 uur in voornoemde kerk, voorafge-
gaan door het rozenkransgebed.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftleijk con-
doleren vanaf 13.40 uur.
Ma is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30 Heerlen, ingang St. Antonius-
weg.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 19.30 -
20.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden,
deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delenwij u mede dat heden na
een langdurige ziekte van ons is heengegaan,voor-
zien van de h. sacramenten, in deleeftijd van 73 jaar
mijn lieve levensgezel, onze goede vader, schoon-
vader, opa, overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Thei van Daal
weduwnaar van

Maria Nijsten
levensgezel van

Dien Brands-Dols
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: Dien Brands-Dols
Familie van Daal
Familie Brands

19 februari 1989
Geleenstraat 45, 6151 EW Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op donderdag 23 februari
1989 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Pancratius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van woensdag 22 februari
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een langdurig maar geduldig gedragen hjden,
is, toch nog onverwacht, van ons heengegaan, mijn
liefhebbende vrouw, onze goedeen zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en
nicht

Annie Vranken
echtgenotevan

Harrie Halmans
Zij overleed, voorzien van het sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 73 jaar.

De bedroefde familie:
Übach over Worms: Harrie Halmans

Nieuwenhagen: Truus Stollman-Halmans
Jacques Stollman
en kinderen

Schaesberg: Marlies Remmen-Halmans
Martin Remmen
en kinderen

Erjs: Leo Halmans
Mariet Halmans-van Loo
en kinderen

Heerlen: Huub Halmans
Brunssum: Paul Halmans

Carla Halmans-Altgassen
en kind *Familie Vranken
Familie Halmans

Landgraaf, 19 februari 1989
Bejaardencentrum Heereveld, kamer 50
Kloosterstraat 25
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de cre-
matie, zal plaatsvinden op donderdag 23 februari
as. om 13.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozef
te Übach over Worms (Kerkstraat).
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Het rozenkransgebed ter intentie van de overlede-
ne wordt gebeden op woensdag 22 februari as. om
18.45 uur in voornoemde parochiekerk, met aan-
sluitend de avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen; bezoek dagelijks van 18.30 tot
18.45 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotselinge overlijden van onze
partijgenoot

Jochem Strating
Zijn nooit aflatende energie en engagement
zullen ons tot voorbeeld blijven.

Bestuur en fraktie PvdA-Heerlen

t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God
tot Zich heeft genomen, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame zuster, schoonzuster, tante en nicht

Leny Bosch
echtgenote van

Ger Hermans
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Brunssum: G.H. Hermans
Familie Bosch
Familie Hermans

6443 EC Brunssum, 18 februari 1989
Haansberg 6
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag23 februari a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Leny wordt bijzonder herdacht in de avondmisvan
woensdag 22 februari a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Met droefheid delen wij u mede, dat in de leeftijd
van ruim 73 jaar is overleden

Johan Joseph
Heijenrath

weduwnaar van

Anna Kockelkoren
levensgezel van

Antoinetta Wolting
Familie Heijenrath
Familie Kockelkoren
Familie Wolting

6416 VN Heerlen, 18 februari 1989
Bilderdijkstraat 24
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 23 februari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Pius X te Heerlen, Voskuilenweg,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene be-
graafplaats te Imstenrade-Heerlen.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Woensdag 22 februari zal de overledene bijzonder
worden herdacht in de avondmis, na het rozen-
kransgebed van 18.00 uur, in bovengenoemde
kerk.

t Maria Jamin, oud 84 jaar, weduwe van Pierre
Driessen. Maastricht, Polvertorenstraat 6.

Corr.adres: Aert van Trichtweg 50, 6214 PT Maas-
tricht. De uitvaartdienst zal worden gehouden don-
derdag 23 februari om 14.00 uur in de St. Lamber-
tuskapel, Victor de Stuersstraat 17. Schriftelijk
condoleren achter in de kerk.

t Marieke Oromase, oud 65 jaar, echtgenote van
Pierre Hollanders. 6217 XD Maastricht, Bazuin-

straat 79. De lezing zal gehoudenworden op woens-
dag 22 februari om 14.00 uur in de aula van Dela,
Symphoniesingel 40, Maastricht. Er is geen condo-
leren.

tLieske Sassen, oud 38 jaar, echtgenbote van
Wiel Peters. 6237 NT Moorveld-Geulle, School-

straat 8. De uitvaartdienst wordt gehouden op
woensdag 22 februari om 10.30 uur in de kerk On-
bevlekt Hart van Maria te Moorveld-Geulle. Geen
condoleren.

tJean Boumans, oud 67 jaar, echtgenootvan Bet-
sie Geursen. 6216 XI Maastricht, Roemerstraat

858. De uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 22 februari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van Christus Hemelvaart te Pottenberg-Maas-
tricht. Schriftelijk condoleren achter in dekerk.

tMay Lejeune, oud 79 jaar. Maastricht. Corr.-
adres: Majolicastraat 59, 6216 AC Maastricht. De

uitvaartdienst zal gehouden worden woensdag 22
februari om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Theresia te Maastricht. Schriftelijk condoleren
achter in de kerk.

I t INa een leven van zorg en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren, is tot, onze grote droefheid,
voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd
van 83 jaarvan ons heengegaan, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Frans van der Linden
begiftigd met de eremedaille in zilver

verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
weduwnaar van

Tina Wouters
Wij hebben hem leren kennen als een eerlijk, en-
thousiaste en wilskrachtige man; iemand op wie je
altijd kon rekenen, en die jekon vertrouwen.
Wij bedanken hem voor alles.

Zijn kinderen en kleinkinderen
Familie v.d. Linden
Familie Wouters

6336 VB Hulsberg, 19 februari 1989
Jhr. v.d. Maesenstraat 41
De plechtige uitvaardienst zal plaatsvinden op
donderdag 23 februari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna begra-
fenis op de algemene begraafplaats Wissengracht.
Er is geen condoleance.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, woens-
dag om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van het bejaardencentrum Panhuys te Huls-
berg; bezoek dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het plotseling overlijden van ons bestuurslid en
penningmeester

prof. dr. L.M.J. Groot
Wij zijn dankbaarvoor zijn betrokken en talentvol-
le inzetvoor deontwikkelingvan ons verpleeghuis.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn
vrouw en kinderen. Wij wensenen hopen dat zij de
troost en dekracht zullen vinden om zijn heengaan
te aanvaarden, in het liefdevolle perspectief dat
onze schepper hem heeft bereid.

Bestuur, directie, medewerkers
en patiënten van het
verpleeghuis St.-Camillus, Roermond

tMargaretha Ingenhut,
97 jaar, weduwevan Hu-

bert Meuffels. Molenveld-
weg 11, 6114 GG Susteren.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehou-
den op donderdag 23 fe-
bruari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.
Amelberga te Susteren.

tLauw Mattheij, 63 jaar, weduwnaar van Lies
Jans. Schoolstraat 27, 6102 AD Pey. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 24
februari om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey.

Enige en algemene kennisgeving
t

Zij die wij liefhadden en verloren,
is niet meer waar ze was,
maar is altijd waar wij zijn

Heden overleed, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 59 jaar, mijn lieveen zorg-
zame echtgenote, onze allerliefste moeder, schoon-
moeder, oma, dochter, zus, schoonzus, tante en
nicht

Gertruda Petronella
Geilen
echtgenote van

Georg Mayer
Sittard: G. Mayer

Lanaken: Ellis Roosen-Mayer
Stefan Roosen

Sittard: Willie Mayer
Susteren: Gertie Jansen-Mayer

Peter Jansen
Ralph, Kyra
Familie Geilen
Familie Mayer

6136 JE Sittard, 20 februari 1989
Frans Erensstraat 15
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 23 februari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Bernadette te Sittard-
Baandert, waarna de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondmis zal worden gehouden op woensdag
22 februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheidtot afscheid nemen in derouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
den bij het overlijden en begrafenis van mijn on-
vergetelijke echtgenoot en vader

Hubert Crombach
betuigen wij u onze oprechte dank. Een bijzonder
woord van dank aan pastoor Schumans en dr. Duy-
sens.

Uit aller naam:
Anna Crombach-Becker
Hub - Chris

Heerlen, februari 1989
Staringstraat 93
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 26 februari a.s. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd te
Heerlen-Molenberg.

t Maria Esschenbag, oud 87 jaar, echtgenote van
wijlen Johannes Damoiseaux. Maastricht.

Corr.adres: Past. Habetsstraat 27, 6217 XX Maas-
tricht. De uitvaartdienst zal worden gehoudendon-
derdag 23 februari om 11.00 uur in de St. Lamber-
tuskapel, Victor de Stuersstraat 17, Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de kapel.

tMaria Zangrade, oud 83 jaar, weduwe van Aldo
Belfi. 6221 EC Maastricht, Wycker Brugstraat 14.

Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Mar-
tinus te Wyck-Maastricht op woensdag 22 februari
om 11.00 uur. Schriftelijk condoleren in dekerk.
tAlphons Kersemakers, oud 85 jaar, weduwnaar

van Elisabeth Drummen. 6235BC Ulestraten, St.
Catharinastraat 37. De eucharistieviering zal
plaatsvinden donderdag23 februari om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Catharina te Ulestraten.
Geen condoleren.

tSjeng Walthie, oud 66 jaar, weduwnaar van Mia
Linders, echtgenootvan Mia Horsmans. 6217 GT.

Maastricht, Brusselseweg 1898. De uitvaartdienst
zal worden gehouden woensdag 22 februari om
14.00 uur in de parochiekerk van de H. Anna, Via
Regia. Schriftelijk condoleren achter in dekerk.

tHenk Janssen, oud 61 jaar. 6215 TT Maasticht,
Planetenhof 83. De eucharistieviering zal gehou-

den worden op woensdag 22 februari om 11.00 uur
in deparochiekerk van St. Petrus-Banden te Heer.
Er is geen condoleren.

,JZn toen het morgen werijt
stond Jezus aan de overz^"T

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede «1
gedurende haar leven heeft omringd, delen J
mede dat heden, toch nog onverwacht, van °j
heengegaan, onze lieve moeder, schoonnHJgroot- en overgrootmoeder, schoonzus, tan 1'

nicht

Johanna Catharin^l
Hubertina Beckers

weduwe van

E.J.A. Steijns
Zij overleed op de leeftijd van 76 jaar.

Brugge: Emile en Roelofje
Steijns-Geertsma

Brunssum: Marcel en Astrid
Steijns-v.d. Zwaan fi J

Nuth: Armand en Chris Steijns-v.d- "
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Beckers
Familie Steijns

Heerlen, 19 februari 1989
Ulpianussstraat 42, Heerlen
Corr.adres: Clercstraat 9, 6441 CS Brunssum
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoude,
donderdag23 februari 1989om 11.00uur in ctéFj
chiekerk H. Moeder Anna te Bekkerveld, B"£* |
waarna aansluitend begrafenis op de algerne"
graafplaats aan de Akerstraat. , 4
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vana'
uur achter in de kerk.
Avondwake op woensdag 22 februari om 19^
in voornoemde kerk. ,j
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van h^|
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraril
Heerlen, ingang St.-Antoniusweg; gelegenhe'j
afscheid nemen aldaar, dagelijksvan 17.30 tot
uur.

t tii<J(Dankbaar voor het vele goede dat zij ons "*.

haar leven heeft gegeven, delen wij u mede a \
een werkzaam leven, in Gods vrede is over 1
onze lieve en zorgzame moeder, schoonm
grootmoeder en overgrootmoeder

Maria Elisabeth
Burggraaff-Nij stefl

weduwe van

Johannes Burggraaff
s

Zij werd 82 jaar en is voorzien van de h.n-
menten.
Merkelbeek: Mia en Jan Clement-Burggra^Heerlen: Jan en Catharien Burggraaf-^ ji

Brunssum: Huub en Nellie Burggraaff-D°
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Amstenrade, 19 februari 1989
Huize Elvira
Corr.adres: Maarweg 12
6447 BM Merkelbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 23 'f jij
om 11.00uur in deparochiekerk van deH- C»
te Merkelbeek, waarna begrafenis op het r.-**
hof aldaar. (
Woensdagavond om 19.00 uur avondmis iri

noemde kerk.
Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in dero^ svan het ziekenhuis te Brunssum, dageliP
17.30tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang #
lieven deze advertentie als zodanig te bescho

■^ jji
4. Louis M.J. Groot, 68 jaar, echtgenoot van
f Kurstjens. Roerzicht 22, 6041 XZ Roerrnon c

plechtige uitvaartdienst zal worden &r iCIwoensdag 22 februari om 14.00 uur in de On
ve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

t Frans Cox, 74 jaar, weduwnaar van To V j

Corr.adres: lepenlaan 9, 6042 HE Roerrnon,
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouo
den, 21 februari, om 11.00 uur in de paroen
van de H. Laurentius te Maasniel, Roermon

tTon Simons, 36 jaar. Corr.adres: Heuvel " t
JT Roermond. De plechtige uitvaartdie Q

worden gehouden heden, 21 februari, om 1«'
in de Tomaskerk te Roermond.

ToP"J. Piet Engels, 67 jaar, weduwnaar van i" \e
1 Maalbroek 138A, 6042 KR Roermond. veZó

tige uitvaartdienst zal Worden gehouden
derdag 23 februari om 11.00uur in de paroei e
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad en H-
Asenray-Roermond.

"{" Gertrud van den Boogaard, 54 jaar, cii}^s
I van Frans van Gils. Antillenstraat 2, " 0r

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
gehoudenop donderdag 23 februari om IL
deKapel in 't Zand te Roermond.

tClemency Mossembekker, 60 jaar, een $van Wolter van Dijk. Donderbergweg e„
JD Roermond. De crematiedienst zal wor .^
houden donderdag 23 februari om 11.30 u
crematorium Blerick-Venlo.

I
Enige en algemene kennisgeving J

t ,
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, geven'
u kennis, dat heden van ons is heengegaan, na een liefdevolle verzon?1

in de Verpleegkliniek A te Heerlen en gesterkt door de h. sacrament»
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, * 1
schoonzus, tante en nicht I

Anna Barbara
Beckers-Dautzenberg *

echtgenote van

Leonard Joseph Beckers
op de leeftijd van 78 jaar.

Heerlen: L.J. Beckers
Schin op Geul: Tiny Eijgelshoven-Beckers

Frans Eijgelshoven *Simone, Saskia
Heerlen: Truus Askamp-Beckers

Fred Askamp
Sander, Stefanie

Puth: Anny Strouckcn-Beckers
Theo Stroucken
Wendy, Francis
Familie Dautzenberg
Familie Beckers

19 februari 1989 .
Voskuilenweg 13, 6416 AG Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op vrijdag 24 februari *om 11.00 uur in deparochiekerk van Pius X aan deVoskuilenwegte H^
len, waarna aansluitend crematie in het crematorium te Imstenrade. J
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk vanaf 1"'
uur.
Avondmis, donderdag 23 februari om 19.00 uur in voornoemde kerk- j
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Zaterdag 18 maart is er
overigens ook nog een
actiebijeenkomst van
de bonden en de belan-

staat te stellen aan de
demonstratieve actie
deel te nemen is de lei-
ding van de verple-
gingsdienst van het De
Weverziekenhuis in
principe akkoord ge-
gaan met een minimale
bezetting van de afde-
lingen op woensdag 15
maart tussen twaalf en

door jan a.c. de klerk Noodoplossing voor
kantongerecht Sittard

Onderscheid
In veel gevallen bestaat wel de mo-
gelijkheidom bij het sperren onder-
scheid te maken tussen de duur- 50
cent per minuut - te betalen 06-
-nummers en de gratis 06-nummers.
Daarover moeten dan tevoren dui-
delijke afspraken worden gemaakt.
In veel gevallen gebeurt dat niet en'
worden alle 06-nummers - en daar-
onder ook het landelijk alarmnum-
mer - gesperd.

JUICHT - De officier vandein Maastricht, mr J. Nabben,
t,6? 11 gerechtelijk vooronder-
J^tastnaar vraag of er al of niet
L* 1 aanwezig zijn om over te
jj°tstrafrechtelijke vervolging

K^ vermeende frauduleuze
ly^en bij de voormalige Stich-
!■ ormingswerk Jong Volwasse-

Maastricht. De officier noem-
,' 'n het huidige stadium van

nog te voorbarig mee te
t °f het onderzoek zal worden

Pitst op bepaalde personen.

Kj;Vorig jaar had de voormalig
Iftfator H. Keybets van het
Lr^rssen, dat ondanks een fu-
ItaVids met het VJV Maastricht
ta "Uiten deze affaire staat, bij

'5 \van zijn advocaat mr P. Po-
|J*'t Utrecht aangedrongen opIjPoedige justitionele beslissing
let vervolgen van het VJV-be-
tel'L. e ex-directeur, omdat diel^'Jkheid anders wegens de

01" geldende termijn zou ko-J*vervallen.
gekend, rezen in 1987 bij een
Il^tantscontrole vraagtekens|j;et aantal geregistreerde deel-. J^-en cursusuren. Deze bevin-f^ondde uit in de verdenking
j.nus 1985 voor ongeveer één

gulden ten onrechte aan
legeld zou zijn opgestreken.

Congres over
industrieelafval

Het landelijk alarmnummer 06-11
wordt tot aan 1990 fasegewijs in heel
het land in gebruik gesteld. In Lim-
burg is deze wijze van alarmering al
sinds vorig jaar oparationeel. De
alarmmeldingen komen binnen bij
speciale meidtafels van de rijkspoli-
tie vanwaar dan allemogelijke hulp-
verleningsdiensten - zoals ambu-
lances en brandweereenheden -kunnen worden ingezet.

Subsidiebeleid
beeldende kunst
GS ongewijzigd

DEN BOSCH - Het bestuur van de
Nederlandse Missieraad heeft drs
W. Eggen SMA met ingang van 15
februari benoemd tot secretaris
voor Afrika. De bestaande secreta-
riaten binnen- en buitenland wer-
den opgeheven en vervangen door
aparte secretariaten voor de wereld-
delenAfrika, Azië en Latijns Ameri-
ka.
Drs W. Eggen (47) werd in Gulpen
geboren en is lid van de Sociëteit
voor de Afrikaanse Missies (SMA).
Na zijn priesterwijding begon hij in
Ghana als docent aan het regionaal
Groot Seminarie in Pedu. Vervol-
gens studeerde hij godsdienstwe-
tenschappen en sociale antropolo-
gie in Vancouver en Parijs.
Op verzoek van het Centraal Afri-
kaans episcopaat verrichtte hij een
sociaal-pastoraal onderzoek ter
voorbereiding van de oprichting
van een pastoraal centrum te Ban-
gui. In Ghana deed hij onderzoeken
in plattelands- en stadssituaties met
het oog op vernieuwing in de pasto-
rale aanpak.
Drs Eggen was ook betrokken bij de
nieuwe opzet van het Afrikacen-
trum in Cadier en Keer en vervult
leeropdrachten aan de UTP.

Drs. Eggen S.M.A.
secretaris Afrika

in Missieraad

Het doel van het beurzenproject is
fondsen te verwerven voor ex-poli-
tieke gevangenen, om hen in staat te
stellen hun studie voort te zetten of
een vervolgstudie te beginnen in
eigen land. Met de bekostiging van
de studie van 25 mensen is elk jaar
een bedrag van ongeveer één ton ge-
moeid.

Met de bijdrage wil het college van
bestuur duidelijk maken dat de
Limburgse universiteit met de toe-
kenning aan de Zuidafrikaanse
strijder tegen apartheid, niet alleen
goede sier heeft willen maken. Het
is nog niet zeker of de bijdrage van
de RL eenmalig blijft of een langere
looptijd zal krijgen.

„Maarhét is niet meer dan het bij el-kaar schrapen van pure armoede",
kenschetst mrToebosch de nood-
greep. Hij verwacht dat de kanton-
gerechten in de toekomst voor grote
problemen komen te staan als het
Ministerie van Justitie de geldkraan
nog verder dicht draait. Alleen grote
kantongerechten, zoals dat van
Maastricht waar 20 mensen werken,
kunnen de ergste klappen dan nog
opvangen door met wat passen en
meten intern functies op te vullen.

Zoals bekend is op het Sittardse
kantongerecht het personeelsbe-

Het ernstige personeelsgebrek op
het kantongerecht in Sittard als ge-
volgvan deoverheidsbezuinigingen
komt voor hem niet als een verras-
sing. „Het hing al een tijdje in de
lucht. Vooral nu we sinds 1 januari
van dit jaar voor het eerst moeten
zienrond te komen met een vast en
veel te krap budget. Vroeger kon je
meteen briefvol tranen nogwel wat
extra's krijgen. Maar dat is er nu
niet meer bij."

Tranen

RL betaalt mee
aan studie 25

Zuidafrikanen
MAASTRICHT- De college van be-
stuur van de Rijksuniversiteit Lim-
burg (RL) wil 5.000 gulden schen-
ken aan een beurzenproject voor
Zuidafrikaanse ex-politieke gevan-
genen. Het bedrag is bestemd voor
een fonds dat ernaar streeft de stu-
die van 25 jonge mensen te bekosti-
gen. Dat meldt Observant, het infor-
matieblad van de RL. Aanleiding
voor de schenking is de verlening
van het ere-doctoraat aan dr Beyers-
Naudé.

Van onze verslaggever
SITTARD - De arrondissements-
griffier in Maastricht mrJ. Toe-
bosch, die verantwoordelijk is voor
de gangvan zaken op de griffies van
de kantongerechten in het arrondis-
sement Maastricht, heeft gisteren
noodmaatregelen getroffen voor het
al maanden durende personeelsge-
brek op het Sittardse kantongerecht
(zie het LD van zaterdag jl).Enkele
medewerkers van de kantongerech-
ten in Maastricht en Heerlen zullen
tijdelijk overgeplaatst worden naar
Sittard'. Die moeten er mede voor
zorgen dat het kantongerecht weer
naar behoren gaat functioneren.

stand met een kwart gereduceerd
doordat enkele medewerkers lang-
durig met ziekteverlof zrjn. Pas
wanneer het Ministerie van Justitie
'ziekengeld' krijgt, en dat is na een
half jaar, mogen er vervangers aan-
gesteld worden.

Moslims in Limburg over 'Satanic Verses' van Salman Rushdie:

'Een beledigend boek over
Beatrix wordt ook verboden'

In Limburg zijn tot nu toe nog geen
grote hiaten in de hulpverlening via
06-11 geconstateerd. „Klachten over
onbereikbaarheid van 06-11 hebben
we nog niet gehoord. Het is natuur-
lijk wel de vraag ofwe er ooit achter
komen dat mensen tevergeefs dat
alarmnummer hebben willen be-
nutten", zegt hoofd-meldkamer
Kemp van de Rijkspolitie Limburg
in Melick.

(ADVERTENTIE)

ANPNIEUWSTELEFOONI
m.T.wm.v P M.Y.T.T.Y.1lKil //Bi ÈÈêtaTaKKI Ifa

C^OND -Minister Nijpels van
(j^Uisvesting, Ruimtelijke Or-
jj.6 en Milieubeheer zal op 25
IjJ 1 De Oranjerie' in Roermond
L ernationale congres over Tn-,
£fel Afval' openen.
L^ente deskundigen uit Ne-
§xa > België en West-Duitsland

n in april over de oorzaken,
Üccri en oplossingen van de
ij^en rond industriële afval.
tLers zijn onder meer DSM-di-*Ur dr ir J. Geerards, de Belgi-
fcs Europarlementariër Paul
[J Prof. dr L. Reijnders hoogle-
'.Jj'Üeukunde en ir H. Ontswed-'

divisie Milieu Hasko-i Van onze verslaggever
HEERLEN - „Als in Neder-
land iemand zon beledi-
gend boek zou schrijven
over dekoningin, over prins
Willem Alexander of prins
Bernhard, zou dat ook wor-
den verboden. Salman
Rushdie is te ver gegaan
met dat boek. In de koran
staat dat hij de doodstraf
verdient, en hij moet dan
ook gedood worden. Wij
zijn het met Chomeini
eens."

Zwarte lijst brengt
telers aardappels en

erwtenin problemen
fo -De belangstelling voorL die

lij*s in Baexem, Meerlo en Wij-
dezi Jn genouden> was over-

zie /d. Per 1 januarizijn verschei-
V en pesticiden ver-

name voor gebruik in
Wwaterbeschermingsgebieden.
J- 's de regelgeving een voort-ui van de Verordening Grond-

WcMerming die eveneens op 1
*H l 'n kracht van gewijsde is ge-

W?r'jn Rang, die als beleidsme-
% r °P de Afdeling Bodem■bij provinciale griffie ten nauw-
Vo opstellen van deze veror-'h! Was betrokken, lichtte eenQer toe.

»i s beschermingsspecialist ing.
'fy an de Boogaart van het con-
tik Schap voor de akker- en de
'Itt^j* in Limburg, ging op de
jtaj^nische consequenties van'jzigde regelgeving in.

V de teers van consumptie-
H PPelen en droge erwten ko-n de problemen, doordat Di-

noseb op dezwarte lijst is geplaatst.
Met dit middel werd het onkruid in
peulvruchten bestreden en het loof
van aardappelen kapot gespoten.
Op klei- en lössgronden mag het
niet langer voor de bestrijding van
onkruid tussen peulvruchten wor-
den gebruikt. Evenmin mag het als
loofdodend middel bij consumptie-
aardappelen worden aangewend;
wèl nog bij pootaardappelen.

Reglone
Het enige alternatief is nu nog
Reglone. Maar ook dat middel zal
het volgend jaar worden verboden.
Fabrikanten zijn druk bezig om
nieuwe middelen te ontwikkelen,
maar de vraag is of ze tijdigbeschik-
baar zullen zijn. Elk nieuw middel
moet eerst door de Commissie Toe-
lating Bestrijdingsmiddelen wor-
den getoetst.

Gewasbeschermingsspecialist Van
de Boogaart gaf de telers van aard-
appelen en erwten daarom in over-
weging om andere gewassen in het
teeltplan op te nemen.

Zo reageert de voorzitter van het
Islamitisch Centrum Westelijke
Mijnstreek in Geleen, Bensaid
Elgharby, op de affaire rond het
onlangs gepubliceerde boek
('Satanic Verses') Duivelsverzen
van de in Engeland wonende
Salman Rushdie. In de roman
schetst de auteur een volgens is-
lamieten negatief beeld van Mo-
hammed en de koran; de mos-
lims zien dit als heiligschennis.
Zoals al eerder gemeld is in Iran
ruim 10 miljoen gulden uitge-
loofd voor degene die de schrij-
ver om het leven zal brengen.

" N. Tuncbilek en zijn zoon Mohammed AU (21).
Foto: FRANS RADE

vinden dat Chomeini echt te ver
is gegaan."

Bastaard

weken nog onbekende Rushdie
reclame moet geven. Binnen de
moslim-wereld heerst veel on-
rust. Neen, dit boek zal nooit
worden vergeten..."

Ook al komt bij een verbod op
het boek het recht op vrije me-
ningsuiting in het geding, de uit
India afkomstige Rushdie heeft
„onze profeten beledigd", aldus
een zeer gebelgde Elgharby:
„Het boek mag dan ook niet wor-
den verkocht. Hij had van ons
geloof en van onze profeten moe-
ten afblyven."

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het subsidiebe-
leid van de provincie Limburg met
betrekking tot de beeldende kunst
zal in 1989 niet veel wijzigingen on-
dergaan. Dat althans is het voorstel
van GS aan de Staten. Het meren-
deel van de WVC-gelden van ruim
1,7 mihoen gaat evenals vorig jaar
naar het museum Van Bommel-Van
Dam in Venlo, hetBonnefantenmu-
seum in Maastricht en de kunstuit-
leen.

Voor aankopen krijgt het Venloos
museum 3 ton en het Maastrichts
museum 2 ton, maar uit een extra
potje zal voor het Bonnefanten nog
eens 3 ton beschikbaar zijn. Ook
voor de kunstuitleen, die zich nog
steeds mag verheugen in een grote
belangstelling, wordt 3 ton uitge-
trokken.

Als Rushdie in een Islamitisch
land had gewoond, waar de ko-
ran wet is, was hij allang terdood
veroordeeld èn gebracht, be-
weert Tuncbilek: „Wat hij heeft
veroorzaakt staat geüjk met de
gevolgenvan een atoombom. Hy
heeft enorm veel schade toege-
bracht. Rushdie is geen goede
moslim. Hrj kent de koran niet,
anders had hij dat niet geschre-
ven. Maar dan nog zeggen we
niet dat hij gedood moet worden
door een soort premiejager. Uit-
eindelijk zal hij zijn strafwel krij-
gen, maar moeten wij hem die
straf geven, of de autoriteiten?
Neen, meneer: Allah zal dat
doen!"

Met dat laatste is de voorzitter
van de Islamitische Stichting
Heerlen, N. Tuncbilek, het wel
eens. Maar hij heeft een geheel
andere mening over de 'executie'
van Rushdie. Hiermee de ver-
deeldheid binnen de Moslims te-
kenend: „Chomeini heeft onjuist
gehandeld. Nu zien vele mensen
moslims als moordenaars, maar
dat klopt niet. Wij zijn geen
moordenaars, en ook geen terro-
risten. Wij willen niet dat Rush-
die wordt doodgeschoten voor
een groot geldbedrag. Onze
stichting accepteert dat gewoon-
weg niet", aldus Tuncbilek, die
meer dan 25 jaar geleden van
Turkije naar Nederland verhuis-
de.

De experimentele regeling promo-
ting Limburgse beeldende kunste-
naars hoeft niet gecontinueerd te
worden, vinden GS, omdat in de
meest dringende behoeften is voor-
zien. Deze regeling maakte het 142
Limburgse kunstenaars in de afge-
lopen twee jaar mogelijk een docu-
mentatiemap samen te stellen,
waarmee men zich bij galerieënkon
presenteren.

Volgens Tuncbilek is het leed al
geleden. De excuses van de
schrijver helpen aldus hem niet
meer: „Het boek is al helemaal
uitverkocht; de anti-propaganda
is al lang geschied. Ik neb een
vermoeden dat dit een commer-
ciële stunt is die de voor enkele

Leiden
Zijn zoon Mohammed Ali (21)
vult hem aan: „Wat ons niet be-
valt is de houdingvan de Wester-
se wereld. Het is net alsof de
schrrjver in bescherming wordt
genomen en gelijk heeft. Maar
voor de meer dan een half mil-
joen moslims hier in Nederland
heeft hij geen gelijk. Daar zijn we
boos over, want Rushdie heeft
een verkeerd beeld gegeven van
de Islamitische gemeenschap.
En daar leiden we onder. Van-
daar dat we willen dat het boek
uit de handel wordt genomen.
Maar ook Chomeini is fout. Ho-
pelijk zien demensen in het Wes-
ten echter wel, dat alleen de isla-
mieten in Iran Rushdie willen
vermoorden. De meeste moslims

De Ahmadiyya Beweging in Ne-
derland in Den Haag, met 300 ac-
tieve volgelingen, die in Lim-
burg geen vertegenwoordiger
heeft, laat weten dat Rushdie
miljoenen mensen heeft bele-
digd door „zulke slechte woor-
den te gebruiken voor onze heili-
gen en onze dierbaren". Hij heeft
aldus de zegsman de zoon van
Abraham, Ismaël, „bastaard" ge-
noemd. „En dat kan absoluut
niet. Hij heeft, ook al is er devrij-
heid van meningsuiting, normen
overtreden. De excuses die hij
heeft aangeboden zijn lang niet
voldoende. Het boek moet uit de
handel", aldus de woordvoerder,
dieer aan toevoegt dat,naast een
protestbrief aan de regering en
de uitgever Veen, geen verdere
acties worden ondernomen.

ASTRICHT - Het sperren van 06-telefoonaansluitingen be-
f het goed functioneren van het landelijk alarmnummer
f- Als bij de poging om hoge telefoonrekeningen te vermij-
fiiet uitdrukkelijk wordt medegedeeld dat 06-11 wel in
1(* moet blijven wordt dat alarmnummer ook onbereikbaar.

Vooral bedrijven vragen steeds va-
ker aan PTT-telecommunicatie om
de honderden 06-nummers van sex-
telefoons en babbelboxen in detele-
fooncentrales te sperren. Bij de mo-
derne gecomputeriseerde telefoon-
centrales is dat een gemakkelijke
ingreep. Bij wat oudere bedryfscen-
trales moet dan alle uitgaand tele-
foonverkeer via een telefoniste lo-
pen.

In Limburg wordt in toenemende
mate gebruik gemaakt van de sper-
mogelijkheid.De blokkeerfunctie is
er niet voor aansluitingen van parti-
culiere abonnees. Om hoge tele-
foonrekeningen door het veelvuldig
getelefoneer met de 06-lijnen tegen
te gaan kan weleen telefoon worden
geplaatst die alleen na muntinworp
functioneert.

Gerechtelijk
toronderzoek
IV Maastricht

Vervolg van pagina 1

" Brandweerlieden bezig met werkzaamheden na de brand. De boot liep zware rook- en
waterschade op.

Foto: WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - Op een plezier-
boot van rederij Stiphout is gis-
termorgen in alle vroegte door
nog onbekende oorzaak brand
uitgebroken. Er hebben zich
geen persoonlijke ongelukken
voorgedaan. De schade wordt ge-
schat op ongeveer acht ton.

Vermoedeliik is de brand ont-

Brand op
plezierboot

staan in de machinekamer of het
ernaast gelegen bargedeelte. De
erboven gelegen verdiepingen

hebben zware rook- en water-
schade opgelopen.

Het schip zou worden gereno-
veerd. De blussingswerkzaam-
heden hebben tot elf uur in de
voormiddag geduurd. Door de
enorme rookontwikkeling moest
de politie geruime tijd verkeers-
maatregelen treffen.

(ADVERTENTIE)
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Acties niet ten
koste patiënt

Limburg nog geen hiaten in hulpverlening gemeld

Sextelefoon bedreigt
altlarmering via 06-11

provincie
Dinsdag 21 februari 198913

drie uur. Volgende
week zal nog een ge-
sprek met de directie
plaatsvinden, die deze
beslissing moet sanctio-
neren.

Tegelijk met de actie in
Heerlen of Maastricht
krijgt staatssecretaris
Dees in Den Haag de
vele handtekeningen
aangeboden die lande-
lijk zijn verzameld door
hetWIO. De handteke-
ningenactie is in het
Heerlense ziekenhuis
een groot succes gewor-
den, aldus Sporck. Zon
tachtig procent heeft
meegedaan.

Om zoveel mogelijk
verpleegkundigen in

genvereniging van ver-
pleegkundigen in
Utrecht. Het Limburgs
actiecomité geeft de
voorkeur aan de actie-
dag van de WIO, maar
laat eenieder vrij om
ook aan de actie van de
bonden mee te doen.
Op 22 maart beginnen
de CAO-onderhandelin-
gen. Pas na deze datum
zullen de patiënten mo-
gelijk iets merken van
de acties. Acties binnen
het ziekenhuis zullen
echter niet ten koste
van de patiënten gaan,
benadrukt Van Hout.

Limburgs dagblad
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Van onze verslaggever De bijeenkomst is voor iedtf*
langstellende toegankelijk.

Daarnaast organiseert de Liol,
se stichting, met medewerk"»
de gelijknamige zusterstichü»
Eindhoven, op verzoek van &L
hulpgroepen diverse voorliet*
programma's en informatie"*
eenkomsten rond thema's als*
ningsklachten, hyperventila^
fobieën. Dit omdat er een du*
verband bestaat tussen het #J
van tranquillizers en gen0*klachten.

ze schrikken van het minste of
geringste. Alleen om hen niet te
laten verzuipen heb ik haast en
om geen enkele andere reden."

genslag in Vrieheide achtervolg-
de Muyres, maar vooral om een
einde te maken aan verdere 'ver-
pietering' van dit gedeelte van
deze wijk, vindt Savelsbergh dat
het allerlaatste aanbod van de
huisbaas moet worden aanvaard.

SITTARD - Voor de steeds groter
wordende groep vrouwen die het
gebruik van slaap- en kalmerende
middelen (tranquillizers) als een
probleem ervaart en die daar op een
verantwoorde manier mee wil stop-
pen, heeft de stichting 'Vrouwen en
Medicijngebruik Limburg' op di-
verse plaatsen in deze provincie
'zelfhulpgroepen' in het leven gege-
roepen. Regelmatig starten nieuwe
groepen in onder meer Sittard,
Maastricht, Kerkrade, Heerlen,
Roermond en Weert. Vanmiddag
wordt er in de Sittardse Stads-
schouwburg een grote forum-dis-
cussie over dit thema gehouden.

Opknappen van de galerrjflats is
financieel niet te trekken. Per ap-
partement moet er dan voor mi-
nimaal 50 mille aan worden ver-
timmerd. Maar ook de opge-
knapte flats zullen volgens de
wethouder leeg blijven. „De
nieuwe huur is niet op te bren-
gen. Bovendien üggen galerrj-
flats uit de markt."

De VrijwilligerscentraleS J
Heerlen (045-713971), Nuth 5
244838) en Landgraaf
323816) vragen vrijwilligers"1
de volgende activiteiten:

En aan een 'tweede Vossekuil',
waar galerijflats voor miljoenen
zijn opgeknapt en toch verloede-
ren, heeft Savelsbergh geen en-
kele behoefte.

" vervolg van pagina 11

HEERLEN - Zeker de achterge-
bleven bewoners van de galerij-
flats aan de Belgiëlaan in Vrie-
heide zullen, zo weet wethouder
Savelsbergh, een zucht van ver-
lichting slaken als ook de raad
van Heerlen haast maakt met
aankoop en slopen van de uitge-
woonde flats.
Van huisbaas Marcel Muyres in
Sittard is volgens dezelfde wet-
houder niets meer te verwach-
ten: „Muyres heeft in Vrieheide
met het opknappen van de toren-
flats - een is weer bewoond en
aan de andere wordt gewerkt -
een gigantische inspanning gele-
verd. En die is nu aan het einde
van zijn latijn."

Tragiek
De wethouder zei gisteren dat hij
uitsluitend terwillevan deflatbe-
woners de raad aanspoort om
snel akkoord te gaan met Muy-
res' laatste aanbod: 2,5 miljoen
gulden voor galerijflats en win-
kelcentrum, watvoor deraad uit-
eindelijk neerkomt op vijf mil-
joen. „Veertien dagen geleden
hebben bewoners van de flats op
mij een emotioneel beroep ge-
daan om snel een punt te zetten
achter deze tragiek, waaraan zrj
geestelijk kapot gaan. Sommige
bewoners slapen als hazen, want

Overdracht van de galerijflats
plus lege winkelcentrum tegen
een symbolisch bedrag wordt
volgens Savelsbergh absoluut
niet geaccepteerd door de
Friesch-Groningsche Hypo-
theekbank (FGH) by wieMuyres
voor dik vijf miljoen in het krijt
staat. Nijdig is de Heerlense wet-
houder over het naar buiten ko-
men van zijn informele waar-

Nijdig

schuwing (zie krant afgelopen
zaterdag) dat er zaken gedaan
moeten worden met Muyres, om-
datFGH een volle dochter is van
Aegon Vastgoed. En die laatste
heeft panden in de binnenstad
van Heerlen, die klaarblijkelijk
niet over het hoofd kunnen wor-
den gezien bij het aanpakken
van de city.
Savelsbergh ontkent noch be-
vestigt zijn waarschuwing. „Uit
principie weiger ik in te gaan op
zaken die in informeel overleg
besproken worden."

hans toonenUit medeleven met de door te-

Dat de raad in feite gevraagd
wordt op te draaien voor de mis-
kleun van Muyres werpt Savels-
bergh ver van zich af. Na een
even uitvoerige als overbekende
schets van de 'martelgang' van
Vrieheide komt hij uit op twee
oorzaken: de woningmarkt die
plotsklaps in elkaar zakte toen
Muyres probeerde zeker 100
eensgezinswoningen in Vriehei-
de af te stoten. „En niet te verge-
ten onze pittige aanpak van
drugverslaafden in een andere
wijk, waardoor de overlast uit-
waaierde naar onder meer de to-
renflats in Vrieheide. Als je als
eigenaar van woningen met deze
overlast te makenkrijgt, dan heb
ik met je te doen."

Inzet van de schouwburg-discussie,
die om twee uur begint, is de pran-
gende vraag 'Medicijnen: oplossing
of gevaar?'. Op deze thema-middag
zullen de forum-deskundigen ook
uitvoerig ingaan op de werkmetho-
de in genoemde zelfhulpgroepen.

Voorlichting

Crisisopvang: Een organ»*]
voor crisisopvang in He^vraagt vrijwilligers voor de
van gastvrouw/heer. De
zaamheden omvatten luis*f
naar de gasten, doen van 'foonwerk, voeren van inta^sprekken en licht huishoud
werk.

Zeefdrukproject: Het j^
werk in Heerlen vraagt m^j
voor het zeefdrukproject.
het zeefdrukken zelf, rnoet^jongeren begeleiden en vo*
den bijhouden. Gevraagd
den personen die met jonfL
kunnen omgaan en organis3
sche capaciteiten bezitten.

Kinderopvang: Het vorn^werk voor vrouwen in KlirA^vraagt een vrijwilligster vo<>
opvang van kinderen, op
dagmorgen. Het gaat om
peuters van vier jaar.

Peuterspeelzaal: Een Pesßspeelzaal in Hoensbroek vPJvrijwilligers voor het beSJ f(Taken: meedenken wat he* ui>
leid betreft en het onderho" ,
van externe contacten.

Spelotheek: De spelothee^(
Nuth zoekt een vrijwillige^i
de telefoon te bedienen en Srj|
tattributen uit te lenen/in te
men.

i it>'Jongerenwerk: De kindercl%
Nuth zoekt jongens en me
vanaf zestien jaar die °P \!w
dagmiddag willenmeehelpen
de kinderclub.
Maaltijdbezorging: Voor
tijdbezorging in Arensgen^
wordt een vrijwilliger £eZ^«die twee- of driemaal per
maaltijden wil bezorgen,
over twee weken.

Belangenbehartiging: Een ° >
nisatie uit Landgraaf die op* *.-■
voor ouders met kinderen ®\
ziekenhuis, heeft nog me j
nodig die voorlichting ëeveSjf
de ouders. De werkzaam" J
vinden meestal in de avono
plaats.

4
Activiteitenbegeleiding. . $
vereniging voor integratie^
homosexuelen in deregio >Q^graaf zoekt leden die'activi^willenbegeleiden. De werkw
worden in overleg geregeld-

Advocaat: 'Eigenaar wil alleen eigen kas spekken'

Gezin vecht voor
kinderboerderij

verband met zijn 25-jarig lid-
maatschap.

Het conflictwordt nu op het scherp-
st van de snede uitgevochten. De
stichting van de familie Smeets wil
in samenwerkingmet advocaat Rut-
ten denodige duizendenguldensre-
tour van Ploumen. En Ploumen
heeft een nieuwe stichting opge-
richt met zichzelf als voorzitter en
zyn schoonzoon als secretaris. Ver-
derplaatste hij een advertentie in de
krant: 'Hou jevan dieren en verveel
jeje,kom dan werken op de kinder-
boerderij. „En spek zo de kas van
Ploumen", voegt advocaat Rutten
daaraan toe.

Math Ploumen was gisteren niet
voor commentaar bereikbaar. " Hub en Tiny Smeets met hun kinderen Eric en Kelly verzorgen nu een aantal dieren thuis. In

de hoop datPloumennog eens verdwijnt uit dekinderboerderij. Foto: fransrade

per persoon
" Het echtpaar Jef Cremers en
Alice Cremers-Coenen, wonen-
de aan het Mariabad 158 in Heer-
len, viert morgen het zestigjarig
huwelijksfeest.

Diamanten paar

Man gooide huisraad
uit woede uit flat

De feestelingen zijn beiden in
1904 in Maastricht geboren. Zij
leerden elkaar kennen bij de
korfbalclub en trouwden in 1929
in Maastricht. Ze kregen twee
zoons en hebben inmiddels vijf
kleinkinderen.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Na de afgelopen zomer vrijwel elke dag als
vrijwilliger gewerkt te hebben op en voor de kinderboerderij
in Vijlen, heeft het gezin Smeets uit Voerendaal en zijn stich-
ting een advocaat in de arm genomen. De relatie met eigenaar
Math Ploumen van dekinderboerderij is aardig bekoeld. Men
wil dat Ploumen de nodige duizenden guldens terug betaalt.

n juli 1987 deeldePloumen mee de
dnderboerderij van de hand te wil-
en doen voor twee ton. Hij zou na-
nelijk allergisch zijn voor stro, hooi
\n dierenharen. Bij een openbare
'erkoop liet hij een firma uit Waal-
vijk (niet ingeschreven bij de Ka-
ner van Koophandel) 198.000 gul-
len bieden, om doodleuk te verkla-
en dat hij niet tot verkoop over
;ing. De naam van de firma: MaPlo
Math Ploumen).

3e afgelopen zomer liep de kinder-
boerderij (met name door de inzet
/an de vrijwilligers van de stich-
ing) als een trein. Het bestuur vroeg
Ploumen herhaaldelijk om een spe-
;ifïcatie van de uitgaven, die hij als
jedrijfsleider had gedaan. Tot op
ïeden ontving men slechts een
voorlopig, globaal overzicht en een
ïoop rekeningen. Ook Ploumens

boekhouder (notabene tevens pen-
ningmeester van de stichting)
moest erkennen dat een aantal reke-
ningen niet geaccepteerd kon wor-
den.
In een onderhoud met de gemeente
Vaals kreeg het stichtingsbestuur te
horen, dat de kinderboerderij wel-
kom was, maar dan zónder Plou-
men. Ondertussen ondervond eige-
naar/adviseur Ploumen tydens de
vergaderingen van de stichting
steeds meer tegenstand. Het be-
stuur bood in oktober aan het hele
perceel voor 160.000 gulden te ko-
pen (het was getaxeerd op 125.000
gulden), maar Ploumen weigerde.
Vervolgens zegde het bestuur de
huurovereenkomst a tienduizend
gulden per jaar op, 'omdat met
Ploumen niet viel samen te wer-
ken.

" Sjef Smeets, rector van het be-
jaardencentrum Op den Toren in
Nuth, vierde gisteren zijn vijftig-
jarig priesterfeest, 's Morgens
vond er uit dankbaarheid een
mis plaats voor de 77-jarige jubi-
laris. Aansluitend was er een re-
ceptie, waarbij de pater Montfor-
taan handen tekort kwam om
allefelicitaties en cadeaus in ont-
vangst te nemen. Smeets was on-
der meer pastoor in de Pyre-
neeën, volksmissionaris in Zuid-
Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
Van '67 tot '84 was hij rector in
het ziekenhuis te Kerkrade.

Rector Smeets
gehuldigd

jartclub en een bridgeclub. Tot
zijn 83e jaarheeft hy zelfauto ge-
reden.

Alice Cremers-Coenen heeft,
naast haar taak als echtgenote en
moeder, altijd voor de vrolijke
noot in het gezin gezorgd. Lange
tijd heeft zij zich bezig gehouden
met handwerken. Zij maakte on-
der meer heel verdienstelijk pop-
pen.

Ere-bestuurslid
" De heer Hub Clement uit Mer-
kelbeek heeft onlangs afscheid
genomen van de plaatselijke
Groene-Kruis-organisatie. Hij

was 33 jaar lang bestuurslid,
waarvan 25 jaar als voorzitter.
Voor zijn vele verdiensten voor
hetKruiswerk werd hh' benoemd
tot ere-bestuurlid.

Robijnen FNV'er
" Albert Rademakers uit Mer-
kelbeek werd onlangs gehuldigd
als veertigjarig lid van de FNV.

Jubilaris
" Tijdens de jaarvergadering
van het Fluit- en tamboerkorps
Wilhelmina Nieuwenhagen werd
de heer S. Kloek gehuldigd in

JefCremers trad in 1925 in dienst
bij de militaire politie. In 1929
stapte hij over naar de gemeente-
politie, welk onderdeel later bij
rijkspolitie werd ingedeeld. En
in 1964 is hij als adjudant gepen-
sioneerd. Zef is lange tijd lid ge-
weest van een zangkoor, een bil-

Van onze corresponden |
DEN HAAG/LANDGRAAF J.
Uitkeringsraad Vervolging^
offers 1940-1945 heeft zich „ ihoorlijk gedragen tegen e v?
woonster van Landgraaf doo^ Itien maanden te doen over'handeling van een bezwaa» ,^
Dit heeft de nationale ombv p t
mr drs M. Oosting bepaald
klacht van deman.

De Landgraafse had om cc," e jiS
ning van de uitkering volBpi?
Wet uitkeringen vervolging^
offers gevraagd, maar haar 0f \
werd op 31 augustus 19877i j (J> ouitkeringsraad afgewezen- k

de in september een bezwaar^ j
in en vroeg om een persoon f i

sprek om de bezwaren toe
ten. \
Nadeel
De Uitkeringsraad verklaar^'door een ingrijpende reorg z^j
de behandeling van het "J^^schrift op zich had laten W* \
De Nationale ombudsman v

f tf
wel een verklaring, maa-.\fl ] \rechtvaardiging. Een terrruggji^
veertien maanden is te lang-^g ff,
organisatie moet volgens w,

budsmanzo plaats hebben, gilt (
burgers daarvan geen nadee
vinden. i

Awacs oefent
ONDERBANKEN - Op 41 td^luchtmachtbasis in het w^eF^Teveren.wordt deze week g of, |
met radartoestellen. Daar j-efy
dus een woordvoerder g1?,,^.»
het mogelijk dat zich de *£, lify
dagen meer vliegtuigen m ju
bevinden, dan vastgesteld
Awacs-akkoord.

Landgraafse moes
te lang wachten

op oorlogsuitkerin

" Pater Franciscaan Smeets tijdens de 'jubileummis' ter
gelegenheid van zijn gouden priesterfeest.

Foto: CHRISTAHALBESMA

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Nuth

de cursus zelfverdediging voor
vrouwen vanaf 18 jaar. Voor infor-
matie: S 351931.

aan te melden op hetkantoor van de
Stichting Ouderenwelzijn Bruns-
sum, S 253433. " Vanavond om 19.30 uur start het

vrouwenplatform in gemeen-
schapshuis Wijnandsrade met een
cusus informatica. Voor inlichtin-
gen: Thea Pluijmakers, S 04405-
-3711.

" Het diamanten paar Cremers-Coenen.
Foto: DRIESLINSSEN

drank gebruik. Op het moment dat
hij me 1000 gulden schuldig was,
heb ik hem gezegd te stoppen. Maar
hij wilde nog een keer voor 500 gul-
den spelen. Hij verloor, maar naar
die 1500 gulden kon ik fluiten. „Je
krijgt niks", zei hij en lachte me in
mijn gezicht uit. Toen hij ook nog
begon te slaan heb ik me verdedigd.
Daarna heb ik stuk voor stuk zijn
kleuren-tv, schemerlamp, een paar
fauteuils en een flessenrek naar bui-
ten gegooid. Tot het bedrag van
1500 gulden, want ik verniel niet
meer dan wat ik denk dat dewaarde
is."
Slechts met moeite een lach be-
dwingend, stelde officier van justi-
tie Van Maanen-Winters vast dat dit
toch wel een zeer bijzondere manier
van incasso is, die bovendien nog
gevaar oplevert voor eventuele
voorbijgangers. Dit risico achtte
raadsman mrGoldstein om halfvier
midden in de nacht onwaarschijn-
lijk. Hij pleitte ervoor de man, die te
boek staat als een harde werker en
die zich nooit eerder gewelddadig
heeft gedragen, niet op te zadelen
met een strafblad. Politierechter mr
Adelmeijer achtte mishandeling
niet bewezen, wel vernieling. Met
het opleggen van een geldboete van
350 gulden hield zij rekening met
het feit dat civiele genoegdoening- het vergoeden van het vernielde
meubilair - reeds geschiedt.

Heerlen

" Voor het IVN geeft de heer Zwa-
nikken vanavond om 19.30 uur een
dia-lezing in 't Leihoes aan deLim-
burgiastraat. De lezing gaat over
een reis door de Filippijnen. Landgraaf

Onderbanken

" De Heerlense Vrouwenraad no-
digt allevrouwen uit om woensdag-
morgen van 10 tot 12 uur naar de
Brandweerkazerne op de Bekker-
weg te komen. Daar wordt een in-
formatieve ochtend gehouden over
'Brandveiligheid in de privésfeer'.

Hoensbroek

" Drs B. Esser geeft vanavond om
20 uur in het St. Jans-college een le-
zing over de Italiaanse componist
Ottarino Resphigi. Mensen die geen
lid zijn van Dante Alighieri betalen
5 gulden entree.

" Het IVN De Oude Landgraaf
houdt vanavond om 19.30 uur de
jaarvergadering in het gebouw van
de speeltuin St. Tarcisius in Nieu-
wenhagen.Rond 21 uur is er en dia-
lezing door de heer Spoelstra met
als thema 'Limburgse landschap-
pen.

Brunssum

" Voor ouderen is het weer moge-
lijk hulp te krijgen bij het invullen
van de belastingformulieren. Hier-
voor dient men zich vóór 10 maart

Kerkrade

" De Industriebond FNV Kerkrade
Oost houdt donderdag om 19.30 uur
ledenvergadering in café Nulland
aan de Nullanderstraat 71. Kandi-
daatsbestuursledenkunnen zich tot
aan het begin van de vergadering
aanmelden bij secretaris Nic. Koo-
nen, Dir. v.d. Mühlenlaan 41.
S 458681.

" SCEW start vanavond om 20.30
uur in sportzaal Beerenbosch met

" Theo Finger van de Fotoclub
Nuth exposeert tot en met 9 maart
in de bibliotheek aan de Burg. Bec-
kersstraat.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Omdat er een groeien-
de vraag is naar bouwkavels voor
(eigen) woningbouw vanaf een
kwart müjoen gulden, heeft de ge-
meente Heerlen het pas voor 1995 te
realiseren bestemmingsplan 'Vrus-
schemig' bij wyze van spreken bo-
ven op de stapel gelegd. Dit nabij de
voormalige vroedvrouwenschoot te
realiseren bouwterrein is goed voor
zeventig forse kavels, waarvan de
grondexploitatie in handen is van
Grouwels-Daelmans Bouwcoördi-
natie en VOC uit Maastricht.
Met deverkoop kan niet eerder wor-
den begonnen dan volgend jaar.

'Vrusschemig' goed
voor 70 bouwkavels

van onze correspondente

MAASTRICHT - Voor enige hilari-
teit bij de politierechter zorgde gis-
teren verdachte M.A. (43) uit Kerk-
rade, aan wie mishandeling en ver-
nieling ten laste werd gelegd. Op
zeer plastische wijze zette hij onom-
wonden uiteen hoe hij op 17 sep-
tember 1988 het meubilair van een
'vluchtige kennis' uit het raam van
de derdeverdieping van een flat aan
de Engerweg in Kerkrade gegooid
heeft.

„Ik was woedend, omdat hij mijn
vertrouwen heeft geschonden. Na
een avond kaarten in het café vroeg
hij me mee naar huis om daarverder
te spelen. Hij wilde kennelijk van
zyn schuld af en voerde me sterke
drank. Hij had alleen maar wodka in
huis, terwijl ik normaal nooit sterke

Jonge solisten
op de voorgrond
BANHOLT - John Koken, lid van
de fanfare Abdissenbosch, werd af-
gelopen weekeinde tijdens een so-
listenconcours in Banholt winnaar
in de eerste afdeling met zijn cornet.
Bas-klarinettiste Monique Claassen
uit Weiten was de beste in de twee-
de afdeling. In de derde afdeling
scoorde Michiel Lipsch, eveneens
uit Weiten, fraai met een eerste
plaats.

Big Band festival
Ubachsberg

ÜBACHSBERG - In het kader van
het 150-jarig bestaan van de beide
Limburgen, houdt defanfare St. Ce-
dlia Übachsberg zondag 12 maart
yanaf 14.00 uur een internationaal
Big Band Festival in de fanfarezaal
De Auw Sjoeël'.
Er wordt gestreden om deLimburg
Cup, die vorig jaar gewonnen werd
ioor de big band van de Streek-
schoolRoermond.
Aanmelden óór 1 maart bij J. Ne-
jen S 045-753025.

" Vandaag staat de chemocar van
10 tot 13 uur op de Bleekplaats in
Schinveld en van 14 tot 17 bij het
Ontmoetingscentrum te Jabeek.

baan vrij

" Wethouder H. Savels-
bergh

Wethouder Savelsbergh toont medeleven met Vrieheide:

'Bewoners smeken
om sloop flats'

| Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

klein journaal



schiedenis van het Ter-
ritorium in Limburg,
een provincie die is op-
gebouwduit tal van his-
torische staatjes met
grote onderlinge ver-
schillenop juridisch ge-
bied.

Bijzondere leerstoel
rechtsgeschiedenis

Limburgs territorium

MAASTRICHT - Op
verzoek van het Lim-
burgs Geschied- en
Oudheidkundig Ge-
nootschap heeft de
Rijks Universiteit in
Maastricht ingestemd
met de instelling van
een bijzondere leerstoel
voor rechtsgeschiede-
nis van het Limburgs
Territorium.

mr. A.F. Gehlen (56),
notaris in Heerlen. Hij
het weten wekelijks één
dag te zullen besteden
aan het geven van colle-
ges en het verrichten
van onderzoek op zijn
vakgebied.

Hij verwacht dat stu-
denten van de rechten-
faculteit in Maastricht
voldoende belangstel-
ling aan de dag zullen
leggen voor de rechts-
geschiedenis van het
Limburgs territorium.

Tot bijzonder hoogle-
raar heeft het genoot-
schap met ingang van 1
maart benoemd prof.

Gehlen heeft diepgaan-
de studies gemaakt van
de geschiedenis van het
notariaat in Maastricht
tijdens de Middeleeu-
wen en later. Daarbij,
kwam hij in aanraking
met de unieke rechtsee-

GS Limburg breken
lans voor Venlo

Reactie op Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Venlo stedelijk
knooppunt, de status van hoofd-
transportas voor de wegverbindin-
gen Arnhem/Nijmegen en Maas-
tricht/Heerlen via Venlo en een di-
recte spoorlijn tussen Heerlen en
Aken. Die aanbevelingen missen
Gedeputeerde Staten van Limburg
in deVierde Nota Ruimtelijke Orde-
ning, die dit voorjaar door de Twee-
de Kamer zal worden behandeld.
Zij schrijven dat in een briefaan het
parlement.

GS herhalen nog eens dat Venlo be-
slist moet worden aangewezen tot
stedelijk knooppunt. Venlo komt
daarvoor volgens het provinciebe-
stuur eerder in aanmerking dan
Breda en Zwolle die op de valreep
die status hebben gekregen. GS
hebben er trouwens moeite mee dat
het aantal knooppunten is uitge-
breid van negen tot elf.

via Venlo in de Vierde Nota niet te
boek staat als hoofdtransportas.
Volgens de provincie vormt deze
verbinding een belangrijke schakel
in het internationale wegennet. Uit-
bouw daarvan zou een snelle, direc-
te internationale noordoost/zuid-
west-verbinding opleveren, waarbij
het drukke en overbelaste netwerk
in Randstad en Roergebied verme-
den kan worden.

Tot slot pleit het provinciebestuur
voor een directe spoorverbinding
tussen Heerlen en Aken. Volgens
GS is dat een essentiële schakel in
de internationale railinfrastructuur.
Zeker als in de toekomst de super-
snelle TGV gaat rijden tussen Pa-
rijs, Brussel en Keulen. Deze trein
zal stoppen in Luik en Aken. Het
Nederlandse net moet daarom vol-
gens de provincie met beide steden
verbonden worden. De lijn Maas-
tricht-Luik bestaat al, nu Heerlen-
Aken nog, aldus GS.

en werkende alleenstaanden vragen
om andere openingstijden. Juist
zelfstandige ondernemers kunnen
soepel inspelen op nieuwe kansen,
meent Evenhuis.

Maar dit betoog werd Evenhuis niet
in dank afgenomen. Onder veel bij-
val kwam de ene vertegenwoordi-
ger na deandere uit de detailhandel
met scherpe kritiek. Zo zeiden de
bestuurders van de dienstenbonden
FNV en CNV datveel personeel, als
Evenhuis zijn zin krijgt, vijf avon-
den per week zal moeten werken.
Daarmee zullen de bonden niet ak-
koord gaan.

Temidden van dit sprekersgeweld
hadden de Tweede-Kamerleden het
niet gemakkelijk. Temeer daar ze
een zeer beperkte spreektijd kre-
gen. Veel bijval was er voor CDAer
Schartman, die sprak van „het
slechtste voorstel dat ooit rondom
de winkelsluiting is gedaan".

Enci in onderhandeling met Hoogovens

Voor de rest vindt het provinciebe-
stuur dat de provincie Limburg in
de Vierde Nota voldoendeaan haar
trekkenkomt. Als voorbeelden wor-
den genoemd de rijksbijdrage voor
de ontwikkeling van het Sphinx-Cé-
ramiqueterrein in Maastricht en de
aandacht die besteed wordt aan
Zuid-Limburg, waar Heerlen en
Maastricht samen tot stedelijk
knooppunt zijn aangewezen.

Volgens GS zullen daardoor 'de ma-
ximale effecten niet worden be-
reikt. Maar nu toch tot de uitbrei-
ding is besloten, mag niet aan Venlo
voorbij worden gegaan, aldus de
provincie. GS wijzen erop dat de
strategische en centrale ligging van
Venlo tussen de Randstad, de Ste-
denring-Zuid, Antwerpen-Brussel-
Gent en het Duitse achterland die
status meer dan rechtvaardigt. Bo-
vendien is VenloATegelen na Am-
sterdam en Rotterdam de belang-
rijkste vervoersregio.

(J*e protestbijeenkomst warengenwoordigers van de vier
iste Tweede-Kamerfracties

*ezig. Alleen de VVD, bij mon-
trn Van Rey, bleek volledigach-

et standpunt van Evenhuis te
jwV CDA-vertegenwoordiger

kantte zich vierkant te-■ pikant is dat het CDA daarmee
De Graaf(socia-

I *ero, mede-ondertekenaar van
in de kou laat

'^ YdA wil, aldus woordvoerder
lujpelder, het voorstel zó nietgeuren. Wellicht kan het plan

6 Winkelsluitingswet te wijzi-
ln. 1} e.en geamendeerde vorm een

zo menen de socialis-
'sniiar Kamerlid kreeg verderkans zijn gedachten te uiten.
U aan dat hij tegen was enitf??s^e mdc happening, die im-
Jh "et motto „Slechte wet, in ver-

droeg.

Veranderd
j|Sens Evenhuis, die zich in hetvan de leeuw had gewaagd,
\a detailhandelmeerrekening
jen met de veranderde situatie
*ftt Samenleving. Er is een consu-
i^ribelang en een detailhan-
ij2 j„eiang- Het leefpatroon is ge-

sQ: groepen als tweeverdieners

WD'er Van Rey (zich profilerend
als „het enige Kamerlid met een
eigen bedrijf') zei dat men juist blij
moet zijn dat de overheid zich zo
weinig mogelijk met het bedrijfsle-
ven bemoeit. Gejoel was zijn deel
uit de massa. Tenslotte trok men
naar het Binnenhof, waar het pro-
test nog eens dunnetjes werd over-
gedaan.

'Overname staat los van
afwijzing mergelwinning' Transport

GS schrijven verder het vreemd te
vinden dat de verbinding Arnhem-
/Nijmegen en Maastricht/Heerlen

Deel personeel
Welterhof weer

aan het werk
HEERLEN - Van de acht perso-
neelsleden van Welterhof die zich
hadden ziek gemeld uit onvrede
met de situatie op de afdeling
Jeugdzorg, zijn er volgens directeur
beheer ir F.J.M. Dijkman drie weer
aan het werk gegaan.

Informatie over
nieuw produkt

voor stomadrager
HEERLEN - Een belangrijke ont-
wikkeling op het gebied van de sto-
maverzorging is het onderwerp van
een informatiebijeenkomst die mor-
gen, woensdag, om 19.30 uur wordt
gehouden in Motel Heerlen.

Dat is het gevolg van een langdurig
gesprek dat donderdag heeft plaats-
gehad tussen personeel en stafme-
dewerkers van het psychiatrisch
centrum. Dijkman stelt dat het per-
soneel bereid is om aan de situatie
te werken. Volgens hem hebben de
aanwezige teamleden er op aange-
drongen de drie overgeplaatste per-
soneelsleden -.een aspect van het
conflict- weer te laten meespreken.

Dijkman bestrijdt overigens dat er
op de afdeling Jeugdzorg sprake is
van personeelstekort. Hij erkent
wel dat deaanpak van de- tijdelijke- begeleidende psychiatervoor pro-
blemen heeft gezorgd.

Voor stomadragers en anders be-
langstellenden zal daar een nieuw
produkt worden getoond dat een
ware uitkomst is voor mensen die
als gevolg van een operatie aan de
ingewanden moeten leven met een
'kunstmatige uitgang. Door dit
nieuwe technische hulpmiddel, dat
geschikt is voor een deel van de sto-
madragers, kan de betrokkene weer
min of meer 'continent' worden.Hoe de toekomst van Centij er wat

De Enci-directie weigert nog steeds
commentaar op de principe-afwij-
zing van de Limburgse bestuurde-
ren van de concessie-aanvraag voor
het plateau van Margraten.

Hoewel Roder enig verband met de
afwijzing van de mergelwinning
door Enci op het plateau van Mar-
graten ten stelligste ontkent, kleven
aan de overname van Cemij enkele
opmerkelijke aspecten. Zo is Cemij
een cementfabrikant die hoofdzake-
lijk hoogovenslak als 'grondstof ge-
bruikt: het bedrijf maakt jaarlijks
740.000 ton zogeheten hoogovence-
ment, dat mergelarm is.

Aspecten„Het onderzoek naar de mogelijke
overname is vorig jaar al begon-
nen," zegt Roder, „enpast in de stra-
tegie van de moedermaatschappij
CBR." Deze Belgische cementgroep
wil haar belangen in diverse ce-
mentbranches versterken en uit-
breiden, zodat ook de risico's ge-
spreidzijn. Daarom heeft het bedrijf
ook belangen in verschillende lan-
den, in West-Europa en in Canada
en de Verenigde Staten. „Zo kun-
nen nadelige ontwikkelingen door
schommelingen in de economie of
tegenvallende afzet door slecht

In een rapport van een extern bu-
reau, dat door de provincie Lim-
burg in de arm was genomen, wordt
er namelijk rekening mee gehouden
dat CBR op termijn kiest voor het
concentreren van de maalproduktie
(waarbij klinker wordt vermalen tot
cement) in België en in Duitsland.
Letterlijk staat er: „De positie van
Cemij zou, door de eenzijdigheid
van haar aanbod, onder druk ko-
men."

CBR, waarvan Enci dus een doch-
termaatschappij is, richt zich bij de
versteviging van de zaken op de
kernactiviteiten: cement, beton-
mortel en toeslagstoffen (zand,
grind). Via de overname van Cemij
krijgt Enci ook volledige zeggen-
schap over de betonmortelfabrikant
Mebin. Cemij heeft van dat bedrijf
op dit moment 1/3 van de aandelen
en Enci de rest.

MAASTRICHT - De eventuele
overname door Enci van een maai-
bedrijf in Beverwijk zie onze krant
van zaterdag jl.) heeft niets te ma-
ken met de afwijzing van de mergel-
winning op het plateau van Margra-
ten. Dat stelt, met enige nadruk, En-
ci-directeur drs D. Roder (sociale
zaken en externe communicatie) in
een reactie op de gesprekken tussen
Enci en Hoogovens over de volledi-
ge overname van de cementfabriek
Cemij in Beverwijk.

Van onze verslaggever de rest van de produktie betreft, uit
zal zien is nog niet duidelijk. Het be-
drijf maakt ook nog een kwart mil-
joen ton 'mergelrijk' cement, op ba-
sis van klinker die door Enci wordt
geleverd. Als de mergelvoorziening
na de eeuwwisseling stagneert (om-
dat het bedrijfin Limburg dan geen
winningsmogelijkheden meer
heeft), kan dat een aantasting van de
marktpositie van Cemij betekenen.

weer, beter opgevangen worden,"
aldus directeurRoder.

Venlosezakenman Jos Vialle steekt vele tonnen in onderzoek

Groot project naar werking
Chinees haargroeimiddel

W "an onze verslaggever

0& h ~ en bouten gebouw
We* terrein van de zaken-
\£ s Vialle in Venlo isvoOr

S september jl. ingericht
r2ee^ grondig en groot on-

W pk naar de werking van
J^a inese haargroeimiddel
QtW°' et eerste deel van de

ltle' wordt eind aPril af",en- Daarna is er nog een
V ? f °nderzoek gedurendenalf jaar

Nten ?et veel zaken in het Verre
a r3lem armer ' natuursteen, mi-
ktteHt en werd daar door relaties
Nrcrrv ■>.

gemaakt op het
!^4r, evorderend tonicum- Hij
2S p

paar honderd flesjes overko-NriPn deelde die uit aan kalende
i■> Da ln zi->n kennissenkring. „NaNerd maanden bJeek het middel
v'tfen il tot Positieve resultaten teP'«r en ,k ze*te wat gegevens op pa-|H al" [}et ook heel wat foto's ma-
ls.* »WbewiJsmateriaal. Maar voor
H*üln ls,che wereld telt dat alle-
k niet , zegt Vialle (47).

ke situatie van de mannen worden
gepeild.
Tenslottewordt nog een zogenaamd
historogram samengesteld. De com-
puter tast dan puntje voor puntje
een deelvan het hoofd af via bereke-
ningen de dichtheid van het haar te
kunnen vaststellen.

hoofd, de andere 200 doen dat met
Dabao. Alleen projectleider dr. ir.
Fons Kessels kent de inhoudvan de
flesjes. Zelfs de onderzoekers weten
niet wat de mannen gebruiken. De
proefpersonen evenmin.
De groei wordt maandelijks geme-
ten en gefotografeerd op steeds de-
zelfde plek op het hoofd, een rondje
met een doorsneevan 2,5 cm. Na zes
maanden, en dat is dus eind april
van dit jaar, volgt de zogenaamde
cross-over en smeren alle mannen
het Chinese haargroeimiddel op
hun hoofd.
Bovendien vindt tweemaandelijks
op genoemde vaste plek een haar-
telling plaats. Een fors karwei als
men bedenkt dat er op dit plekje tot

ongeveer 1000 haren kunnen voor-
komen.
Tijdens de eerste helft van het pro-
jectvindt ook een haarwortelonder-
zoek plaats. Daartoe worden onge-
veer 20 haarwortels verwijderd en
ter bestudering onder de micro-
scoop gelegd. Op die manier kun-
nen de onderzoekers zich een beeld
vormen van de toestand van de wor-
tels.

Indrukken
De deelnemende mannen wordt te-
vens gevraagd naar hun indrukken
over het middel. Daartoe is een vra-
genlijst samengesteld. Op die ma-
nier kunnen de gevoelens en fvsie-

Het lijdt geen twijfel dat duizenden
met belangstelling uitkijken naar de
resultaten van het onderzoek. De
medici in Venlo kunnen od willen
daarover niets zeggen. Men wil geen
valse verwachtingen wekken en
kaalhoofdigen met een kluitje in
hjet riet sturen. Ook de zakenman
Jos Vialle niet. En dat is een goede
zaak.i 'otitv nich in een kranteartikelvallen dat de medici geen in-

Verder werken mee de eerder ge-
noemde drs. Raymond Borger als
wetenschappelijk medewerker; ir.
Jan Janissen als computerdeskun-
dige; dr. ir. Wim van Enckevort, fy-
sicus; drs. René Cardynaals, arts;
Rob Vialle (zoon van Jos), fotograaf.
Ook de dermatologen dr. Lambers
en dr. Go, die verbonden zijn aan
het De Weverziekenhuis in Heerlen,
zijn bij het project betrokken. On-

Het onderzoek is zogenaamd dub-
belblind. De helft van de meewer-
kende mannen smeert sinds sep-
tember een placebo (een middel dat
uiterlijk overeenkomst met het
haargroeimiddel, maar geen werk-
zame bestanddelen bevat) op zijn

In twee regionale bladen werd een
oproep geplaatst. De reacties waren
overweldigend. Liefst 8000 mannen
meldden zich in eerste instantie
aan. Na een selectie bleven de voor
het onderzoek vereiste 400 gegadig-
den over. De grote belangstelling
voor het project geeft eens te meer
aan dat veel kaalhoofdigen zich niet
gelukkig voelen met hun situatie.

De initiatiefnemers besloten ook
het onderzoek in een breder kader
te plaatsen. Dat leidde tenslotte tot
een uitgebreide staf van medewer-
kers. Dr. ir. Fons Kessels van deRL
in Maastricht, arts-epidemoloog,
bleek bereid hettoezicht van heton-
derzoek op zich te nemen. Hij fun-
geert als projectleider.

Breder

teresse toonden in een gedegen on-
derzoek reageerde drs. Raymond
Borger (hij verwacht zijn artsdiplo-
ma volgende maand) onmiddellijk.
Samen met de arts René Cardynaals
en dr. ir. Fons Kessels werden de
plannen voor een onderzoek op gro-
te schaal uitgewerkt. Jos Vialle ver-
klaarde zich bereid de kosten vooi
zijn rekening te nemen.

sche man heeft minder last van
kaalheid, slechts 25 procent. In
Europa ligt dat percentage tussen
40 en 45 procent. En bovendien: hoe
meer onderzoek, des te harder de
bewijzen."
De onderzoekers gingen op zoek
naar mannen die bereid waren aan
het onderzoek mee te werken. Voor-
waarden: tussen 18 en 50 jaar oud,
niet langer dantwintig jaarkaal, een
goede gezondheid en bereid zijn ge-
durende 12 maanden één keer per
maand een kortdurend onderzoek
(15 minuten) te ondergaan. Vierhon-
derd mannen waren nodig.

derzoeksassistentes zijn Ruth Reij-
nen en Marjel Janssen.
Een eerder in China en Japan ge-
houden onderzoek naar de werking
van Dabao leverde goederesultaten
op. Het middel bestaat uit extracten
van Chinese kruiden op een alco-
hol-waterbasis. Er zijn tijdens de
testen toen geen schadelijke bijwer-
kingen geconstateerd. Het product
is ontwikkeld door dr. Wu Baoxin,
een specialist in Peking.

TNO en deRijkskeuringsdienst van
Waren hebben met het Chinese
haargroeimiddel inmiddels ook al
proeven genomen. De onderzoekers
werken met beide instituten nauw
samen.
Dabao is momenteel al in ons land
verkrijgbaar in 150 kapperszaken,
apotheken en drogisterijen. Het
flesje bevat 100 cc en kost ’ 169.
Daar kan men ongeveer een maand
mee vooruit.

Aanpak
Het Chinese onderzoek had een be-
perkt karakter. Vandaar dat in Ven-
lo gedacht werd aan een indringen-
dere en grotere aanpak. Tenslotte
zijn er ook nog ethnische verschil-
len. Raymond Borger: „Ëen Aziati-

" De onderzoekers van het Chinese haargroeimiddel. Van links naar rechts: drs Réné Cardy-
naals, dr. ir. Wim van Enckevort, Jos Vialle, ir. Jan Janissen, drs. Raymond Borger, Marjel Jans-
sen en Ruth Reijnen. Foto: JANpaulkuit

(ADVERTENTIE)

I MIELE KEUKENS, I fDE MAATSTAF
VOOR SCHOONHEID

w E«^^yiEllii, '
Miele-Keuken-Centruin

wwrwwjnrw»
Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700

(industrieterrein "In de Cramer")

Van onze redactie economie
fcf^ HAAG - Staatssecretaris Evenhuis (economische zaken)
F' gisterende grote verliezer te zijn geworden tijdens de pro-
|^emonstratie tegen de winkelsluitingsplannen. Ongeveer
rO Werkgevers en werknemers uit de detailhandel lieten hemt^t Circustheater in Scheveningen ondubbelzinnig weten
l 2e geen middag/avondwinkels wensen. Uit Limburg waren
Fgeveer 200 middenstanders naar Den Haag gereisd. Ook een

rderheid van de Tweede Kamer is tegen het plan van denjindsman om door een wijziging van de Winkelsluitingswet
detailhandel de mogelijkheid te geven geopend te zijn van 's

twaalf tot 's avonds negen uur.

'Oprekken openstelling winkels eerst maar eens aantonen'

provincie
Dinsdag 21 februari 1989 " 15

Protest middenstand
tegen plan Evenhuis

Limburgs dagblad

grote demonstratie in Den Haag. Foto: JANPAULKUIT



kon Radius, knokkend voor een
laatste kans op aansluiting met
de kopgroep, geen enkel mo-
ment serieus bedreigen: 9-15.

Somber perspectief herenhoofdmachtPancraliusbank/VCH

Datak/VCL te sterk
voor titelpretendent

In de derde klass*l
stuntte de dragn
van de rode IaIM
taarn, HoensbroeM
ME tegen koplop*!
de Wolstad. H*l
werd 4-4 en met d*"l
zelfde cijfers ci"!
digde de Limburn
se derby tussejjj
Pionneke
mond en de Sj
Brunssum. Ze^j
sterk blijft ook <*3
SV Venlo, die ro*\
5-3 van WLC wo»
en nu op de derCls]
plaats is aangelal)^
met een punt acbj
terstand op de leï
ders Eindhoven 'en Wolstad.
weer eën punt yon
gen BrunssUJ*|j
Pionneke en Ge^j
Sittard. Deze la*»1'
sten verloren °*|
topper tegen Eind'
hoven 3 met 4.5-3-*

Hoensbroek
stunt tegen
koploper

sport

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

NIEUWEGEIN/HEERLEN
Het volleybalteam van Da-
tak/VCL lijkt een serieuze ont-
snappingspogingrichting veilige
zone in de eerste divisieB te heb-
ben ingezet. In Nieuwegein haal-
de de equipe van trainer/spelei
Harrie Smeets medetitelkandi-
daat Youngstar/Vrevok verras-
send onderuit: 1-3(15-8, 10-15, 13-
-15, 7-15). Pancratiusbank/VCH
had weinig in te brengen tegen
Radius: 0-3 (10-15, 5-15, 9-15) en
werd door dit resultaat vaster op
de voorlaatste ranglijstpositie
gedrukt.

Taktische discipline en een goed
teamcollectief stonden aan de
basis van de winst die Da-
tak VCL boekte. Opponent
Youngstar/Vrevok wist in de
openingsset nog met scherp ser-
veren en een attente netverdedi-
ging de Landgraafequipe te con-
troleren: 15-8. Vanaf de volgende

vervanger van Smeets aan het
net: 7-15. „Als de hele ploeg zon-

periode kreeg met name de pass
richting aanvalsleider Harrie
Smeets steeds meer precisie en
eiste Frans Hoeben zowel offen-
sief als blokkerend een hofdrol
op: 10-15. Vrevok drong in de
derde reeks nog fors aan na een
8-12 tussenstand, maar Da-
tak/VCL weerstond de druk (13-
-15) en had in Mark Slijkhuis een
gemakkelijk scorende troef als

HEERLEN - De
Limburgse schaak-
teams opereerden
in de zesde ronde
van de landelijke
competitie succes-
vol. In de tweede
klasse kwam
Schaesberg na en-
kele mindere suc-
cesvolle rondes, tot
een remise tegen
het hoog geplaatste
Amstelveen. Er had
voor het Schaes-
bergse team zelfs
meer ingezeten,
maar Raymond Ho-

nings kon zijn pion
niet meer in winst
omzetten. Integen-
deel, zijn winstpo-
gingen brachten
hem nog dichtbij
een nederlaag,
maar uiteindelijk
werd de partij toch
nog remise. Voor-
dien behaalden
Hans Plasman,
Rien Seip en Henk
Temmink de volle
winst. Invaller Bert
Coenen kwam tot
een verdienstelijke
remise.

in de eerste ronde na 9-9 teveel
basisfouten( 10-15) en wisten in
de volgende doorgang geen ope-
ning te vinden in het hechte, veel
scorende Goudse blok. Daarmee
had de ontmoeting in feite al zijn
beslag gekregen. Pancratius-
bank/VCH coach Huub Hollands
(„onze service was vandaag te
simpel om druk uit te kunnen
oefenen") wisselde weilswaar
een aantal malen in de afsluiten-
de periode, maar de thuisploeg

Alleen Roel Maas kon bij Pancra-
tiusbank/VCH gelijke tred hou-
den met de poweraanvallers van
Radius uit Gouda. De Heerlena-
ren, waar het geblesseerde duo
Ad Voncken en Jos Knoop ver-
stek moest laten gaan, maakten

der zwakke plekken draait zoals
vandaag het geval was, hoeven
we voor weinig tegenstanders
angst te hebben," meende een
uiterst contente Harrie Smeets
na afloop.

Datak/VCL had in Velden weinig
in te brengen tegen de gelijkna-
mige equipe: 3-0 (15-7, 15-11, 15-
-7). Service en aanvalsopbouw
bleven in de kleine Veldense
sportzaal onder het normale ni-
veau bij de formatie van trainer
Wim Thewissen. Slechts in de
tweede set was er sprake van een
korstondige, zuidelijke demarra-
ge: 1-6. Bij 10-10 was VC Velden
echter weer langszij en, - uitein-
delijk - definitief voorbij: 15-10
en 15-7. Wim Thewissen: „ Wat
we hier hebben laten zien was
ronduit slecht. Met uitzondering
van Guido Görtzen, die in de
combinatie bijna honderd pro-
cent scoorde". Furos liet de acht-
ste overwinning op rij aanteke-
nen. In Reusel zegenvierden met
oppermachtige Kerkradenaren
met 0-3 (8-15, 4-15, 4-15) tegen In-
terkontakt-Pegasus.

VCH te wisselvallig
Rapid houdt op beslissend moment hoofd koel

Van onze volleybalmedewerker

HEERLEN - In een tot de slot-
seconden spannende derby
moest Pancratiusbank/VCH 2
voor de tweede maal dit sei*-
zoen de winst laten aan de re-
serves van Artemis/Rapid.
Een wisselvallige service en de
niet altijd agressieve netverde-
diging speelden bij de jonge
Heerlense formatie een nega-
tieve rol: 2-3 (15-7, 13-15, 11-15,
15-2, 13-15).

VCH vindt een lek in de netverdediging van deRapid-reserves. Foto: DRIES LINSSEN

Van onze medewerker

" Het kampioensteam van Simson 2, geflankeerd door burgemeester Coenders, loco-burg^'
meester Heinrichs en Simson-voorzitter Voncken. Het team bestaat uit: Lei Horsch, Marc&
Quadvlieg, Angelo Meessen, Silvio Meys, Freddie Geilenkirchen, Martin Streng, And"?
Meesters en Senol Bayran. Wegens blessures ontbreken Patrick Borghans en Martw
Schoonewille.

Simson-reserves
ongeslagen kampioen

Pancratiusbank/VCH 2 was tech-
nisch weliswaar de betere ploeg,
maarkon de krachtmeting over lan-
gere periodes onvoldoende contro-
leren. „We hebben in dit stadium
van ontwikkeling nog te weinig
macht. Mede daarom werd dit een
duel met twee gezichten," oordeel-
de trainer/coach Jos Geraedts. Arte-
mis/Rapid 2 had in de openingsset
nauwelijks grip op de Heerlense
aanvalsacties, waarbij Sally Dor-
mans en Chantal Dautzenberg een
groot deel van de productie voor
hun rekening namen: 15-7. Bij de
Maastrichtse equipe stond na de
hervatting de opbouw onder leiding
van Mylène van de Ven. Een duide-
lijke verbetering, al leek de thuis-
ploeg na 4-6 opnieuw op winst af te
stevenen: 11-6. De terugval diende
zich aan met een reeks stopfouten:
13-15.Victoriamaakt dienst uit in klasse lot en met zestien jaar

ders worstelde technisch e*
knap en dat heeft Mussen ÊeV*L
ten. Na amper 2 minuten V*L
klaarde de uitstekend leiden»
scheidsrechter, Hein Verpo°v
de Simson atleet tot techno
winnaar, 4-0.

Bonny Kirkels
een klasse apart

SITTARD - De jeugd heeft de toe-
komst en de Limburgse jeugdkam-
pioenschappen badminton tot en
met 12 en 16 jaar leverden het be-
wijs. In de jeugdklassetot en met 16
jaar heersten de Victorianen, bij de
heren en dames maakte BC Roer-
mond de dienst uit. De finale in het
herenenkelspel was een Hoens-
broekse aangelegenheid. ledereen
verwachtte een titel voor Ron Leu-

Een euvel dat naast opslagmissers
ook het beeld van de volgende door-
gang bepaalde: 11-15. Dat de service
bij de juiste vizierafstelling een ef-
fectief wapen kan zijn, kwam aan de
oppervlakte tijdens het vierde be-
drijf. Achtereenvolgens serveerden
Bertina Cobbenhaeghen en Gaby
Goessens de thuisploeg naar 15-2.
In de barrage kwam Pancratius-
bank/VCH na 4-8 knap terug: 13-12,
om in de slotfasetoch nog het hoofd
te verliezen: 13-15.

se met 0-4 van Jan Dix. Simson
stelde evenwel snel orde op za-
ken. Angelo Meessen, de Belg
die afgelopen zondag in België
de titel in het Grieks-Romeins
behaalde, deed in de 68 kilogram
klasse wat van hem verwacht
werd. Na 1.10 minuten toucheer-
de hij Joop v.d. Griend. Martin
Streng klopte Mikel van Dijk,
maar de beste partij worstelde
Freddie Geilenkirchen. Deze frê-
le atleet klopte routinier Huib
Nafzger na 6 minuten met 8 te-
gen 3 op punten.Ben Scheres

crosser van 't jaar

Van onze medewerker
Harry Scholtes

HEERLEN - De worste-
laars van Simson 2 hebben
het seizoen voor de club
toch nog enige glans weten
te geven. Terwijl de hoofd-
macht ditmaal de titel aan
een andere vereniging moet
laten, sleepte het reserve-
team ongeslagen het kam-
pioenschap binnen middels
een 19-5-zege op SDZ.
De Simson-hoofdmacht
wilde zaterdagavond niet
achter blijven en stuurde
het eerste team van SDZ
met een zware 27-4 neder-
laag naar Utrecht terug. De
Simson jeugdklopte Olym-
pia Rotterdam met 28-16.

Simson 2 had een goede start en
kwam dankzij overwinningen
van Leo Horsch en Senol Bayran
op 8-0 voorsprong. Tegen alle
verwachting in verloor André
Meesters in de 90 kilogram klas-

nissen; hij won ook die titel, maar
Torn Regterschot maakte het hem
erg moeilijk.
Leunissen kon pas in de derde set
met 15-11 het kampioenschap bin-
nenhalen. Bij de dames was het
klasseverschil ook gering. Uiteinde-
lijk won de Roermondse Desirée
Ockers in de derde set met 11-6 van
de Hoensbroekse Renate Nolten. In
de jeugdklasse tot en met 12 jaar
was de Victoriaanse Bonny Kirkels
de grote winnares. Zij was de enige
Limburgse die alle titels die er in
één klasse te behalen vielen wist te
bemachtigen. In de finale van het
damesenkelspel had zij geen kind
aan Vivian Schroembjens van BC
Good Luck uit Belfeld. Samen met
Vivian Schroembjens won zij ook
makkelijk het damesdubbelspel en

aan de zijde van Victoriaan Sander
van Melick was zij ook de winnares
van het gemengdubbelspel. Torn
Loog van BC Victoria won het he-,
renenkelspel via een twee-sets zege'
op Cyriel Weyers uit Belfeld.
Uitslagen: Jeugd 2: Herendubbelspel: 1.
Ron Leunissen-Tom Regterschot (Victoria),
2. Jei'rey Tofohr-Yvo Systermans (KBC '67).
Damesdubbelspel: 1. Desirée Ockers-Sylvia
Franssen (BC Roermond), 2. Renate Nolten-
Susanne Teeuwen (BC Victoria/BC United).
Gemengddubbelspel: 1. Renate Nolten-'
Torn Regterschot (Victoria). 2. Ron Leunis-
sen-Daniëlle Biesmans (BC Victoria). Jeugd
IV: herendubbelspel: 1. Torn Loog-Sander
van Melick (Victoria), 2. Ruud Franssen-Cy-
riel Weyers (Roermond-Good Luck). Da-
mesdubbelspel: 1. Bonny Kirkels-Vivian
Schroebjens (Victoria-Good Luck), 2. Meta
Knuth-Tatjana Leszynski (KBC '67). Ge-
mengddubbelspel:!. Bonny Kirkels-Sander
van Melick (Victoria). 2. Schroebjes-Weyers
(Good Luck).

HEERLEN - Zesvoudige nationale
kampioen motorcross bij de MON,
Ben Scheres uit St. Joost, is door de
provinciale pers als motorsportman
van Limburg gekozen. Tweede
werd trialist Ralf Makka (Bruns-
sum). Endurist Louis Zelissen (Sit-
tard) werd derde. Sportteam werd
het KTM-enduroteam met rijders
Bost, Hausoul en Zelissen. Als beste
motorclub eindigde op de eerste
plaats MC Heerlen. De aanmoedi-
gingsprijs ging naar Ingo Lebens.

Peter Snijders van Simson, %
afgelopen zondag nog tijdens
Nederlandse kampioenschap
pen werd gediskwalificeerd, 'zien dat hij in dezeklasse een
de allerbeste worstelaars is- fdie Stylaart, die zeer defen«'
worstelde, zag zijn verdedigl
regelmatig door Peter opene g
broken. Na 4.50 minuten kr^ .
Snijders zijn tegenstander é° -,
te pakken en toucheerde h<-
vervolgens, 4-0. Willie Snijd4^,
boekte in de 74 kilogram eve ,
eens een touche zege op fy pr-
Stylaart, 4-0. De Belg Jeanr^re-Wafflard vierde zijn cOSjL.
back in de partij tegen Alex V
zee met een fraaie 4-0 zege. &

j,
Bos behaalde na 6 minuten c a

3-0 zege op Ron Stylaart. v&sGeelen besloot de avondmet c
touche overwinning op Dick-

Ook Simson 1 was sterk bezig za-
terdag, want S.D.Z. kreeg met de
27-4 nederlaag geen schijn van
kans. De Belg Jean Pierre Waf-
flard, die wegens een armblessu-
re lang buitenspel heeft gestaan,
was eindelijk weer eens van de
partij. De 52 kilogram klasse was
dank zij een reglementaire zege
van Mustafa Alakay met 4-0 voor
Simson, maar de 57 kilogram
klasse ging naar Marcel Verwey
van SDZ, 0-4. Frans Snijders
was, als kersverse Nederlands
kampioen, in de partij tegen Ce-
ril Mussen heer en meester. Snij-

Limburgsekarters gehuldigd

In de derde divisie ontwikkelde de
ontmoeting tussen Pancratius-
bank/VCH 3 en VCE 2 zich tot een
onvervalste topper, waarin het
Heerlense sextet revanche nam
voor de eerder dit seizoen geleden
nederlaag in Boxmeer: 3-1 (15-9,
9-15, 15-13, 17-15). De krachtmeting
kreeg in de derde set bij 3-13 een be-
slissende wending. Een blundervan
scheidsrechter Rooyackers werkte
als een katalisator bij dethuisploeg:
15-13, terwijl Jackeline Doensen
haar ploeggenoten door het thriller-
achtige slot van de vierde set heens-
leepte: 17-15. In Landgraaf werkten
Datak/VCL 1 en VC Voerendaal
eveneens een aantrekkelijke derby
af, met steeds wisselende kansen:
3-2 (15-11, 9-15, 15-0, 4-15, 15-5). Da-
takcoach Jeu van Mill karakteri-
seerde de krachtmeting met „vijf
opeenvolgende wedstrijdjes." Da-
tak/VCL 2 consolideerde de rang-
lijstpositie door Rooyse VK 2 met
3-1 (10-15, 15-11, 15-4, 15-8) onder de
duim te houden.

burgse winnaars van de kr.e|i
menten over vier wedstru j.
werden Luc Bisschoff ltnJ0o!
veld) in de klasse 125 cC jos
Paul Leppers (Roermond) "f
Souren (Brunssum) in de K j.
zwaar voor AlfReinders &x£rs\>veld). De feestavond van 1-^he'kreeg nog een bijzonder ca -j,
doordat KNAF-commis^p-
Evert Bos, de gouden g 3fl
speld met briljant uitreikte ar
mevr. Ritterbecks vanwege je
vele en grote verdiensten vOg.
kartsport, bijzonder in Lim .

HORN - Tijdens een feestavond
van de Internationale Skelter-
bond Limburg werden de kam-
pioenen van het afgelopen kar-
tingseizoen bekend gemaakt. Al-
gemeen kampioen werd de Duit-
ser Lansberg die in zijn catego-
rie, de klasse 125 cc A, de meeste
punten behaalde. Algemeen
kampioen van de klasse begin-
ners werd zijn landgenoot Hu-
bert Heiten. Tijdens diezelfde
avond werden ook de kampioe-
nen van de Interlimburgencup
gehuldigd. Nederlands Lim-

" Op de foto van links naar rechts: de Limburgs
kampioenen, Erwin Wilms (Baexem) mini's 80 cc-
Van Lansberg (Dtsl.) kampioen klasse 125 cc A- e 1
algemeen kampioen. Perry Wihnss (Baexem) klasS
60 cc en Nederlands kampioen. Achterste rij: Pe*e
Moor (Eygelshoven), beginnersklasse 100 cc. Lu.
Bisschoff (Simpelveld) klasse 125 cc B. Hubert Hetj
ten (Duitsl) beginnersklasse 125 cc. Jos Souwet
(Brunssum) klasse zwaar en Marco Tobbe (Liiine
klasse junioren.

OBC dient Braggarts
goed van repliek

OSS - Nimmer was het competitie-
Vérloop in de overgangsklasse bas-
ketbal zo spannend. Maar liefst vier
ploegen duelleren om een plaats in
de hoofdklasse, waaronder het
Heerlense Braggarts. De Heerlena-
ren wonnen in Oss met 63-69 van
het plaatselijke OBC, terwijl de re-
serves van Miniware hun kandida-
tuur stelden voor het kampioen-
schap door in Uden te winnen van
Rush. Miniware deelt de eerste posi-
tic nu met Rush terwijl Braggarts op
twee punten volgt.
Braggarts moest in Oss aantreden
zonder Ruyters, Berben en de nog
steeds geblesseerde Van Heugten.
Ondanks dit gemis werd toch zeer
acceptabel gespeeld, doch de afwer-
kmg liet vooral in de eerste helft te
wensen over. De Heerlenaren had-
den vooral moeite met de stugge
borden en de niet meegevende rin-
gen waardoor de meeste ballen op
de raarste manieren terugkwamen,
„Toch wist ik dat we hier niet zou-

denverliezen. Ons spel was dermate
goed verzorgd dat ik me geen zor-
gen maakte over de afloop al gingen
die ballen er niet in. In de tweede
helft scoorden we toch 48 punten
wat aangeeft dat we ons toch goed
hadden aangepast aan de vreemde
borden en ringen", aldus Braggarts-
coach JoopKerstjes.

Een klasse lager is de situatie iden-
tiek aan dievan de overgangsklasse,
Hier str ijden ook vier ploegen om
de hoogste eer. Kepu Stars deed
goede zaken door de toch lastige
uitwedstrijd tegen Hoppers in Roer-
mond met groot gemak te winnen
(53-77) waardoor de Kerkraadse fu-
sie-club de toppositie deelt met Mi-
niware 111 (winst op BSM na verlen-
ging) en Braggarts 11. Mochten de
reserves van Braggarts het kam-
pioenschap behalen dan zou de lu-
dieke situatie ontstaan dat het reser-
veteam in dezelfde klasse gaat uit-
komen als de hoofdmacht.

Hendrikssport
en D 'r Pool

aan de leiding
Van onze medewerker

HEERLEN - De strijd om de na-
tionale kegeltitels is in het beslis-
sende stadium gekomen. Bij de
heren in deeerste divisie, zijn het
Hendrikssport (Heerlen) en Dr
Pool (Kerkrade) die met een ge-
lijk aantal punten de ranglijst
aanvoeren. Bij de dames staan de
Kegelvrung '69 uit Kerkrade fier
aan de leiding.

Uitslagen: Dames landelijke ere-divi-
sie: SC Socio-Kegelvrung '69 0-2 (3242-.
3447; DXC de Treffers-SKC Schaesberg
2-0 (3383-3346); SKC Hendrikssport-
DXC In 't Brookx 0-2 (3039-3280).
Stand: 1. Kegelvrung '69 7-14; 2. De
Treffers 6-10; 3. In 't Brookx 7-10; 4.
Schaesberg 7-6; Socio 7-2; Hendriks-
sport 6-0.

Heren ere-divisie; SKC Hendrikssport-"
De Molt/OB 2-0 (3951-3516); SC. Socio-
VVRL Dr Pool 2-0. (3822-33693); SKC
Kegelvrung '69-KC Volvo 2-0.

Stand: 1. Hendrikssport 6-10; 2. Dr Pool
7-10; 3. Socio 7-8; 4. Volvo 7-8; 5. Kegel-
vrung '69 7-4; 6. De Molt/OB 7-2.
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ARNHEM - Vorig jaar mocht
Pedro van Raamsdonk zich
twee maanden Europees boks-
kampioen in het halfzwaarge-
wicht noemen. De Amster-
dammer, die zich had voorge-
nomen de kroon tenminste net
zo lang te dragen als zijn Ne-
derlandse voorgangers Rudy
Koopmans en Alex Blan-
chard, werd op 7 november in
het Sportpaleis Ahoy' in Rot-
terdam door een nederlaag op
punten tegen Jan Lefeber in
de werkelijkheid terugge-
plaatst. Gisteravond, in de ma-
tig bezette Arnhemse Rijnhal,
kwam Van Raamsdonk na die
onverwachte nederlaag weer
voor het eerst in dering. Impo-
nerend was het optreden van
de oud-Europese kampioen
bepaald niet. " Pedro van Raamsdonk: par-

tij niet om door een ringetje te
halen.

Wie de schoen past...
W Ronald Koeman is door zijn collega's van ere- en eerste
divisie gekozen als Beste Speler van het Jaar 1988. Dat is
natuurlijk geenverrassing, maar de in de Vereniging van
Contractspelers verzamelde Nederlandse profvoetballers
wilden het tijdens de jaarlijkse uitverkiezing graag even:
officieel bevestigen. In het Haagse Congresgebouw bleek
Koeman de befaamde schoen het best te passen.

SiciliaanseRonde op 'schandalig parcours'

Die wond hinderde de Amsterdam-
mer duidelrjk. Hij veegde voortdu-
rend het bloed weg en verloor zijn
concentratie. Van Raamsdonk, die
goed was begonnen met zijn gevaar-
lijke rechtse, liet zich verleiden tot
meeknokken met Campbell en dat
kwam het duel bepaald niet ten goe-
de. In de vierde ronde gaf scheids-
rechter Schulein de Brit opnieuw

een openbare waarschuwing we-
gens laag inkomen.

Op punten
Van Raamsdonk, technisch duide-
lijk beter, verzuimde zijn grotere
reikwijdte uit te buiten, waardoor
hij het lijfaan lijf gevecht kreeg op-
gedrongen. De felle Campbell
bracht zijn tegenstander in de zesde
ronde, toen Van Raamsdonk het
spoor bijster leek te zijn, even in de
problemen. De Amsterdammer her-
stelde zich echter en voerde het duel
naar een beslist niet imponerende
overwinning op punten.

Van Raamsdonk, die in de achtste
ronde ook een openbare waarschu-
wing kreeg wegens laag inkomen,
was na afloop kort in zijn commen-
taar. „Ik heb slecht gebokst. Mijn
linkse liep niet zoals normaal. Het
komt voornamelijk doordat ik een
gebrek heb aan goede sparringpart-
ners. Bovendien hinderde die bles-
sure mij behoorlijk."

André van den Oetelaar beleefde
aan zijn 25ste gevecht als professio-
nal weinig plezier. De Brabantse
zwaargewicht, een hoofd kleiner
dan zijn Engelse tegenstander Al
Malcolm, moest in de derde ronde
de strijd staken wegens een hevig
bloedende wonde aan de linker-
wenkbrauw. „Ik kon niets meer
zien door het bloed. Op die manier
kan je dan niet doorgaan", aldus de
teleurgestelde bokser na afloop.

Waarschuwingen
Zijn Engelse tegenstander Glenn
Campbell was niet direct een ge-
makkelijke tegenstander. De Brit
kwam voortdurend laag in enkreeg
daarvoor twee openbare waarschu-
wingen. De eerste kwam in de twee-
de ronde maar toen stond Van
Raamsdonk al met een bloedende
linkerwenkbrauw door een kop-
stoot van Campbell in de ring.
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Rooks, Theunisse en Breukink: het beste moet nog komen

Tour hoofdzaak W Steven Rooks: 'Je kunt
niet op scherp staan in de
Giro, als jeweet dat de Tour
er nog achterna komt.'

Foto: DRIES LINSSEN

gressie; witte trui, twaalfde in Pa-
rijs. Maar een plaats bij de top vijf
moet mogelijk zijn. Daar richt ik me
vooral op, dit jaar".

Zowel Rooks als Breukink zijn tij-
dens de eerste weken van het nieu-
we seizoen op tegenslag gestuit.

Koplopers zaalvoetbal foutloos

man voor het klassement. De 31-ja-
rige Noordlimburgseroutinier heeft
zijn eigen ambities op een laagpitje
gezet, maar scoorde vorig jaar des-
ondanks nog een zeer opmerkelijk
rijtje: zes keer bh' de eerste vijftien
in een eindklassement, waaronder
7e in lerland, 8e in de Giro en 9e in
de Tour. Maar, met Winnen zal
Breukink in principe niet hoeven
duelleren.

Eerste man

is minder makkelijk te voorspellen.
PDM-ploegleider Jan Gisbers heeft
duidelijk gesteld, dat Rooks de eer-
ste man is voor de groteronden. En
Gert Jan Theunisse zal zijn boezem-
vriend ook wel niet gaan verraden.
Maar wat Scan Kelly en Raul Alcala
doen? In de wielersport is niets on-
mogelijk. Theunisse is in ieder ge-
val van een andere generatie dan
Winnen, die weet dat zijn beste ja-
ren (se, 4e en 3e in de Tour) achter
hem liggen.

Nederlandse renners wonnen vorig
jaar vier kleinere etappekoersen.

Breukink nam er twee voor zijn re-
kening: Criterium International en
Ronde van Baskenland. Gerard
Veldscholten zegevierde in de Ron-
de van Romandië, Frans Maassen in
'Torhout-Werchter', de Ronde van
België. Niemand moet vreemd op-
kijken als dat rijtje dit jaar nog uit-
breiding krijgt, met Luc Suyker-
buyk, Peter Stevenhaagen, Jelle
Nijdam, Adrie van der Poel en wie
weet zelfs wel een John Talen en
Louis de Koning stuk voor stuk
evenzeer begaafde generatiegeno-
ten in het etappewerk over vier tot
acht dagen.

Rooks kwam ten val tijdens een
baanwedstrijd in San Sebastian, en
kreeg een opduvel in de rug. Breu-
kink kreeg last van een voedselver-
giftiging in de Ronde van Andalu-
sië. De Noordhollander werd een
week gestuit in zyn voorbereidin-
gen op maart en april, Breukink
moest de Siciliaanse Week laten
schieten.

u^an onze verslaggever
ijTERDAM - Analyse van
i^^ Rooks, aan het eind

voor hem hoogst suc-

kh verloPen seizoen 1988:
heb enorme vooruitgang

oF°^kt, maar het beste moet
a* komen". Rooks, Renner
et» et Jaar, Sportman van
%Tar' winnaar het klassiekel^Pioenschap van Zürich,
e.r het meest pronkend met
ra°°hetjestrui van de Tour de
fc]f Ce- Rooks praat voor zich-

hiaar kan er evengoed een
5r endere Nederlandse ron-

bij betrekken. Ook. Breukink, Gert-Janl^^hisse, en wie weet nogeren' nebben in principe
H rïlo°iste jaren nog voor

L
staat er, aan de voor-

do? Van net beginnende weiler-
-1989' niet slecnt voor in de

jkp ? oersen- Maar het opmerke-
'j dgoet zich voor, dat anders dan
'dg sPrinters, de toprenners van

P
2lCn vrijwel uitsluitend con-

JOo^en oP de Tour de France.

* er en Theunisse rijden alleenV2
°te ronde. Breukink en Win-!°°rKlen de Giro dTtalia meer als

S en in de Vuelta ko-
sterkste Nederlanders dit

helemaal niet in actie.

Gok
JSks ,
L^rnL., onS Jaar halverwege ziek
fc^t i n uit Italië: „Ik richt me
[Si 6ü luitend op de ronden, ik wil
M^rk Vo°rin rijden in de wereld-VS j^>ersen, nu weer wél een top-

P scu er winnen. Dan kun je nietj%t ?erP staan in de Giro, als je
IS jj at ook de Tour er nog achter-jNhin'J11' en dat Nederland daar

*frJer " eerste plaats naar kijkt. In
*8 f,0

e Jaren was zon opstelling zo%a j» niet; maar nu jenaam hebt
S \v ' verwacht iedereen je met-
W. j

6er vooraan. Dat kan gewoon
V ootrZiet net aan Delgado: vorig
Sr>ie de Vuelta gemeden, lekkerSla»1*1 meetrappen in de Giro, en
»■ Verk 'n de Tour- Misschien gok

Ssin ccrd> maar je moet een be-
'6 nemen".

Sb
r da^eukink' biJna vier jaar jon-
Nfv.de Noordhollander, denkt
v l'' dat u net zo over> met dit ver-
j**l' in\> IJ' wat minder hoeft 'te ge-NreLde WB-wedstrijden, en wél
>1 anw ln de Giro. „Maar met een
v n tvj ? instellingdan de afgelo-
,VL e.e Jaar"' waarschuwt hij bij

Bre"kink debuteerde alsP|,:r drie, putte daar zoveel
.tn ln^ voriê jaareen plaats
' maar lonken naar een vervol-

de serie (3-2-1), doet hij

Progressie

li^lcj^^ong jaar onder behoorlijk
t 1 trm aan de Giro begonnen. Op
Naf ent zelf ging het me best
j>r, Vfrn °est ik het alleen afleggen
?'<iUs ;;arnpsten, omdat die ouder
°Ur ,slerker. Maar ik merkte in de
JVw lk misschien toch wat te
rW igegaan- Zon enorme in-ia *U r,

tegen rA1Pc d'Huez wil
Waroi? eren te voorkomen. Ops ik tevreden over mijn pro-

Voedselvergiftiging. „Je moet ont-
zettend oppassen in Spanje. In Ita-
lië en Zwitserland hoor je nooit
iemand klagen, maar Spanje en ook
Frankrijk dat is dikwijls heel link
eten en drinken. Ik heb nu twee
keer in mijn carrière last gehad van
bedorven spullen, beide keren in
Spanje. Trouwens, ik was niet de
enige, ook Van Hooydonck en Lil-
holt zijn een paarkilo afgevallen. Je
zou gewoon gaan wensen, dat er een
kok met de ploeg meereisde naar
dat soort landen. Voetbalclubsdoen
dat toch ook?"

Oppassen
Van onze medewerker

JOHN BANNIER
GELEEN - In de landelijke
districtsklasse van de zaal-
voetbalcompetitie in deklasse
zuid II won koploper het
Bouwfonds met 2-1 van Bas-
tings. Achtervolger Sphinx
Maastricht maakte geen fout
en versloeg stadgenoot Yerna
met 7-2. Bouwfonds blijft aan
de leiding met drie punten
voorsprong op Sphinx, dat
echter een wedstrijd minder
heeft gespeeld.

Het duel tussen het Bouwfonds en
Bastings was niet best. Bastings
probeerde Bouwfonds van het sco-
ren af te houden door de bal in de
ploeg te houden. Dat lukte in deeer-
ste helft, omdat de koploper niet
voldoende pressie uitoefende op
Bastings. Geheel tegen de verhou-
ding in nam Bastings echter de lei-
ding. Zes minuten voor rust pas-
seerde William van 't Hek met een
strak schot Bouwfonds-goalie Chris
Luyten die tot dan toe nog niets te
doen had gehad.

Na de pauze speeldeBouwfonds fel-
ler, maar paal en lat stonden succes
in de weg. In de dertigste minuut

echter vond Frank Visser eindelijk
een gaatje. Nauwelijks vier minuten
later stond het al 2-1 voor hetBouw-
fonds, toen Ed Demandt knap
scoorde. Bouwfonds, zonder de in
Amerika verblijvende Marcel Loos-
veld, moest in de slotfase nog alle
zeilen bijzetten. Jean Thys, de goed
spelende goalie van Bastings, werd
gewisseld, maar ook met een speler
meer kon Bastings niet scoren.

Canton Reiss-Haantjes 4-2 (1-1) - 1-0 H.
Gulpen, 1-1 M. Venhovens, 2-1 H. van de
Broek, 2-2 M. Venhovens, 3-2 L. Boerema,
4-2 H. Gulpen.
Sphinx-ODV Yerna 7-2 (2-0) - 1-0 E. Merk,
2-0 E. Dinjens, 2-1 M. Reyners, 3-1 R.
Schoens, 3-2 L. Remmers, 4-2 E. Dinjens,

5-2T. Reynaerts, 6-2 M. de Bruyn, 7-2 L. Wij-
nants.
FC Brunssum-Spcl.Leeuwen 3-3 (2-2) - 1-0
H. Hassink, 2-0 M. Stoeler, 2-1 G. Goulding,
2-2 M. Janssen, 2-3 J. Sangers, 3-3 R. Berg-'
sma.
Posno Facopa-Keelkampers 4-5 (2-2) - 1-0
P. Waegemans, 1-1 P. Lenferink, 2-1 A. Lins-
sen, 2-2 M. Ruwette, 3-2 T. Neppelenbroek,
3-3 P. Lenferink, 4-3 P. Waegemans, 4-4 M.
Ruwette, 4-5 J. Massot.
Heel-FC Wierts 1-1 (1-1) - 1-0G. Suylen, 1-1
L. Wassenberg.

Districtsklasse Zuid II: Heel-Wierts 1-1,
Varenbeuk-Haantjes 4-2, Sphinx-Yerna 7-2,
Bouwfonds-Bastings 2-1, Posno Sport-
Keelkampers 4-5, Brunssum-Leeuwen 3-3.

Stand: 1.Bouwfonds 16-27, 2. Sphinx 15-24,
3. Varenbeuk 16-23, 4. Leeuwen 16-20, 5.

Breukink heeft in zijn ploeg te ma-
ken met Peter Winnen als tweede

Renners fietsen
voor hun leven

BELPASSO - Teun van Vliet drukte een wijsvinger tegen zijn
voorhoofd. „Gekkenwerk", sakkerde hij. Steven Rooks mop-
perde: „Schandaal". De twee beste Nederlanders in de Sici-
liaanse Wielerweek waren blij zonder ongelukken het eind van
de derde etappe te hebben gehaald. Rooks pakte nog een prijs-
je mee: zevende, twaalf seconden achter ritwinnaar en nieuwe
leider Bruno Leali.
De Omloop Het Volk (4 maart) en
Milaan-Sanremo, de eerste klassie-
ker op 18 maart, zijn de eerste doe-
len voor Van Vliet en Rooks. Het,
warme weer op Sicilië is ideaal voor
hun voorbereiding, de koersom-
standigheden zijn dat niet altijd.
Gisteren moest het peloton kort na
de start in Messina door het stadje
Santa Teresa di Riva rijden. De be-
volking was dagenlang gewaar-
schuwd niet in de hoofdstraat te
parkeren. Niemand had zich er iets
van aangetrokken. De straat stond
vol auto's, veel zelfs dubbel gepar-
keerd. Dat het peloton daar zonder
ongelukpasseerde, mocht een mira-
kel heten.

'Achtbaan'
In finishplaats Belpasso wachtte
een andere verrassing. Tien rondjes
op een soort 'achtbaancircuit' met
klimmen en afdalingen en vooral
slechte bestrating. Rooks: „Als het
per ongeluk had geregend, waren
we allemaal op ons gezicht gaan."
Van Vliet: „Voor de maand februari
was dit echt te gek." Op de droge
stenen konden sommigen al niet
overeind blijven. De Sovjet Konis-
jev ging plat en verloor op slag zijn
kansen op de eindzege. De geluks-
vogels waren dankbaar voor het
mooie weer.

De derde etappe bracht leven in de
wedstrijd. De Italianen Giuliani en
Brugnani waagden een solo. De
laatste werd kort voor het eind ver-
schalkt door Bruno Leali, Italië's
elegantste meesterknecht. Hij ver-
bond zich voor dit jaaraan oud-we-
reldkampioen Argentin en mocht
het seizoen voor zichzelf beginnen.
Leali won met twaalf seconden
voorsprong en onttroonde de sprin-
ter Baffi (derde) als leider in de alge-
mene rangschikking.

Van der Poel
De Zwitser Tony Rominger won de
zestiende editie van de Ronde van

de Middellandse Zee. De laatste
etappe, een rit over 184 kilometer
van La Seyne naar Antibes, leverde
een sprintzege op voor de Belg
Etienne deWilde, die eerder de der-
de en vierde rit op zijn naam had ge-
schreven.

De Wilde nam in de slotetappe,
waarin de Zwitser Stefan Joho lang
soleerde, revanche op Adri van der
Poel. De Nederlander was zijn Bel-
gische concurrent een dag eerder te
slim afgeweest door vlak voor het
eindevan hem weg te fietsen. Maan-
dag was Van der Poel echter kans-
loos: de Belgische kampioen ging
de sprint 200 meter voor de, streep
aan en bleef zijn opponent twee
fietslengten voor.

De eindoverwinningvan de 28-jari-
ge Rominger, voor het vierde jaai
beroepsrenner, kwam niet in gevaai
sinds hij zaterdag de leiding nam
Voor de coureur uit de Italiaanse
ploeg van Gianluigi Stanga was hel
de eerste zege in een etappekoers
Toch heeft deZwitser al goede over-
winningen geboekt, waaronder eer
bergrit in de laatsteronde van Italië.

wielerbulletin

RONDE SICILIË - Derde etappe, Mes
sina-Belpasso, 155 km: 1. Leali 4.03.06;
2. Brugnani op 0.10; 3. Baffi op 0.12; 4.
Gavazzi; 5. Sörensen; 6. Vitali; 7. Rooks;
8. Gusmiroli; 9. Kelly; 10. Anderson, al-
len zt als Baffi. Algemeen klassement:
1. Leali 13,31.46; 2. Baffi op 0.08; 3. Ga-
vazzi op 0.11; 4. Kelly op 0.13; 5. Giola zt;
6. Anderson op 0.16; 7. Argentin zt; 8.
Sörensen op 0.17; 9. Vitali zt; 10. Dhae-
nens zt.

RONDE MIDDELLANDSE ZEE -Laat-
ste etappe, La Seyne-Antibes, 184 km:
1. De Wilde 4.27.14; 2. Van der Poel; 3.
Moreels; 4. Barteau; 5. De Clercq; 6.
Pensee; 7. Casado; 8. Haex; 9. Van den
Brande; 10. Verdonck, allen zt als De
Wilde. Eindklassement: 1. Rominger
18.50.14; 2. Roosen op 0.21; 3. Le Clerc
op 0.37; 4. Stephens op 0.57; 5. Bezault
op 1.06; 6. Fignon op 1.08; 7. Forest op
1.11; 8. Philipot op 1.25; 9. Volpi op 1.27;
10. Pelier op 1.39.

Moeizame come-back tegen Rrit ontaardt in knokpartij

Pedro van Raamsdonk
maakt nog geen vuistLimburgsDagblad

Keelkampers 16-20, 6. Brunssum 16-18, 7.
Wierts 15-14,8. Heel 16-13, 9. Yerna 16-9, 10.
Haantjes 16-9, 11. Bastings 16-7, 12. Posno
Sport 16-6.

Hoofdklasse Zuid: Meyers-Cosmos3-3, Ma-
rathon-Eysden 4-2, Antwan-Sportclub 2-5,
Vaals-Merpati 2-3, B. Stap In-Brikske 3-3,
Hans Anders-Bouwkompas 2-7, Billy Bil-
ly's-Flatazor 4-7. Stand: 1. Flatazor 18-27, 2.
Marathon 18-24, 3. Erjsden 18-25, 4. Bouw-
kompas 18-24,5. Merpati 18-22,6. Sportclub
18-19, 7. Meyers 18-18. 8. Hans Anders 18-18.
9. Cosmos 18-17, 10. Brikske 18-13, 11. Vaals
18-12, 12. B.Stap In 18-12, 13. Antwan 18-10,
14. Billy Billy's 18-8.

Hoofdklasse Noord: Baarlo-'t Haöfke 1-4,
Hornerhof-Fiat te Poel 2-7, Fermonia B-
GFC 21-2, Amicitia-KumisflTreffers 7-2.
Toyota Postpoort-Concordia 4-1, Neeritter-
Altweertheide 4-0. Stand: Toyota Postpoort
17-29, Fermonia B. 16-27, 't Haöfke 17-27,
Perey Verz. 16-26,Fiat te Poel 17-24, Neerit-
ter 17-18, Amicitia 17-15, Altweertheide 17-
-15, Kumis/Treffers 17-14, Baarlo 16-13.Wit-
tenhorst 16-12, Homerhof 16-8, Concordia
17-3, GFC 16-1.

Hoe dat met Rooks en dezijnen ligt



Danny Peters: 'In finale liefst tegen Tilburg'

Smoke Eaters gebrand
op Nederlandse titel

" Bubbelbad
als
warming-up.
Smoke Eaters is
niet van plan
kopje onder te
gaan in de
finale van de
nationale
ijshockeystrijd.

Foto:
PETER ROOZEN

Geschorst]
wegens

slecht gedrag
LISSABON - Ze Beto, d°j
man van de Portugese voetWJkampioen FC Porto, is door'
bestuur van de club voor
rest van het seizoen gescho|
Het bestuur vindt dat hij *slecht heeft gedragen. De
slissingkomt twee dagen n#
het bestuur van Porto een
dere vedette, spits Fernat
Gomes, een identieke straf1
opgelegd. Porto werd eerder'
seizoen door PSV uitgesc
keld in het Europese toerfl^voor landskampioenenen. '29-jarige Ze Beto verklaarde
de pers, dat hrj er niet öjjdenktzijn contract te verleng
als detechnische stafvan P^volgend seizoenaanbüjft. G^getter Gomes werd gestel
omdat hrj zaterdag, tijdens*]trainingskamp van Porto. \
blijken weinig respect te 1^ben voor de leiding van de cW'

"LAGOS - Paul Haarhuis <zijn 23ste verjaardag het ÜB^
nistoernooi in Lagos, Niger»*,
Nederlander versloeg in de *j
strijd de Tsjech Novaeek me'
7-6 (7-3), 6-4. Haarhuis verd'Jeen prijzengeld van ruim "
gulden.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Een dag na het
bereiken van de nationale ijs-
hockeyfinale stond Smoke
Eaters weer met beide voe-
ten op het ijs. De spelers,
zondagavond ondersteboven
van de kostbare overwinning
tegen Spitman Nijmegen,
waren met hun gedachten al-
weer bij de eindstrijd, waarin
Rotterdam of Tilburg tegen-
stander wordt. Die beslissing
valt woensdag.

Smoke Eaters gaat zich deze week
in allerust voorbereiden op de fina-
le. Aanvaller Danny Peters denkt
dat er een kansje inzit, ongeacht
welke ploeg als tegenstander uit de
bus komt. „In de tweede periode te-
gen Spitman gingalles fout. Wij her-
stelden ons in de laatste periode
echter formidabel. Dat is prima
voor het zelfvertrouwen." Wat be-
treft de fïnale-tegenstander heeft
Danny Peters een duidelijke voor-
keur. „Als ik het voor het zeggen
had, zou ik voor Tilburg kiezen. We
hebben deBrabanders dit seizoen al
vijfmaal geklopt."

" BRUNSSUM - Dios Brun-1
versloeg in de achtsteronde v*
Limburgse damcompetitie )\
dor Nuth met7-13. In deprovij
le eerste klasse is De Kroon*:
Kerkrade oppermachtig kamP*
geworden. Na een 13-3 ov^ning op Dios 2 was het karnP'
schap een feit.

" LINARES - WereldkamEJGary Kasparov heeft de
kaan Bobby Fischer verzocht"
achter het schaakbord plaats j*
men. De Rus heeft zijn verzeg
de voormalige wereldkamPJmet een brief ondersteund. FW
veroverde in 1972 de wereld
maar weigerde drie jaar late»
kampioenschap te verdedig6ll',
kwam toen in bezit van Ai*
Karpov. Fischer nam daarna"
meer deel aan wedstrijden.

Vijf duels
De fïnalestrijd gaat dit jaarvoor het
eerst over vijf duels. De ploeg die
het eerst drie wedstrijden winnend
afsluit, mag zichkampioen noemen.
Danny Peters: „Wij hebben alle
kans de titel naar Geleen te halen.
Ons team is momenteel in topvorm.
Als we deze vorm nog twee weken
vasthouden, moet het lukken. Ook
als Rotterdam tegenstander wordt.
Wij hebben die ploeg in de Weena-
hal al eens van het ijs gespeeld".

trainerscarrousel

Het bestuur van Smoke Eaters-ju-
nioren organiseert busreizen naar
de finale-uitwedstrrjden. Kosten
twintig gulden per persoon. Opstap-
plaats parkeerterrein Glanerbrook.
Informatie en aanmeldingen: bloe-
menmagazijnLoos Geleen, telefoon
04490-47249.

Forse nederlaag — Roemeense schutters ongrijpbaar

Oranje komt handen te kort
STRAATSBURG - De natio-
nale zaalhandbalploeg is de
hoofdronde van het WK-kwa-

lificatietoernooi in Frankrijk
begonnen met een forse ne-
derlaag. Tegen het ijzersterke

Roemenië, dat door het onver-
wachte verlies van Bondsre-
publiek Duitsland tegen IJs-
land sterk favoriet is voor de
eindzege, verloor de ploeg van
Ton van Linder in Straatsburg
met 22-36. Bij rust hadden de
Roemenen al een voorsprong
van 16-7.

" MECHELEN - Pierre Kusters uit
Nuth verlaat aan het einde van dit
seizoen vierde klasser RKMVC uit
Mechelen.

" PORTO ALEGRE - Bahia 'm
de Braziliaanse voetbaltitel M
overd. In de finale van dej*tfd
pioenschapsronde speelde **Jin Porto Alegre geüjk (0-0) K
Internacional. Bahia had de e* jf
wedstrijd in eigen stadion m^gewonnen. Bahia behaalde <
laatste Braziliaanse titel in ;
toen Santos met Pele werd v'e
gen.

" LAHTI - Zweden dominee^ Jlhet WK langlauf vrije stijl °stj \kilometer. Viervoudig Olynl^, ?
kampioen Gunde Svan vero v <
de gouden medaille. Zily^ "
brons gingen naar respectief 1
zijn landgenoten Mogren en p *land. Beste Nederlander *asj k
ben Krouwel (71ste). Klassfy d
overige Nederlanders: 76. yk
Hopman; 77. Kees Puyk; 84
Stevens.

koos voor een offensieve 4-2 dek-
king waarmee hij de gevaarlijke
Roemeense opbouwers Vasile Stin-
ga, vaak genoemd als beste hand-
baller van de wereld, en de links-
handigeMarian Dumitru zoveel mo-
gelijk aan banden probeerde te leg-
gen. De taktiek sorteerde nauwe-
lijks effect, want het duo scoorde er
lustig op los, terwijl ook de Roe-
meense cirkelloper lon Mocanu
dankbaarprofiteerde van deruimte.

Damkwartet
punt voor op
Sovjetunie

Nederland was tegen Roemenië vol-
strekt kansloos. Ton van Linder

"LAHTI - De Fin Jari Puik 140!
won in Lahti tijdens het J|
Noordse nummers het onde"^springen van de reuzes^Puikkonen maakte op de s*j
tweemaal de op één na v„||
sprong. Zijn puntentotaal va?^was echter het beste van ie°Ê^Jens Weissflog uit de DDB.j
tweede met een totaal van 21*"

" TUNIS-Tijdens demilitaj^i
reldkampioenschappen alle*}
Tunis, met bijna driehonderd
nemers, werd Wil GoessenS<\

leen, Unitas) op de 12.000 pJ
71ste in 37.31. Goessens *"* D
vierde aankomende loper v* i
Nederlands militaire team-

" SUSTEREN - De voetbaj'^
vrouwen van Zuid- en Noor"' J
burg spelen morgen in SU'jjJ
een selectiewedstrijd. AftraP

lotto/toto

Mooie treffers
Nederland deed het aanvallend niet I
slecht en kreeg meer dan eens de I
handen van de 3000 toeschouwers I
op elkaar voor vaak mooie treffers I
waarbij met name linkerhoekspeler
Fiege en opbouwer Groener zich
onderscheidden. Verdedigend kwa-
men de mannen van Van Linder er
tegen het technisch hoogstaande
spel van de Roemenen evenwel ab-
soluut niet aan te pas. Met name in
één tegen één-situaties kwam Ne-
derland veel tekort. Via de tussen-
standen 18-9, 21-10en 30-18 wonnen
de vaak subliem spelende Roeme-
nen, die een staande ovatie kregen,
met 36-22. De Nederlandse treffers
werden gemaakt door: Groener sx,
Boomhouwer en Joop Fiege 4x,
Van Noesel 3x, Robert Fiege en
Schuurs 2x, Berendsen en Van Ol- I
phen lx. M

CANNES - Het Nederlandse dam-
kwartet heeft uitstekende kansen
op het veroveren van de wereldbe-
ker voor teams. In de vierde en
voorlaatste ronde versloeg het na-
tionale viertal Europa B met de ma-
ximale score. De Sovjetunie had on-
verwacht grote moeite met het
Europese A-team, dat lange tijd uit-
zicht had op een gelijkspel. In het
eindspel schoten de Europeanen
echter tekort, waardoor Gantwarg
c.s. de achterstand op Nederland tot
één wedstrijdpunt wisten te beper-
ken.

Groep 1: Polen-Israël 30-15 (16-6); Frank-
rijk-Cuba 21-14 (12-8); Spanje-Denemarken
22-28 (6-18). Stand: 1. Polen 3-6 82-62; 2.
Spanje 3-6 68-59; 3. Frankrijk 3-4 66-51; 4.
Denemarken 3-2 73-77; 5. Cuba 3-0 60-74; 6.
Israël 3-0 52-78. '

DEN HAAG - Winnende tfzjH
sportprijsvragen; lotto 7: eerstinlMp
geen winnaar; tweede prijs: 4 *■ : ift
die ieder bruto ’ 75.000 ontvang* M I
de prys: 103 winnaars, ieder

’ 2.175,50; vierde prijs: 5.086
ieder ’ 44; vijfde prijs: 68.468f" f, "ieder ’ 5. Cijferspel 7: zes cü"^.^!geen winnaar. Toto 7: eerste P*
winnaar; tweede prijs: 15 *ï. 41
ieder ’ 1227,90; derde prijs: .f"
naars, ieder ’ 168,50.Toto ge''J;
ste prijs: 1 winnaar, bruto ’ fjfll
tweede prijs: 3 winnaars, ieder/, A§A
derde prijs: 72 winnaars, »e<l?rrvierde prijs: 918 winnaars, iede»

Vandaag speelt Nederland in de
vroege avond tegen Bulgarije, op
papier de enige wedstrijd in de
hoofdronde waarin Oranje winst-
kansen heeft.

Nederland-Europa B 8-0 - Clerc-Lemmens
(Bel) 2-0, Van der Wal-Michiels (Bel) 2-0,
Jansen-Delhon (Fra) 2-0, Wesselink-Laporta
(Ita) 2-0. Overige uitslagen: Europa C-Ame-
rika 3-5; Europa A-Sovjetunie 3-5. Stand: 1.
Nederland 8 (28); 2. Sovjetunie 7 (24); 3.
Amerika 5 (17); 4. Europa A 4 (15); 5. Europa
B en Europa C 0 (6).

Roma schiet
trainer af
ROME - De Zweedse trainer
NielsLiedholm mag derest van
het seizoen de trainingen van
AS Roma niet meer verzorgen.
Dat maakte het bestuur van de
Italiaanse club maandag be-
kend, een dagna de thuisneder-
laag van 1-3 tegen Pescara. Lu-
ciano Spinosi, de vroegere in-
ternational, neemt voorlopig de
trainingen van Voller en co
waar. Liedholm verlaat Roma
overigens niet. Hij mag verder
werken als technisch directeur.
AS Roma maakt een pover sei-
zoen door. De club staat op de
zevende plaats, met twaalfpun-
ten achterstand op Inter Mi-
laan.

Voetbal op
maandag
ATHENE - De wedstrijden
voor de Griekse voetbalcompe-
titie zijn gisteren afgewerkt.
Het programma werd in totali-
teit naar de maandag verscho-
ven, omdat zondag de Griekse
scheidsrechters staakten. Zij
protesteerden daarmee tegen
het toenemende geweld in en
om de stadions. De koplopers,
Olympiakos en AEK Athene,
handhaafden hun positie op de
twintigste speeldag. Olympia-
kos won thuis met 1-0 van Pa-
nionios. AEK versloeg in een
uitduel Ethnikos met 2-1. OFI
Kreta, de ploeg van Gêne Ge-
rards, speelde0-0 bij PAOK Sa-
loniki, devroegere club van Ri-
nus Israël.

Blessuregolf
dames V en L
GELEEN -Het damesteam van
Herschi/V en L wordt geteis-
terd door een ware blessure-
golf. Nadat eerder al de basis-
speelsters Cecile Leenen, Nico-
le van Thor, Philomene Jans-
sen en Paula Perriëns voor lan-
gere tijd waren uitgeschakeld,
moesten afgelopen weekeinde
weer twee namen aan het rijtje
worden toegevoegd. Ingrid Se-
gers scheurde tijdens het duel
tegen Aalsmeer de enkelban-
den. Zij zal dit seizoen vermoe-
delijk niet meer in actiekunnen
komen. Ook NatasjaKivit raak-
te geblesseerd aan haar enkel.
Zij kreeg drie weken rust voor-
geschreven.

SVM tegen
landskampioen
MUNSTERGELEEN - Voor de
vierde landelijke ronde om de
Nederlandse handbalbeker bij
de dames wordt donderdag-
avond in de sporthal van Mun-
stergeleen het duel tussen SVM
en landskampioen SEW ge-
speeld (20.30 uur). Deze week
zijn de kwartfinales van de af-
delingsbeker bij de heten. Het
programma: woensdag 20.30
uur Merefeldia-Vios; donder-
dag 20.00 uur HBS-Voerendaal,
Vesta-BHC en Wilskracht-
Break Out.

Armand Custers
blijft aan slag
MURCIA - Armand Custers
heeft zich ook geplaatst voor
het tweede toernooi van het
Spaanse satellite-circuit in
Murcia. In de laatste twee ron-
den van de kwalificatie had de
Hoensbroekse tennisser amper
problemen. In de voorlaatste
wedstrijd gaf hrj slechts één
game (6-1; 6-0) afaan de 16-jari-
ge Duitser Firtzil. In de beslis-
sende partij werd de Spanjaard
Tuttieser met 6-2; 6-2 versla-
gen.

Custers had pech bij de loting
voor het hoofdtoernooi. Hij
moet direct tegen de eerste ge-
plaatste en winnaarvan het eer-
ste toernooi aantreden. Voor
het volgende toernooi is Cus-
ters door de goede resultaten
rechtstreeks tot het hoofdtoer-
nooi toegelaten.

Duo Tijsterman
in railystrijd
HEERLEN - Kees en Mieke
Tijsterman, bekend van Parijs-
Dakar, debuteren dit seizoen in
het internationaal open Neder-
lands rallykampioenschap. Het
echtpaar uit Waddinxveen
krijgt daarvoor van het Opel-
dealerteam Holland de beschi-
king over een Opel Kadett GSI
16V in de groep N-uitvoering.
Deze opvallende start in de va-
derlandse rallysport vloeit
voort uit een deelname, twee
jaar geleden, aan de Limburgia
Rally, waarin de Tijstermans in
deze voor hen vreemde disci-
pline een veertiende plaats be-
haalden. Naast het debuut van
het Tijsterman-duo keren de
vertrouwde gezichten van Pe-
ter van Merksteyn en Hans van
Beek terug in het Opel-team.
Zij nemen dit seizoen deel aan
alle wedstrijden, die meetellen
voor het 'internationale open.'

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

GELEEN - De lerse kickbok-
ser Billy Murray bereidt zich
in het sportschooltje van Tony
Haberland in Geleen voor op
zijn gevecht om de wereldtitel
op 15 maart in Belfast tegen de
Amerikaan Richard Hill. Of-
schoon kickboksen, een va-
riant van het normale boksen,
in Limburg nauwelijks wordt
beoefend, heeft Murray voor
een trainingsstage in Geleen
gekozen, 'omdat Tony Haber-
land de kneepjes van de sport
tot in de perfectie beheerst.'

De 28-jarige Billy Murray had
Tony Haberland in eerste instan-
tie als sparringpartner naar Bel-
fast willen laten komen. „Maar

Ierse bokser
krijgt 'kiek'
in Geleen

Tony Haberland sparringpartner voor wk-gevecht Billy Murray
"Kickboksers doen het ook met de voeten. De lerBilly Murray wijkt achteruit voor een 'rechtse
directe'van Tony Haberland. Foto: PETER ROOZEN
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Obbicht-Heidebloem

oefenvoetbalGroep 2: Zwitserland-Bulgarije 24-20 (11-9);
IJsland-BondsrepubliekDuitsland 23-21 (9-
-10); Roemenië-Nederland 36-22 (16-7).
Stand: 1. Roemenië 3-6 84-64; 2. Zwitser-
land 3-6 64-53; 3. IJsland 3-4 64-56; 4. BR
Duitsland 3-2 64-55; 5. Bulgarije 3-0 53-69; 6.
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Oude bekenden
Haberland en Murray zijn oude
bekenden van elkaar. Verleden
jaar stonden zij tegen elkaar in de
ring in Belfast met als inzet het
Europees kampioenschap in het
weltergewicht. De titel ging toen
met klein verschil naar de ler. In
Geleen snijdt het mes van twee
kanten. Tony Haberland heeft zelf
alle baat bij de trainingen met de
ler. „Op zaterdag 11 maart moet ik
in de Hanenhof in Geleen om het
Nederlands kampioenschap
vechten tegen de Amsterdammer
Bayram Colak en Murray heeft
met zijn vechtstijl veel weg van
Colak. Ik leer ontzettendveel van
Murray en Colak kan hier in Ge-
leen op een warme ontvangst re-
kenen".

Daarnaast heeft hij een hele rits
andere titels op zijn naam staan.

Tony heeft het te druk met zijn
sportschool in Geleen." Het Ne-
derlands kickboksen wordt
hoofdzakelijk in de Randstad be-
dreven. Murray: „Maar ik wilde
per se tegen Haberland oefenen,

omdat hij de beste technische
kickbokser is die ik ken. Zijn stijl
lijkt verrassend veel op die van
mijn komende tegenstander." Bil-
lyMurray was in 1987amateurwe-
reldkampioen in de Waako-stijl.
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