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Negen maanden
cel voor Havel

I^APEST - „Ik ben niet schul-
l|jj s ik toch moet worden ge-
L ' voel ik dat als een offer voor
fye zaak, dat in het niet valt bij
|L ter dat Jan Palach twintig jaar
TJpi bracht: zijn leven". Dat zei
Ifi^sidente Tsjechische toneel-
jver Vaclav Havel gisteren te-

i |
e rechter kort voordat hij tot(J) maanden gevangenisstraf -

Ürj
s*renS regime - werd veroor-: zijn aandeel in de de-

I)j lraties op 15 en 16 januari in

L^'icier van justitie in het proces
f, "avel, Karel Florian, achtte
L-.*ee aanklachten tegen de
(J Ver (opruiing en 'het belem-\fj} van een gezagsdrager in deL
ot n'ng van diens functie') goed'
)rj 2 maanden gevangenisstraf

Ide kronen (ongeveer 5000
(j n* boete. Florian bleef daar-
foeiru/rn onder de maximimaal

straf, een gegeven dat
!ti a| °Ppositie in Praag wordt ge-
(s /s bewijs dat departijtop na de
Hymnen- en buitenlandse pro-
-s^n niet tot het uiterste wilde

er Helena Hlavata kwam tot
ly *at milder vonnis, waartegen
i^s' advocaat Jozef Lzicar on-
I ei4jk hoger beroep aanteken-

analist Dienstbier, met Havel
(k, °Prichter van de mensen-
,^norganisatie Charta '77, toon-i en tevreden over de internatio-

k protesten tegen de arrestatie
lp Hij noemde daarbij de
ij Van de Nederlandse regering
f- Senover de Tsjechische een mi-
(,L a^e- en mogelijk later een aan-
H te starten volgens
HJ 1 Wenen tussen Oost en West
t .^gekomen CVSE-akkoord.
politie verrichtte overigens vol-
Ihl Verslaggevers ter plaatse drie

fcte„l^Sers van Charta die naar het
L "tsgebouw waren gekomen.

iij " Vaclav Havel

Het weer
L^oden met zonI\^ aS begint aangenaam fris
[weinig wind en een tem-
Vst r rond ne* vriespunt.
(' o t

a* wo'kenvelden zijn
Sn/"1 zonnige perioden. De

ligt ook vandaag
ta °oven normaal met een
Som rond de 8 Sraden- De

.ter- die gisteren nog
'Np*11'"'baren aanwees, gaat
*k f }*adering van een depres-
\s!|e«delijk dalen naar 1015
\a wind gaat in de loop

da& iets toenemen naar
Nüw acht 3 uit de richtin8
we/?st- Het regengebied be-
u'^hi Di^ de depressie zal
tat

UrK in de nacht passeren.
ta^P neemt in de avond de
Vih, 'king geleidelijk toe. De
tC^de nacht blijft de tem-
Vt

Ur boven nul.
hff ev«ntuele informatie be-
'W de net weer m Limburg
V»., u bellen 06-91122346

V»* °7-41 onder: 18.07
d>P: 20-23 onder: 08.08
«o^OEN:Cy 07.39 onder: 18.09*ftop: 21.33 onder: 08.17

K

MORGEN:
Wielerspecial'89

Zaterdag 4 maart start het wielerseizoenmet deeerste 'ech-
te' klassieker, de Omloop Het Volk. In dat kader verschijnt
morgen de jaarlijkse wielerbijlage van het Limburgs Dag-
blad. Met aandacht voor TourwinnaarPedro Delgado, maar .
ook komen rennersvrouw Phil de Rooy, belofte Bob Meeu-
wissen, bondsbestuurder Math Linkens en prof in de marge
Leon Boelhouwers aan bod.
En uiteraard de servicepagina met de internationale kalen-
der, Tourrouteschema, het actuele FICP- en Wereldbe-
kerklassement en het complete profpeloton.

" Pedro Delgado, omstreden Tourwinnaar.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Ervaring
De particuliere ziektekostenverze-
keraar VGZ is bij de fusie betrok-

ken gezien de nauwe relatie met de
acht fondsen. VGZ is veertig jaar
geleden als 'boyenbouwmaatschap-
pij' van de ziekenfondsen opgericht.
De VGZ voorziet in de noodzakelij-
ke ervaring met het werken op de
particuliere markt.

De ziekenfondsverzekerden zelf
zullen weinig of niets merken van
defusie. Alle huidige vestigingen en
kantoren van de ziekenfondsen zul-
len hun functie blijven behouden.
Wel zullen, aldus Walenkamp, op
den duureen aantal dubbelfuncties,
vooral ir de ondersteunende sfeer,
worden samengevoegd. Tot ge-
dwongen ontslagen zal dat zeker
niet leiden, hebben de fusiepartners
besloten.
Er is nog niet besloten onder welke
naam de nieuwe maatschappij gaat
opereren, hoewel gepraat is over de
naam 'zorgmaatschappij VGZ'.

9 Zie verder pagina 13

Doop prof.
Penn-tulp

BOYENKARSPEL - Op de 56ste
Westfriese Flora in Boyenkarspel is
gisterende Professor Penn-tulp ten
doop gehouden. De rode tulp is ge-
noemd naar de Maastrichtse hart-

chirurg prof. dr Olaf Penn. Kweker
Veldboer uit Slootdorp gaf de tulp
de naam van Penn omdat hij zes jaar
geleden met succes door hem is ge-
opereerd. Veldboer werd toen met
een dreigend hartinfarct door de
Vrije Universiteit van Amsterdam
naar Penn doorverwezen. Als dank
voor de geslaagde ingreep noemde
Veldboer de tulp, waaraan hij jaren
werkte, naar Penn.

"Mevrouw Penn (links) doopt de naar haar man genoemde tulp. In
het midden de wereldkampioen schaatsen Leo Visser en geheel rechts
professorPenn. Foto: JOOPBOEK

Veel bijenvolken
spoorloos verdwenen

door jan van lieshout
ROGGEL/EDE - Op raadselachtige
wijze zijn de afgelopen maanden in
Nederland honderden bijenvolken
spoorloos verdwenen. Gisteren
kwamen op het centrale meldpunt
voor bijenziekten in Ede de eerste
onheilstijdingen binnen.

„Een geografisch verband kan voor-
alsnog niet worden gelegd",.aldus

drs Jan Veenhof, de imkerende die-
renarts die de meldpost in Ede be-
mant en die de meldingen aan de
Veeartsenijkundige Dienst in Den
Haag heeft doorgegeven.

„De meldingen kwamen uit alle de-
len van Nederland. Wel blijkt de
klacht van de verontruste imkers
dezelfde: het wintervoer is onaange-
roerd, het broed dood en het bijen-
volk spoorloos verdwenen".

Jan Veenhof heeft de indruk dat de
ramp groter is dan uit deeerste mel-
dingen (van middelgrote imkers)
blijkt.'

Ook Lei Hensels in Roggel, de bij-
enconsulent in Limburg en Gelder-
land, bereikten gisteren de eerste
signalen van massale bijensterftes.
Glastuinders sloegen alarm, toen
bleek dat imkers als gevolg van
massale bijensterfte hun toezeggin-
gen niet gestand konden doen.

„Typisch" vindt Lei Hensels „dat
alle ingewinterde bijenvolken van
gedupeerde imkers zijn verdwenen.
Ik sluitniet uit dat het een direct of
indirect gevolg van de Varroamijt
is. Evenmin sluit ik een virusinfec-
tie uit".

In Limburg, Brabant en het Rijk van Nijmegen

Ziekenfondsen fuseren
Van onze verslaggever

HEERLEN - Alle ziekenfondsen van Limburg, Brabant, het
Rijk van Nijmegen en de particuliere maatschappij VGZ in
Nijmegen willen fuseren. Daarmee ontstaat het grootste zie-
kenfonds van Nederland met 1,7 miljoen verzekerden, 1.700
werknemers en een jaaromzet van 3 miljard gulden. De fusie-
overeenkomst moet uiterlijk 1 juli zijn ondertekend. In Lim-
burg zijn het AZM in Heerlen, het ZZL in Maastricht CZF in
Sittard en het ZNL in Venlo betrokken.

De fusie is een reactie op de komen-
de, nieuwe financieringsstructuur
in de gezondheidszorg. Belangrijk
onderdeel van die plannen, opge-
steld door de Commissie Dekker, is
het feit dat vanaf 1992 de zieken-
fondsen en de particuliere ziekte-
verzekeringsmaatschappijen in een
open markt met elkaar moeten con-
curreren.

De ziekenfondsen verwachten geza-
menlijk beter die concurrentiestrijd
aan tekunnen. Daarnaast is de fusie
volgens de heer Wakelkamp, alge-
meen directeur van het VGZ. en
coördinatorvan de fusieplannen, de
beste manier om een verzekering
'op sociale grondslag' te kunnen
handhaven. „Een verzekering waar-
bij jongvoor oud op komt en omge-
keerd", aldus Wakelkamp.

Uitkomst
De bestuurders willen daarom de
uitkomst van de onderhandelingen
voor de CAO-ziekenhuiswezen ook
voor het personeel in de bejaarden-
oorden laten gelden. „We gaan nu
gewoon onderhandelen. We wach-
ten af wat er uitkomtbij de CAO-zie-
kenhuiswezen. Boeken de bonden
daar een goed resultaat, dankan dat
leiden tot het tussentijds openbre-
ken van de CAO-bejaardentehuizen.
Anders moet die extra ruimte vanaf
1990 worden aangewend," aldus
Van Loo.

vandaag
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PTT zendt
meisje in
postpakket
GRONINGEN
PTT Post in Gronin-
gen heeft gisteroch-
tend een bijzonder
pakketje verstuurd
naar Friesland. In
een ruime doos zat
de 20-jarige Gusta
Suurbier die werd
verstuurd naar het
huis van haar moe-
der in Kinswerd brj
Harlingen.

Het was de eerste
keer dat de PTT een
pakketje verstuurde
met een gewicht van
meer dan twintig
kilo. Het was ook de
eerste keer dat PTT
een mens per post
heeft verzonden. Het
pakketje was gefran-
keerd met postzegels
ter waarde van vijf
gulden.

PTT Post heeft het
meisje verstuurd op
verzoek van een ra-
dioprogramma van
de Vara. De makers
van dit programma
willen wensen van
luisteraars in vervul-
ling laten gaan. Gus-
ta's wens was het om
ooit als een postpak-
ketje te worden ver-
zonden. De 'reis' van
Gusta duurde drie
uur.

Net zoveel als straks mogelijk de verpleegkundigen

Vakbonden willen meer
loon in bejaardenzorg

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Bestuurders van de
vakbonden CFO, AbvaKabo en
NCHP vinden dat de werknemers
die vallen onder de CAO-bejaarden-
oorden straks net zoveel extra loon-
ruimte moeten krijgen als de ver-
pleegkundigen en verzorgenden in
het ziekenhuiswezen. De werkge-
vers kunnen niet voorbij gaan aan
de loonontwikkeling in de zieken-
huizen, meent AbvaKabo-bestuur-
der P. van Loo.

De bestuurders hebben gistereneen
brief opgesteld waarin de werkge-
vers worden opgeroepen extra loon-
ruimte te bepleiten bij de staatsse-
cretaris. Deze brief wordt verstuurd

zodra hij is gefiatteerd door de
NCHP.

De onderhandelingen over de CAO-
bejaardenoorden zijn al begonnen.
De bonden hebben een looneis van
1,5 procent op tafel gelegd. Omdat
de onderhandelingen niet los gezien
kunnen worden van die in de ge-
zondheidszorg, menen de bestuur-
ders de werkgevers nu tussentijds
te moeten wijzen op hun verant-
woordelijkheid. De kloof in salaris-
sen en arbeidsvoorwaarden tussen
ziekenhuizen en bejaardenoorden
mag niet nog groter worden, stelt
CFO-bestuurder T. Hokken. Het ge-
vaar van een leegloop van verpleeg-
kundig en verplegend personeel uit
de bejaardenoorden dreigt. Dat zou

ten koste gaan van de zorg in de be-
jaardenoorden.

sport

# Vanderaerden
veert op

pagina 19

# Nederland vervovert
wereldbeker
dammen pagina 21,

# Impressie van
een Voetbalgala

pagina 2-1

Fortuna en
VVV ontslaan

trainers
Van onze sportredactie

SITTARD/VENLO - De 'dag van de
ontslagen' in voetballend Limburg.
Fortuna Sittard en VW hebben
met onmiddellijke ingang de over-
eenkomsten met hun trainers opge-
zegd. Fortuna ontsloeg gistermid-
dag Hans van Doorneveld. Een paar
uur later zette VW Leo van Veen
op non-actief.

Van Doorneveld had in Sittard een
contract tot het einde van dit sei-
zoen. De voortijdige verbrekingvan
de overeenkomst was volgens For-
tuna noodzakelijk, omdat er geen
basis meer was voor verdere samen-
werking tussen spelersgroep en
trainer. De trainingen van Fortuna
worden tot het einde van het sei-
zoen waargenomen door hulptrai-
ner Coockie Voorn. Nieuwe trainer,
met ingang van het nieuwe seizoen,
wordt, zoals bekend, Han Berger.
Hans van Doornveveld gaat ko-
mend jaar aan de slag bij AZ.

Leo van Veen, die bij VVV bezig
was aan het eerste seizoen van een
tweejarig contract, werd van zijn
werkzaamheden ontheven, omdat
er - aldus het bestuur - 'al maanden-
lang sprake was van een conflictsi-
tuatie tussen de trainer en een deel
van de spelersgroep.' VW heeft Sef
Vergoossen, die eerder met succes
in Venlo trainde, verzocht tot het
einde van het seizoen de honneurs
waar te nemen. Vergoossen, dievol-
gend jaar trainer wordt bij MVV,
heeft bedenktijd gevraagd.

0 Zie verder pagina 19

Duitse post via
Nederlandse
postkantoren

Van onze verslaggever
SITTARD - De postkantoren in de
grensstreek kunnen rekenen op een
forse groei van aangeboden post-
stukken uit West-Duitsland. Per 1
april gaan de posttarieven in de
Bondsrepubliek namelijk flink om-
hoog.

Zowel de NederlandsePTT Post als
de Duitse Bundespost verwachten
dat Duitse bedrijven hun postpartij-
en in gemeenten net over de grens
gaan aanbieden. In ons landkan na-
melijk bij aanbieding van grotere
partijen post korting worden be-
dongen, de Bundespost berekent
slechts één tarief.

Verzending van post via Nederland
kan de Duitsers dertig tot vijftig
procent besparing op de tarieven
opleveren. Op jaarbasis is er voor
bedrijven soms tienduizenden gul-
dens voordeel te halen.

Op dit moment bedraagt het lage
(brief)tarief in West-Duitsland tach-
tig pfennig. Vanaf april berekent de
Bundespost één Mark voor een
brief. In Nederland blijft de franke--
ring van een brief op 75 cent staan.
Omgerekend betalen Duitsers in
ons land 65 pfennig, een voordeel
dus van 35 pfenning.

De Nederlandse PTT zal géén Duit-
se post gaan weren.

..

Sextelefoon bedreigt
alarmeringvia-06-11

J -^ 'a. toe komen er aan...



strips en in gesprek

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

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

Gehandicaptenzorg
kan ook anders

De wachtlijsten voor voorzieningen voor verstandelijk gehan-
dicapten worden steeds langer, waardoor de macht van deze
instellingen steeds groter wordt. Maar de gehandicapten zelf,
wie luistert er naar hen? Is Jolanda Venema een incidenteel ge-
val, of is het slechts een topje van de ijsberg? En hoezo geen
geld? De ergste oorlogsmisdadigers, zoals de Twee van Breda,
hadden een gespecialiseerde staftot hun beschikking. Die kre-
gen een onvoorstelbaar betere behandeling dan Jolanda. En
het is toch te gek voor woorden dat goedwillende ouders een
foto van het naakte lichaam van hun dochter aan de media
moeten aanbieden voor er geluisterd wordt.

In deruim twintig jaar dat ik met de
zwakzinnigenzorg te maken heb,
heb ik geleerd dat paternalisme, in-
timidatie en holle leuzen hier hoog-
tij vieren. Van de zijde van de So-
ciaal Pedagogische Dienst heb ik
nooit medewerking of antwoord ge-
kregen op mijn vraag te helpen om
de mogelijkheden van mijn geeste-
lijk gehandicapte dochter tot ont-
wikkeling te brengen. Bij kritiek op
de „zorg" werd ik grof geïntimi-
deerd. Ik kon „slikken of stikken",
zei men letterlijk. En ik ben niet de
enige. Meer ouders hebben dezelfde
ervaringen, maar de meesten dur-
ven niets te zeggen, bang als ze zijn
dat het op hun kind verhaald zal
worden of dat zij hun kind weer
thuisgestuurd zullen krijgen. En
wat dan?
Mijn dochter (28) is verstandelijk
gehandicapt. Zij heeft het syn-
droom van Down en is dus „mon-
gool". Omdat ik een dagje ouder
werd moest ik haar aanmelden bij
een dagverblijf voor ouderen
(DVO). De sociale werkplaats had
een opnamestop. Mijn dochter ver-
huisde naar een gezinsvervangend-
tehuis (GVT). Van haar 15e tot 20e
jaar had zij als „gast" veel prakti-
sche lessen op een huishoudschool
mogen bijwonen. Toen zij 20 jaar
was zelfs 17 uur per week! Tot grote
tevredenheid van haarzelf en ook
van de docenten. Het oordeelvan de
docenten was: „Zij begrijpt alles en
is meer gemotiveerd dan andere
leerlingen". En het oordeel van mijn
dochter? „Op de huishoudschool
moet je veel harder werken dan op
de ZMLK-school (school voor zeer
moeilijk lerende kinderen). Eigen-
lijk vind ik dat veel leuker. Op de
ZMLK-school zitten de kinderen
zich, geloof ik, te vervelen".

Maar wié in de zwakzinnigenzorg
luistert er ooit naar een ouder of
deelnemer? Het hoofd van het dag-
verblijf waar zij terecht kon, in ieder
gevalniet. Hij vond dat ik teveel aan
mijn dochter had getrokken en dat
zij het beter deden. Bij deplaatsing
werd er dan ook totaal geen reke-
ning mee gehouden dat mijn doch-
ter ean zelfstandige, goed functione-

rende jonge vrouw was. Zij reisde
zelf met de bus, kon zelfstandig
boodschappen doen. Ze kon haken,
breien, wat spinnen en zelfs een
beetje kantklossen. Ze kon ook le-
zen, schrijven, noten lezen en piano
spelen. Het meeste heb ik haar zelf
geleerd. Noten lezen leerde ze van
een bevriende leerkracht, die een
gekleurd notenschrift voor haar
ontwierp. Na verloop van tijd werd
op gewoon notenschrift overge-
stapt. Mijn „mongool" speelde
Bach!

Het hoofd van het DVO had daar
geen belangstelling voor. Hij zei:
„Onze deelnemers zijn volwassen
mensen, die mogen zelf kiezen".
Prachtig! Tot ik ontdekte waar deze
mensen uit mochten kiezen. Uit
prikwerk, matjes vlechten, plaatjes
uit de Libelle scheuren en kleuter-
liedjes leren. Het programma van
dit DVO vermeldt evenwel dat „de
nadruk ligt op het vergroten van
vaardigheden".

In dit dagverblijfwerd mijn dochter
geplaatst in een groep met diep-
zwakzinnige mensen. Sommigen
daarvan konden ook niet spreken
en konden alleen gebarentaal hante-
ren. Hun gebarentaal en hun aanval-
len imiteren was de enige uitdaging
die mijn dochter tegenkwam.

In de vijfjaren dat mijn dochter het
DVO in Leiden bezocht, heb ik haar
stap voor stap zien veranderen van
een vrolijke, zelfstandig functione-
rende jonge vrouw in een fluiste-
rend, angstig, apatisch „verzor-
gings-object" dat nauwelijks meer
alleen op straat durft en alleen nog
maar (en dit doet ze bewust) diep-
zwakzinnig gedrag vertoont.
Omdat het verschil tussen haar dag-
taak (koffiedrinken en matjes vlech-
ten tussen diepzwakzinnige men-
sen) en het gezinsvervangend tehuis
te groot werd, raakte ze verward. En
haar verzet tegen deze verwarring
werd onderdrukt met kalmerende
middelen, waar zij volgens haar
eigen oordeel „helemaal wazig" van
werd. Noodgedwongen heb ik haar

weer naar huis gehaald en hier
knapt ze langzaam wat op.

Eindelijk beginnen sommigen nu in
te zien dat een verstandelijk gehan-
dicapte wel degelijks iets kan leren.
De oude visie van „die stumperds
kunnen niets leren, dus hoeven ze
ook niets te leren", raakt er uit. Een
aantal goedwillende „zorgers" ziet
in, dat verstandelijk gehandicapten
gewone mensen zijn met een gerin-
ge of groterehandicap die heel ver-
schillend van aard kan zijn. Wij als
ouders zouden ons eindelijk eens
moeten afvragen: Wat willen wij
mèt en vóór onze kinderen? Hoe zal
dit kind het meest gelukkig zijn? Ik
denk dat ook dit kind een kans op
geluk heeft bij het ontplooien van
zijn of haar mogelijkheden. In veel
tehuizen en dagverblijven is het nog
zo, dat men samen koffie drinkt en
niets doen als het toppunt van geluk
beschouwt. Maar hoe zou u het vin-
den om 365 dagen per jaar veroor-
deeld te zijn tot nietsdoen en rond-
hangen? Maar sociale kontakten
ontstaan niet bij de koffiepot. Die
ontstaan als mensen samen iets

doen, samen interesses delen. In de
maatschappij ontstaan vriend-
schappen tussen bijvoorbeeld een
arts en een marktkoopman ook pas
als ze samen voetballen of schaken,
ofbij dezelfde toneelclub of postze-
gelclub zitten. Door van verstande-
lijk gehandicapten te verwachten
dat ze sociale kontakten opbouwen
zonder dat daar iets van gemeen-
schappelijke interesse of inspan-
ning aan ten grondslag ligt, ver-
wacht je iets van ze dat niet gehan-
dicapen niet lukt.

Mensen met een lichamelijkehandi-
capkunnen zelf bijhouden wat er el-
ders wordt gedaan en gemaakt om
hun handicap te verlichten. lemand
met een verstandelijke handicap
kan dat niet. Hun ouders, broers of
zussen wel. Ik ben nu 72 en wil zo
graag -voor dat ik echt te oud ben -
in kontakt komen met ouders die
voor hun zoon of dochter ook een
zonnige en menswaardige dagbe-
steding wensen. Die ook vinden dat
de f30.000- die de deelname van
een verstandelijk gehandicapte aan
een dagverblijf voor ouderen per
persoon, per jaarkost, beter besteed
kunnen worden aan een stap-voor-
stap-begeleiding tot zinnigeen crea-
tieve arbeid. Ik ben ervan overtuigd
dat een dergelijke opleiding veel
mensen een gelukkig leven kan ge-
ven. Ik ben er ook van overtuigd dat
het uiteindelijk zal leiden tot een
fikse besparing, omdat de deelne-
mers zelfstandiger en daardoor min-
der zorgbehoeftig zullen worden.

Daarom zou ik iedere ouder, die van
oordeel is dat zijn of haar verstande-
lijk gehandicapt kind meer poten-
tiële mogelijkheden heeft dan „weg-
suffen in een dagverblijf', willen
verzoeken kontakt met mij op te ne-
men.
LEIDEN M. Koolhaas

" Jolanda Venema en haar ouders. Het geestelijk gehandicapte meisje kwam in het nieuws na-
dat haar ouders een foto hadden verspreid waarop zij naakt aan de muur van haar cel stond
vastgeketend

Roda JC
Ook ik wil reageren op de nood-kreet van de heer Hermsen be-
treffende Roda JC. Ik ben het
volledig met deze heer eens dat
Roda JC niet meer is wat het ge-
weest is. Het was daar gezellig
vroeger. Ook de kwaliteit is niet
meer zoals het geweest is. De
heer Hermsen heeft ook gelijk
wat betreft Ernie Brands. Hoe
kunnen ze zon speler verko-
pen? Ze denken bij Roda alleen
maar aan geld inplaats van aan
kwaliteit. De toeschouwers blij-
ven niet voor niets weg. De heer
Reker zei wel: „Alleen de pun-
ten tellen". Maar hebben we dat
al niet eerder gehoord van een
andere trainer?

HEERLEN T. Vonk

Mannen in kinderopvang
Bijna elke week lezen we in de krant dat moe-
ders met moeite aan een baan kunnen komen.
Als er meer mogelijkheden voor kinderopvang
zouden zijn, zouden meer vrouwen betaald werk
kunnen krijgen. Nu denk ik dat veel mannen die
nu thuis rondhangen, zich vervelen. Werkloos of
afgekeurd. Die mensen zouden blij zijn wanneer
ze iets nuttigs konden doen zonder dat men aan
hun uitkering komt. Kinderen verzorgen, naar
school brengen, dat kan ook door mannen ge-
daan worden. Vrouwen worden al boos wanneer
je over zg. vrouwenwerk praat. Ik kan me niet

voorstellen dat men hier in Zuid-Limburg moei-
lijker hierover doet dan elders in het land. In-
plaats van dure, gesubsidieerde kinderopvang
kan en moet het goedkoper kunnen.
Een privé-oppas, een goedekennis, ook mannen
doen het bijna voor niks.
Misschien zijn moeders huiverig om hun kind
bij een man achter te laten. Maar ik kan u verze-
keren: er zijn nog kerels die wel te vertrouwen
zijn.
BRUNSSUM B. vanKammen

Kernproeven
De Verenigde Staten hebben op
donderdag 11 februri 1989 weer een
kernproef gehouden. De proef had
een kracht van 150 kiloton. De
woordvoerder van het ministerie
van energie noemde de proef ge-
slaagd. In het aardbevingscentrum
in Colorado (VS) had de explosie
een kracht van 5,2 op de schaal van
Richter.
Weten de zogenaamde wetenschap-
pers, dat het universum kompakt is,
en dat dit door mensen niet ver-
stoord mag worden? Zoals satelie-
ten en raketten die de ruimte inge-
stuurd worden, waardoor kleine
gaatjes ontstaan, die steeds groter
worden zodat deregeling van aarde,
zon en maan ontregeld kan worden.
En dat dit een geweldige explosie
kan veroorzaken in ons zonnestel-
sel?
Weten ze ook als ondergrondse
proeven worden gehouden dat die
het evenwicht van de aarde aantas-
ten en zodoende het evenwicht van
de cosmos, natuur en mens ont-
wrichten?
En dat dekringloop wordt gestoord
waardoor de ijsbergen smelten,
stormen zich sneller ontwikkelen
en regen valt waar dit niet normaal
is voor de tijd van het jaar. Dat er
overstromingen her en der ont-
staan, waar duizenden doden vallen
en miljoenen schade ontstaat.
Natuurlijk staan de geleerden
schouder aan schouder met de
machthebbers, die alles uitmaken
om roem te vergaren. Ze zetten veel
op het spel om in de encyclopedieën
vermeld te worden. Het universum
is net zo goed van ons als van hen.
Mensen die hier mee lachen, of er
hun neus voor ophalen weten nog
maar weinig af van de schepping.
HEERLEN H.V. Diasopa

Roda JC en de kaarte
Gaarne wil ik reageren op een in-
gezonden brief in uw blad van 15-
-2-89 van B.M.J. Voncken uit
Landgraaf. Ik kan me diens onge-
noegen over het kaartenbeleid bij
Roda JC goed voorstellen. Die-
naangaande wens ik mij dan ook
niet verder te oriënteren, echter
uitsluitend ter discussie te stellen
of we nuRoda-supporter zijn, ja of
nee! Is het niet zaak en taak van
Limburgse supporters uit de
Oostelijke Mijnstreek achter dit
Roda JC te staan en die f 9,5,0 voor
dat kaartje neer te tellen?

De sportieve prestaties tot nu toe
van Roda's kant op internationaal
niveau mogen er zijn en dat legt
toch ook gewichtin de schaal.Bo-

vendien kan Roda JC deeXJIkomsten goed gebruiken, *1
als men terugblikt op het
schouwersaantal tegen club*
PSV (waarbij overigens iets?
den werd) en de derby.'1

VW; wedstrijden waarbij
toch een toeschouwersaantal
18.000 mag verwachten. Tezj»
is dat aantal nog niet gehaall*'
Mag Roda zich thans opstel)e'
dan bedoel ik niet alleen Ö
veld, maar ook aan dekassa!]
het zo dat Roda met een ffl
deld toeschouwersaantal (
13.000 tot 14.000 per thu*
strijd draaide, dan zou ik z«
ik sta op mijn recht en weflj
gedane belofte uitgevoerd tej
Echter mijnheer Voncken.Jover uw warm Roda-hart ei
die knip van de beurs, daar!
u, als mijn voorgevoel me nj
driegt, geen spijt van. Ik W|
veel voetbalplezier.
HEERLEN

Vliegtuigcatastrofes
Er is een mogelijkheid om aansla-
gen op vliegtuigen te verhinderen.
Passagiers en bagage in twee aparte
vliegtuigen vervoeren en de vrijge-
komen ruimte gebruiken voor goed
gecontroleerde andere vracht of
meer passagiers. Het zal wel op
technische bezwaren stuiten, maar
het scheelt wel vele honderden
mensenlevens per jaar en het moor-
denaarsdoelwit is weggenomen. Wij
zijn nu eenmaal té fatsoenlijk om
ophitsers gevangen te nemen en te
dwingen de vluchten zelf mee te
maken.
LANDGRAAF P.A. Los

WMC
Dinsdag 14 februari j.l. las ik in
het Limburgs Dagblad een artikel
over het a.s. WMC te Kerkrade en
de deelnemende verenigingen.
Maar hierin werd niet verteld dat
Thorn reeds maanden had inge-
schreven en Bocholtz niet, daar
bekend was dat dirigent Friesen
met Thorn aan het WMC deel-
neemt. De concourssecretaris van
het WMC heeft toen een schrijven
gericht aan Bocholtz om toch te
komen om haar titel van 1985
(339,5 punten) te verdedigen. Mij
komt zoiets over als: Kom maar
gerust er loopt toch niets mis!
In 1985 is dirigent Friesen ook
met twee korpsen opgetreden;
ook metBeek en Donk (336,5 pun-
ten). Thorn behaalde op het WMC
van 1974 het allerhoogste met
maar liefst 352 punten. Thorn is
reeds bezig met het verplichte
werk dat deze maand uitgevoerd
zal worden. Ik zou de organisato-
ren van het WMC willen adviseren
De Geiten uit te nodigen voor het
slotconcert op de laatste dag, dus
achter Bocholtz. Maar dan buiten
mededinging; en betalen!
THORN M. Stratermans

H.J. VtA

Fortuna
Wat maakt het uit dat eredjj
club Fortuna Sittard halvel
de competitie op twee puntej
PSV stond en vijf wedstrijd^
ter op elf, dat de laatste vijf]
strijden één punt werd befl
dat Roda JC in drie wedstijeen achterstand van zes Pj]
heeft goedgemaakt en ons vfl
is gestreefd, datFortuna doo'
eerste-divisieclub uit de 'werd gegooid, dat het pfj
massaal wegblijft, dat als hl
doorgaat binnenkort degrafl
voetbal in De Baandert wof-l
speeld.

Mensen, we hebben toch
Berger, meer sponsors dafl'
porters, een mooi stadion, 'meesters voor de klas (wat
weelde).
SITTARD M.J.G. D^
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Koolmacaroni met
banaan en taugé
Benodigdheden: 500 g macaroni, 2
uien, 400 g gehakt, 1 rode paprika,
100 g champignons, paprikapoeder,
mespunt chilipoeder, 1 bouillonta-
blet.l banaan, 100 g taugé, 750 g ge-
sneden witte kool, paprikapoeder,
peper, 4 grote plakken kaas en bies-
look.

Kook de macaroni beetgaar. Maak
alle groenten schoon en snijd de
uien klein. Maak de paprika schoon
en verwijder zaad en zaadlijsten en
snij in reepjes. Snij dechampignons
en de banaan in plakjes en de kool
eventueel in reepjes. Fruit de uien,
voeg het gehakt toe en daarna de pa-
prika en de champignons. Bak alles
goed door op hoog vuur. Doe de
kool erbij met bouillontablet en
smoor alles 10 minuten met deksel

op de pan. Schep de banaan, taugé,
het paprikapoeder, chilipoeder en
peper erdoor. Meng gehakt-groente-
mengsel door beetgare macaroni.
Doe alles in een beboterde vuurvas-
te schaal en dek af met de plakken
kaas. Zet de schotel onder de voor-
verwarmde grill of in de oven tot de
kaas bruin is. Bestrooi de schotel
voor het serveren met geknipte
bieslook.

hub meijer

puzzel van de dag
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ZONDAG 26 FEBRUAfII
zijn veel Nederlandse topatleten (lange afstanfl

vertegenwoordigd tijdens het I

NEDERLANDS I
VELDLOOP I

KAMPIOENSCHAP!
1989

(Tijdens dit kampioenschap wordt ook I
gestreden om het Nederlands I

Clubkampioenschap) I

en vele anderen zullen op de I
Draf- en Renbaan Schaesberg strijden om riel

Nederlands Kampioenschap Veldloop. I

Aanvang:
12.00 uur: Kampioenschap Junioren
14.00 uur: Kampioenschap Senioren

Entree: ’ 5,-, kinderen tot 12 jaar ’l-

--REDUCTI-
EDagblad-lezers genieten
op vertoon van onderstaande bon

50% REDUCTIE
en betalen slechts ’ 2,50 in plaats van ’ 5,"

Alweer zon sportieve korting voor
lezers van het Limburgs Dagblad!!

mmn***

\ REDUCTIEBON
Bij inlevering van deze bon genieten maximaal twee persone

’ 2,50 reductie p.p. op de entreeprijs van ’ 5,- tijdens het
NEDERLANDS VELDLOOPKAMPIOENSCHAP 1989

op zondag 26 februari a.s. vanaf 12.00 uur
op de Draf- en Renbaan te Schaesberg.

I



Deetman zoekt alternatieve bezuiniging

Kleine scholen
Hogelijk ontzien

Van onze parlementsredactie
*N HAAG - Minister Deetman van Onderwijs gaat op zoek

alternatiefvoor de bezuiniging van vijftig miljoen gul-

* °P de personeelssterkte van kleine scholen. Dat is de uit-
■jïst van een extra overlegronde van de bewindsman met de
Qer\vij svakorganisaties.

De bonden noemen de opstelling
van Deetman 'positief. „Maar zo-
lang de bezuinigingsmaatregel niet
definitiefvan tafel is, gaan de voor-
bereidingen voor landelijke sta-
kingsacties gewoon door", aldus
een gezamenlijke verklaring van de
vier bonden

Leidende rol
parlij uil

Hongaarse
grondwet

- De Hongaarse par-
j.p 's gisteravond akkoord ge-
lotiHlet een n'euw ontwerp van deq.'^'et, waaruit niet alleen de

nde en exclusieve rol van de

I.'nunistische partij is verdwe-
liaaj' ook een aparte paragraaf
aaiborging van-de burger- en
eiirochten is opgenomen. In

R] UeU\ve Grondwet blijft het 'so-CjUsehe karakter' van de Hon-
iT e staat echter recht overeind.

IL. l augustus moet het parle-
f bovendien akkoord gaan met
Wn Uwe Wet op de politieke par-
K ' nieuwe partijen kunnenjk en geregistreerd en mee kun-■ 3oon aan de parlementsverkie-

Prtl van volgend jaar. Het blijft
fSeris onduidelijk in welke ver-
|jj lr>g die partijen tot de commu-
Wi le komen te staan. Uit ver-
Itt ij§en op de extra-zitting van
jLTeritraal Comité enkele wekent^6r> over het meer-partijensys-t mag echter worden afgeleid
E, e komende parlementsverkie-n niet geheel vrij zullen zijn.
I' _.

V & D weigert
betalen boete

HAAG - De V & D-warenhui-

IL Kaun niet in op een voorstel vanl ftisterdamse officier van justi-
L^ een boete te betalen voor de
C^'onden voor het personeel

v°or de feestdagen in de-
'oor,er' Of de opgelegde boete ter
lho ng van strafvervolging is
lte °S. of de directie van Vroom en
'^tai?*31111 w* een Principiële uit-
pjicf, Van de rechter over wat 'be-
irhn Personeelsavonden zijn. Elk
'ta J^elslid mocht tijdens de drie
Pfori n koopavonden echter drie
Fhti s nieenemen, zonder aan
\ijieven tonen dat het om naasteWaleden van de V & D-werkne-smg.
itilj, D-directie hult zich in groot

jjgen over de komende rechts-
i 'W blijkbaar om het kruit niet te-
-1 sJ1 le verscnieten-

Winnie Mandela:
'Stompie' leeft

HAAG - Het 14-jarige
Dj '^at'rikaanse jongetje 'Stom-
h Mokhetsi is volgens Winnie

1 ndela helemaal niet ver-
da.ord. „Ik ben ervan overtuigd
I* 'Stompie' Mokhetsi nog
v 'l- De politie heeft een lijk
V 0 een ander, jongerkind ge-
Dj Iden. De moedervan 'Stom-
(j Werd gedwongen te zeggen
ct u et uJk haar kind was", al-
av s Winnie Mandela gister-
NrS^ m een interview met

Hier en Nu.

C' gens Winnie Mandela is de
'e affaire opgezet door de

i i^'tfafrikaanse Raad van Ker-n °m daarmee de aandacht af
r 'eden van een schandaal
n nd een methodistische domi-
re ,f' *->eze dominee zou kinde-

'SsJ1 seksueel misbruikt hebben.

Woedend
De VVD is woedend. Volgens de li-
beralen strookt de jongste toezeg-
ging van Deetman niet met de be-
sluitvormingvan het parlement. De
Tweede Kamer ging in december
akkoord met de bezuiniging. „Een
uiterst merkwaardige gang van za-
ken. Verder doe ik er het zwijgen
toe", aldus een getergde Franssen,
onderwijsspecialist van de libera-
len.

De CDA-fractie daarentegen is blij
„Wij waren toch al van plan de be-
zuinigingen op de kleine scholen
opnieuw aan de orde te stellen", al-
dus het CDA-kamerlid Hermes.

Alternatief
Volgens Deetman is het 'in beginsel
mogelijk' een alternatieve bezuini-
ging op de onderwijsbegroting te
vinden waar ook de bonden vrede
mee kunnen hebben. Hij denkt
daarbij aan bezuinigingen op de ar-
beidsvoorwaarden. Voor de bonden
is dat echter volstrekt onaanvaard-
baar en moet de bezuiniging hele-
maal van tafel.

De jongste toezegging van Deetman
is volgens de bonden het directe re-
sultaat van de massale protestacties
op plattelandsscholen. Vorige week
noemde Deetman deze acties nog
'zinloos.

De minister besloot het overleg met
de bonden te heropenen nadat hij
door de commissie Albeda op de
vingers was getikt omdat er geen
sprake was geweest van open en
reeël overleg met de onderwijsvak-
organisaties.

Leden lijfwacht
W. Mandela van

moord beschuldigd
JOHANNESBURG - Twee leden
van Winnie Mandela's persoonlijke
lijfwacht zijn gisteren in staat van
beschuldiging gesteld op aanklach-
ten van ontvoering, mishandeling
en moord. Het gaat hier met name
om de moord op de 14-jarige activist
'Stompie' Mokhetsi, die eind de-
cember vorig jaarwerd ontvoerd en
wiens lijk een week later in Soweto
werd gevonden.

De twee mannen zijn de 41-jarige
Jerry Richardson en de 21-jarige
Jabu Sithole. Beiden werden afge-
lopen zondag in het huis van Winnie
Mandela in de Soweto-wijk Diep-
kloof gearresteerd.

Richardson en Sithole wordt ten
laste gelegd dat zij op 29 december
vorig jaar vier jongeren tegen hun
wil in hebben meegenomen uit een
opvang-tehuis van de methodisten-
predikant Paul Verrijn in Soweto.
De jongeren werden mishandeld.

StompieMohketsi was een van hen

Het is niet bekend of ook Winnie
Mandela zelf in staat van beschuldi-
ging zal worden gesteld. Volgens
getuigenverklaringen heeft zij per-
soonlijkaan de mishandelingen van
de jongeren deelgenomen en zou zij
ook opdracht hebben gegeven tot
hun ontvoering. Zij zelf ontkent dit.
Ook in het geval van twee andere
moorden die in verband worden ge-
bracht met Winnie Mandela en haar
lijfwacht, de 'FC Mandela United',
zijn nu personen formeel in staat
van beschuldiging gesteld.

De Zuidafrikaanse ministervan Wet
en Orde, Adriaan Vlok, heeft giste-
ren overigens de vrijlatingspapieren
van 50 politieke gevangenen onder-
tekend. Daarmee komt het aantal
vrijgelaten gevangenen sinds vorige
week donderdag, toen door hen een
hongerstaking voor twee weken
werd opgeschort, op 100.

tran wijst diplomaten Europese Gemeenschap uil

Hel rond Rushdie
escaleert verder

%D?N/WASHINGTON - De di-
?ep t e lel rond de Iraanse op-

Tioord op de Britse auteur
'^So i Rushdie is gisteren verder
lijn.d? , d- Terwijl Iran besloot

■Sn u maten uit de Europese Ge-
ï*n ic"ap terug te trekken, volg-
ffur0

/,vveden en Noorwegen het
l^b» se voorbeeld en riepen hun
|Seruadeui's terug uit Tf-'heran- De
jf^sh president George

1 im"3118016 zien vool' net eelst in
,lnationaal rumoer met defe fv?ellng dat hij de houding van

b öf. yan hai'te steunde.h Zsl minister van Buitenland-n Ker> Howe kondigde gisteren
|.'Ug a.staP van Teheran de uitwij-
pde tf van de Iraanse zaakgelas-
rUen'. t>eci'etaris-generaal Perez det^ dl' van de VN vroeg Iran de be-

dreiging van Rushdie op te heffen.
De Amerikaanse president George
Bush noemde het Iraanse dreige-
ment tegen Rushdie gisteren een
'diepe belediging voor de normen
van beschaafd gedrag. De Ameri-
kaanse president zei dat er nog geen
plannen waren voor sancties tegen
Iran, maar dat dat onderwerp zeker
aan de orde zal komen als hij later
deze week in Tokio andere rege-
ringsleiders ontmoet bij de begrafe-
nis van keizer Hirohito.
Het Iraanse persbureau IRNA pu-
bliceerde dinsdag de reactie van
premier Musavi op het Europese be-
sluit tot terugtrekking van diploma-
ten uit Teheran. Musavi sprak van
'een zinloze manoeuvre die beslist
schadelijker zal zijn voor de EG dan
voor Iran.

Minister Korthals Altes (Justitie)
meent overigens dat premier Lub-
bers er niet verstandig aan heeft ge-
daante melden dat Justitiehet boek
'De duivelsverzen' aan een onder-
zoek zou onderwerpen. De medede-
ling van de minister-president heeft
tot 'misverstanden' geleid, aldus
Korthals Altes. Hij verklaarde eerst
gisteren opdracht voor een onder-
zoek te hebben gegeven, naar aan-
leiding van een brief van enkele
moslemorganisaties in Nederland.
De premier zei afgelopen vrijdag
dat op het departement van Justitie
onderzocht werd of in het boek
sprake is van 'smalende godslaste-
ring. PvdA'er Kosto interpelleerde
Korthals Altes daarover gisteren in
de Tweede Kamer.
Korthals Altes erkende de stelling
van Kosto dat het rechter is die
moet oordelen of er sprake is van
'smadelijke godslastering. Hij zette
uiteen dat opzijn departement afge-
lopen vrijdag alleen met 'een analy-
se' is gestart van het boek.
Met Kosto stelden CDA en D66 dat
het kabinet de schijn op zich heeft
geladen te bezwijken voor externe
druk.

Forse kritiek Kamer op minister Van den Broek

Invoering nieuwe pas
duurt nog enige jaren

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) denkt
dat een fraudebestendig paspoort
naar Europees model pas over 'een
aantal jaren'kan worden ingevoerd.
Het nieuwe paspoort moet er vol-
gens de minister in elk geval eind
1992 zijn met het oog op het ophef-
fen van de EG-binnengrenzen.

De minister verklaarde gisteren tij-
dens overleg met de vaste kamer-
commissies voor Buitenlandse en
Binnenlandse Zaken en Justitie tot
die tijd te willen volstaan met een
'tussenoplossing. Het zwarte pas-
poort zal nog dit jaar worden ver-
vangen door een document met een
bordeaux-rode kaft. Met de invoe-
ring van het rode paspoort wil de
bewindsman vermijden dat Neder-
land het enige EG-land is dat geen
paspoort naar Europees model
heeft.

Ook als geen beveiligingskenmer-
ken kunnen worden toegepast,
kiest de bewindsman voor invoe-
ring van het paspoort met Europese
kaft, dat dus even fraudegevoelig
zal zijn als het oude, zwarte exem-
plaar.

" PvdA-kamerlid Piet Visser, 'paspoortenpiet' (links), bekijkt voor aanvang van het debat een
hem door een KEP-medewerker overhandigd 'fraudebestendig' paspoort. Naast hem de CDAer
Van Weezel

Kritiek
Volgens de minister is nu begonnen
met 'een nieuw traject. Dat ontlok-
te enkele kamerleden de uitspraak
dat Van den Broek hiermee het 'un-
derstatement van het jaar' uitsprak.
De Visser (PvdA): „We zitten nu
werkelijk in de diepste duisternis
van dit project". Van Weezel (CDA)
meende dat Van den Broek 'terug
bij af is.

Volgens Wiebenga (VVD) „beteke-
nen de mededelingen van de rege-
ring onmiskenbaar een stap terug.
„De regering moet spoedig aange-
ven hoe het nu verder moet".

CDAer Van Weezel vroeg zich af of
aanpassing van het huidige 'zwarte
vod' wel gewenst is. De 'tussenop-
lossing' zag hij niet zitten: „Laten
we het zo veel mogelijk bij het oude
laten en het tijdelijke karakter van
het zwarte model zo onderstrepen".

Overleg
Minister Korthals Altes (Justitie)
onthulde tijdens het overleg dat tus-
sen hem en Van den Broek „wel
eens enig tentatief overleg" is ge-
pleegd over de relatie tussen het
paspoort en de eventuele introduc-
tie van een identiteitskaart. Over de
introductie daarvan zijn in het kabi-
net overigens nog geen besluiten
gevallen.

Nu Van den Broek met een 'nieuw
traject' doende is, zullen de conse-
quenties van een identiteitskaart als
reisdocument in dé plannen worden
meegenomen, zo verzekerden de
oewindslieden de Kamer.

binnen/buitenland

TV-station:
ontvoerders

VDB herkend

BRUSSEL - De Belgische oud-
premier Paul Vanden Boéynants
is wel degelijk ontvoerd geweest
door de Belgische 'Bende van
Haemers'. Dat is de conclusie
van medewerkers van de Vlaam-
se commerciële televisiemaat-
schappij VTM.

VTM toonde gisteravond in haar
late journaal beelden van een
vraaggesprek dat één van haar
medewerkers in het Franse
plaatsje Le Touquet had met een
drietal getuigen. Dit drietal heeft
verklaard dat de drie mannen die
enige tijd in Le Touquet door-

brachten te hebben herkend als
de nu voortvluchtige Haemers,
de in het Franse Metz gearres-
teerde Basjrami en de man die
het derde lid van de bende zou
zijn, Lacroix. In Le Touquet

staat de villa waar de ontvoerde
Vdß vier weken vastgehouden
zou zijn.

Een week na de vrijlating door
zijn ontvoerders is VDB overi-
gens ook bevrijd van de dreiging
terecht te moeten staan. De Ka-
mer van Volksvertegenwoordi-
gers besloot gisteren hem niet te
vervolgen op de beschuldiging
steekpenningen te hebben aan-
genomen toen hij tien jaar gele-
den minister van Defensie was.

" Zie ook pagina 4

NAVO wil deel
strijdkrachten
terugtrekken

BRUSSEL - De NAVO zal aan het
begin van de komende wapenon-
derhandelingen in Wenen met het
Warschaupact voorstellen een deel
van de westerse conventionele
strijdkrachten terug te trekken.

De Amerikaanse afgevaardigde op
de onderhandelingen, die begin vol-
gende maand beginnen, zei dat de
NAVO nog niet tot in alle details een
standpunt voor de vermindering
van de conventionele strijdkrachten
had bepaald. Stephen Ledogar zei
dat de NAVO bereid is tot een ver-
mindering met ongeveer 5 procent.

Zorgen over
voorlichting

beroepskeuze
DEN HAAG- De Kamer maakt zich
ernstige zorgen over de toekomst
van de beroepskeuze-voorlichting.
Dit nu minister De Koning (Sociale
Zalen) en staatssecretaris Ginjaar-
Maas (Onderwijs) niet bereid zijn er
meer geld voor uit te trekken terwijl
particuliere bureaus aan de ge-
westelijke arbeidsbureaus (GAB's)
steeds meer geld vragen voor be-
roepskeuze-adviezen.
In deKamer constateerden de leden
Leijnse (PvdA), Oomen (CDA) en
Kamp (VVD) op basis van het be-
schikbare cijfermateriaal dat GAB's
minder adviezen voor een beroeps-
keuze bij particuliere bureaus zul-
len gaan vragen. Daarmee komt een
goede en onafhankelijke bemidde-
ling van werkzoekenden in gevaar,
aldus de kamermeerderheid.
De Koning stelde in antwoord op de
zorgen van deKamer dat er door de
GAB's dan maar keuzen gemaakt
moeten worden. De Koning erken-
de dat er dan wel minder geld over-
blijft voor andere zaken.

Staking
in Kosovo

PRISTINA - In de provincie Koso-
vo, in het zuiden van Joegoslavië,
hebben gisteren opnieuw duizen-
den Albanese inwoners gestaakt te-
gen de Serviërs. Volgens de Joego-
slavischeradio stonden in zeven be-
drijven, verspreid over diverse ste-
den, de machines stil.

De Albanezen eisten het aftreden
van Rahman Morina, de partijleider
van Kosovo. Zij verdenken hem er-
van mee te werken aan de pogingen
van de inwoners van de republiek
Servië om het gezag te verkrijgen
over de autonome provincie Koso-
vo.

punt uit
'Volksfront'

In navolging van de Baltische
Sovjetrepublieken is ook in
Witrusland een 'Volksfront
voor de Perestrojka' opgericht.
Net als de aanverwante groepe-
ringen in de naburige Baltische
republieken willen de Witrus-
sen een grotere mate van zelf-
standigheid ten aanzien van
Moskou.

Ozonlaag
Canada heeft aangekondigd de
komende tien jaar het gebruik
van chemicaliën die de ozon-
laag aantasten, drastisch te
gaan terugdringen tot 15 pro-
cent van het huidige niveau. In
Ottawa vindt momenteel een
internationale conferentie
plaats over de bedreiging van
de ozonlaag en het toenemend
risico van huidkanker.

Stemmen
Bij de (schriftelijke) voorberei-
ding van een voorstel tot (tech-
nische) wijziging van de Kies-
wet is vanuit de PvdA-fractie in
de TweedeKamer de suggestie
gekomen om voortaan op zon-
dag te stemmen.Staatssecreta-
ris De Graaff-Nauta (Binnen-
landse Zaken) heeft de Kamer
laten weten geen aanleiding te
zien om aan de optie van het
stemmen op zondag bijzondere
aandacht te schenken.

Berging
Het IJmuidense bergingsbe-
drijf Wijsmuller heeft van de .
Argentijnse marine opdracht
gekregen een onderzoek in te
stellen naar de bergingsmoge-
lijkheden van het gestrande Ar-
gentijnse bevoorradingsschip
Bahia Paraiso. Het schip heeft
sedert begin februari in het
Zuidpoolgebied de ernstigste
olievervuiling in de geschiede-
nis veroorzaakt.

Opheldering
De internationale mensenrech-
tenorganisatie Amnesty Inter-
national maakt zich zorgen
over het lot van meer dan 150
gearresteerde Bulgaren van
wie al jaren niets meer verno-
men is. De meesten van hen be-
horen tot de Turkse minder-
heid in het land. In een vandaag
uitgebracht rapport doet Am-
nesty een beroep op de autori-
teiten in Sofia, opheldering
over hun toestand te geven.

Arafat
Een politiek adviseur van Yas-
ser Arafat, de leider van de
PLO, heeft gisteren gezegd dat
Washington een internationale
vredesconferentie over het
Midden-Oosten op de lange
baan poogt te schuiven. Vol- .
gens Yasser Abed-Rabdo,
hoofd van het informatiedepar-
tement van de PLO, probeert
Washington tijd te winnen zo-
dat Israël de Palestijnse op-
stand in de bezette gebieden
kan neerslaan.

Opgeschort
De tweede ronde van het infor-
mele Jakarta-overleg is giste-
ren opgeschort. De Kampuche-
aanse partijen krijgen vier
maanden de tijd om het eens
worden over onder meer de tot-
standkoming van een uit vier
partijen bestaande regering
van nationale verzoening onder
leiding van prins Norodom Si-
hanouk.

Tower
Niets in het laatste en meest
uitgebreide rapport van de FBI
over John Tower, de man die
door president Bush is aange-
zocht als ministervan Defensie,
staat diens aanstelling in de
weg. Dat is gisteren gezegd
door een woordvoerder van het
Witte Huis.

Onzorgvuldig
De Rotterdamse waarnemend
huisarts die 23 junivorig jaar 's
nachts tot twee maal toe wei-
gerde de zieke Joke Bongers
(18) te bezoeken, waarna zij
overleed, heeft onzorgvuldig
gehandeld. Hij heeft te snel een
(verkeerde) diagnose gesteld.
toen hij haar de dag tevoren
thuis bezocht. Nadat Joke Bon-
gers in de loop van de nacht
nog zieker was geworden, heeft
hij twee maal ten onrechte ge-
zegd geen dienst te hebben. Dat
concludeert de Inspectie voor
de Volksgezondheid.

Vrij
Tachtig zieke en gewonde
Iraakse krijgsgevangenen zijn
gisteren in Bagdad aangeko-
men nadat ze door Iran waren
vrijgelaten. Het vredesoverleg
onder VN-auspiciën tussen
Irak en Iran dat vandaag zou
beginnen, is evenwel opge-
schort.Volgens een VN-func-
tionaris kunnen de twee buur-
landen het niet eens worden
over de plaats van de bespre-
kingen. ■*
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Nummerplaten
'Toevallig' viel de politie bewijsma-
teriaal in handen, toen in een garage
de auto werd gevonden die bij die
overval zou zijn gebruikt. Even
vreemd was het dat in die auto num-
merplaten werden aangetroffen van
de auto van... mevrouw Vanden
Boeynants.
De band was gauw gelegd. Zeker
omdat twee dagen eerder Haemers'
rechterhand Bajrami in het Franse
Metz werd opgepakt met twee ton
aan Zwitsers geld op zak. En was
het losgeld voor VDB niet in Zwit-
sers geld uitbetaald?
Maar de nummers van de bankbil-
jetten van Bajrami bleken niet te
kloppen met dievan het losgeld. La-
ter bleek echter dat men verzuimd
had van een flink deel van het los-
geld die nummers op te schrijven.
Een blunder? Of erger?

Blunders
Blunders lijken er genoeg gemaakt
te zijn, ook door de ontvoerders. Za-
terdag vond men in het Franse Le
Touquet de villa waarin VDB opge-
sloten zou hebben gezeten. Binnen
lagen de 'bewijzen' letterlijk voor
het oprapen. Papieren van VDB,
zijn medicijnen, eten, een revolver,
handboeien. Maar welke ontvoerder
laat bewijsmateriaal zo rondslinge-
ren? Volgens omwonenden was de
villa al sinds begin vorige week ver-
laten. Van een overhaaste aftocht
lijkt dus geen sprake. Achteloos-
heid dus?
Gezien de perfectie waarmee de
ontvoering is uitgevoerd, lijkt dat
niet waarschijnlijk. Nog zon vraag
is waarom de ontvoerders tijdens
die ontvoering een overval op een
geldtransport zouden uitvoeren.
Dat lijkt vragen om moeilijkheden.
Dat past niet in het profiel van de
gehaaide crimineel Haemers. En
zou die de nummerplaten van de
auto van VDB laten rondslingeren,
ofVapens die gestolen zijn bij de
vermoorde wapenhandelaar Men-
dez, die steeds in verband is ge-
bracht met de Bende van Nijvel.
Bij de bloedige overvallen van die
bende was volgens getuigen ook
steeds een grote, links hinkende

man. En laat nu juist Haemers een
1.90 meter lange, forse vent te zijn
die een beetje met één been trekt.
Het is allemaal te mooi om waar te
zijn. Maar er zijn de laatste jarenwel
meer gekke dingen gebeurd. Het is
dan ook geen wonder dat de Belgi-
sche media onmiddellijk een ver-
band legden, toen zondag vier rijks-
wachters werden gearresteerd.
Zonder enig bewijs meldden kran-
ten dat die officieren, die fraude

hebben gepleegd, contacten onder-
hielden met Haemers. De verhalen
over corruptie en wantoestanden bij
derijkswacht zijn al zo vaak verteld,
dat men alles voor mogelijk houdt.
Intussen gaat de speurtocht naar
Haemers voort. Deze supergangster
wordt verdacht van negen overval-
len op geldtransportauto's in 1984
en 1985. In Verviers blies hij een
geldauto op met explosieven. De
twee geldrijders kwamen daarbij

om. In 1986 schoot hij in Leerbeek
een geldrijder dood en ook bij de
overval van begin februari werd een
chauffeur gedood.

Zeker zo spectaculair was zijn ont-
snapping uit deLeuvense gevange-
nis in 1987. Toen hij van de gevange-
nis naar het Brusselse Paleis van
Justitie gebracht zou worden, vie-
len zijn companen onder leiding
van Bajrami het transport op de

openbare weg aan met mitrailleurs
en andere zware wapens. Twee be-
wakers werden ernstig gewond.
Hamers' bende, dietotaal voor ruim
,’ 8 miljoen zou hebben geroofd, zou
bestaan uit vijftig man van verschil-
lende nationaliteiten, die in wisse-
lende groepjes opereren. De overval
op de geldautovan februari was het
werk van maar liefst twaalf gang-
sters.

hans de bruijn

Racistisch
Daarmee koos Metairie voor

iemand die tien jaar geleden een
topfunctie in de racistische haat-
organisatie Kv Klux Klan be-
kleedde. Ze kozen voor een man,
die zegt geen lid meer van de
Klan te zijn, maar wiens tele-
foonnummer gelijk is aan dat
van de plaatselijke Klan-afde-
ling.

Ze kozen voor de huidige voor-
zitter van de National Associa-
tion for the Advancement of
White People, een organisatie
van blanke suprematisten die
wel wordt gezien als een moder-
ne variant van deKv KluxKlan.

Hetkrantje dat deNational Asso-
ciation 'uitgeeft, vertelt wat dat
betreft genoeg. Het staat vol arti-
kelen die tegen zwarten en tegen
joden zijn gericht. En trouwens:
het waren leden van de Klan die
het felst voor Duke campagne
voerden.

En dus heeft het er op zn minst
de schijn van, dat de kiezers van
Metairie een onvervalste racist
hebben gekozen. Vreemd is dat
niet, want sociologisch gezien
zou Metairie een voedingsbodem
voor racisme moeten zijn. Im-
mers: De inwoners van Metairie
zijn voor het overgrote deel blan-
ken die New Orleans ontvlucht-
ten toen in de jaren '60 de scho-
len van die stad gedesegreerd
werden, en blanke en zwarte kin-
deren dus naar dezelfde scholen
moesten. In Metairie, met hoog-

uit enkele tientallen zwarte in-
woners, was dat geen probleem.

Duke zelf ontkent enige racisti-
sche gevoelens. Hij zegt dat het
enige dat hij wil is, dat er een
eind komt aan de positieve dis-
criminatie ten gunste van zwar-
ten. Voor het overige voerde hij
campagne op een typisch Repu-
blikeins, bijna Reagan-achtig
programma: geen belastingver-
hoging, hervorming (lees: ver-
mindering) van de sociale zorg,
meer vrijheid voor ouders bij het
kiezen van scholen voor hunkin-
deren

Pijnlijk
Dat neemt niet weg dat de ver-
kiezing van Duke een pijnlijke
nederlaagvoor deRepublikeinse
partij als geheel was. Alles was in
het werk gesteld om Duke's te-
genstander Johp Treen te laten
winnen. Treen had zelfs de be-
schikking gekregen over top-ta-
lenten uit de nationale Republi-
keinse partij, mensen die vorig
jaar nog aan de campagne van
Bush werkten. Maar het hielp
niet, en de Republikeinse partij
zit nu met de brokHen. Want de
Republikeinen zijn* net begon-
nen aan een grootscheepse cam-
pagne waarmee ze de traditione-
le band tussen zwarte kiezers en
de Democratische partij losser
proberen te maken.

Als dat de Republikeinen zou
lukken, dan zou dat betekenen
dat ze wellicht een eind zouden
kunnen maken aan de vrijwel
permanente meerderheid die de
Democraten in het (landelijke)
Huis Van Afgevaardigden en de
Senaat hebben.

ledereen was tegen, maar David Duke won toch

Zetel voor ex-Klan-leider
in Huis van Afgevaardigden
Van onze correspondent

Henk Dam

WASHINGTON - De Republi-
keinse kiezers van Metairie, een
wijk van New Orleans, hebben
gesproken. Zij hebben een voor-
malige leider van de Kv Klux
Klan, David Duke, aangewezen
als hun man in het Huis van Af-
gevaardigden vari Louisiana.
Duke haalde het maar net. Hij
kreeg 8456 stemmen, en zijn te-
genstander John Treen 8232, een
meerderheid van 224. Maar daar
tegenover staat, dat Duke niet al-
leen van Treen moest winnen.
Hij had het hele Republikeinse
establishment tegenover zich.

President Bush, de Republikein-
se partijvoorzitter Lee Atwater,
de gouverneur van Louisiana,
iedereen was tegen. Zelfs oud-
president Reagan onderbrak zijn
permanente vakantie in Califor-
nië om een radio-commercial ten
gunste van Treen te maken.
Maar het hielp niet. Een meer-
derheid van het vrijwel helemaal
uit blanken bestaande electoraat
van Metairie koos toch voor de
38-jarige Duke. En daarbij moet
ermee rekening worden gehou-
den, dat maar liefst 78 procent
van de kiezers kwam opdagen,
voor dit soort verkiezingen bui-
tengewoon veel.

Monopolie
De Republikeinen hebben de
laatste decennia alveel meer pre-
sidentsverkiezingen gewonnen
dan de Democraten. Als ze dat-
zelfde zouden kunnen bereiken
bij Congresverkiezingen, dan
zouden ze een monopolie op de
macht gaan krijgen. Dat mono-
polie kan alleen bereikt worden,
als een substantieel deel van
Amerika's zwarte kiezers van de
Democraten kan worden losge-
weekt. De verkiezing van Duke
is daarbij verre van behulpzaam.

Vandaar dat partijvoorzitter Lee
Atwater zaterdagavond zei: „Da-
vid Duke is geen Republikein.
Hij is een charlatan, een politieke
opportunist die van elke organi-
satie lid zal worden zolang die
zijn raciale en religieuze vooroor-
delen en intolerantie kan legiti-
meren." Atwater zei verder, dat
de Republikeinse Nationale
Commissie deze week nog een
vergadering zal houden, waarin
Duke zal worden veroordeeld en
hem elke steun zal worden ont-

houden. „Dat komt neer op het
politieke equivalent van excom-
municatie," aldus Atwater.

Leden van het Huis van Afge-
vaardigden van Louisiana lieten
het afgelopen weekeinde ook
weten te zullen proberen Duke
tegen te houden. Een van de re-
denen die kan worden aange-
voerd om Duke zijn zetel te ont-
houden, is dat hij niet lang ge-
noeg in het kiesdistrict heeft ge-
woond om verkiesbaar te zijn.

" David Duke
..'geen zorgen..

Pover resultaat eerste
gesprek Arens-Mubarak

TEL AVIV - De eerste bespre-
king tussen de Israëlische mi-
nister van Buitenlandse Za-
ken, Moshe Arens, en de Egyp-
tische president, Hosni Muba-
rak, heeft weinig resultaat op-
geleverd. De Israëlische pers
meldde gisteren dat het onder-
houd, maandagavond in de
Egyptische hoofdstad Caïro,
beide partijen niet tot elkaar
heeft gebracht.

Minister Arens, zo is vernomen, is
nog steeds tegenstander van deelna-

me van de Palestijnse Bevrijdings-
organisatie (PLO) aan vredesbe-
sprekingen voor het Midden-Oos-
ten. Ook de plannen voor een inter-
nationale vredesconferentie, zoals
ontvouwd door de Sovjetminister
van Buitenlandse Zaken, Edoeard
Sjevardnadze, vinden bij Israël
geen genade.

Niettemin is uit welingelichte krin-

gen rond de Israëlische delegatie in
Cairo vernomen dat de bespreking,
die zon vijfkwartier heeft geduurd,
in een 'vriendelijke' sfeer is verlo-
pen. Een veelheid aan onderwerpen
zou aan de orde zijn'gesteld. Officië-
le mededelingen over het gesprek
zijn niet gedaan.

De huidige Israëlische minister van
Financiën, Shimon Peres, zegt inge-

nomen te zijn met de pogingen die
de Sovjetunie in het werk stelt om
actief bij het vredesproces in het
Midden-Oosten betrokken te raken.

„Ik heet de Sovjetrussische bijdra-
ge aan de vrede welkom," zo zei de
sociaaldemocratische bewindsman
dinsdag voor de Israëlische radio.

Peres toonde zich bezorgd over de
Israëlische onverzettelijkheidBij de
aanpak van het Israëlisch-Pales-
tijnse conflict. Minister Peres, leider
van de Arbeiderspartij, toont grote-
re bereidheid de Palestijnen tege-
moet te komen dan de Israëlische
premier en leider van het conserva-
tieve Likud-blok, Yitzhak Shamir.

'Trots'
Maar Duke zei zich geen zorgen
te maken. In een toespraak tot
zijn fans verklaarde hij: „Ik zal
hun angsten wegnemen. Ik wil
alleen maar een betere maat-
schappij voor iedereen. Ik wil
een beter leven voor iedereen. U
zult trots op uw Afgevaardigde
zijn."

binnen/buitenland

Belgische media komen bijna elke dag met nieuwe onthullingen

Nog veel vragen
in zaak-VDB

BRUSSEL - Een week na
de vrijlating van VDB zit de
Belgische justitie nog
steeds met veel vragen. En
bijna elke dag worden nieu-
we 'onthullingen' gedaan of
doen zich nieuwe 'feiten'
voor die nieuwe vragen en
nieuwe speculaties oproe-
pen.
De belangrijkste vraag is of achter
de ontvoering van Vanden Boey-
nants, een reeks overvallen op geld-
transporten, de beruchte Bende van
Nijvel en de moord op een wapen-
handelaar soms een en dezelfde
groep criminelen schuilgaat.
De media doen al alsofinderdaad de
voortvluchtige Patrick Haemers al
die misdrijven op zijn geweten
heeft. Maar bewijzen zijn er niet
voor. Men veegt gemakshalve alle
vreemde zaken van de laatste we-
ken op een hoop en trekt zijn con-
clusies.
Dat Haemers' bende een hele reeks
geldtransporten overvallen heeft,
staat vast. Volgens de justitie is ook
bewezen dat hij de overval van be-
gin februari op een geldauto in
Groot-Bijgaarden heeft gepleegd,
waarbij een chauffeur werd gedood.

%Opde
persconferentie na

zijn ontvoering
repte VDB over

een welhaast
militaire discipline
bij zijn ontvoerders;

achteraf echter
schijnen zij

onwaarschijnlijk
grote blunders

gemaakt te hebben.

Islam-deskundige De Bruijn over zaak-Rushdie

'Chomeini laat
spierballen van
revolutie zien'

LEIDEN - Chomeiny wil de niet-is-
lamitische wereld zijn spierballen
laten zien. De publicatie van Rush-
dies boek 'The Satanic Verses' is
een uitgelezen kans om aan te to-
nen dat de Iraanse revolutie nog
springlevend is. De fundamentalis-
ten binnen de islam zullen volgens
hem alle aanvallen overleven.
Toch is het door Chomeini uitge-
sproken doodvonnis geen manoeu-
vre van een geestelijk,maar vooral
van een politiek leider. De ayatol-
lah eist voor de islam een voorna-
me plaats op als politieke macht in
de wereld.

De hoofddocent van de vakgroep Is-
lamitisch Midden-Oosten van de
Leidse Rijksuniversiteit, dr J.T.B,
de Bruijn, is ervan overtuigd dat de
uitspraak van deIraanse leider uit-
sluitend voor buitenlandse con-
sumptie is bedoeld. De binnenland-
se strijd om de macht zou er niets
mee van doen hebben.
„De verschijning van het boek is
niet meer dan een aanleiding om uit
te varen tegen het Westen, om in-
druk te maken. In Iran groeit onder
de geestelijken sterk de bezorgd-
heid over de harde lijn binnen de is-
lam, die nu in gevaar is. Ook Cho-
meini persoonlijk is beducht dat na
beëindiging van de oorlog met Irak
bij bepaalde groepen de behoefte
groter wordt aan contacten met het
buitenland. Doorbreking van het
isolement is voor de economische
wederopbouw ook hoogst noodza-
kelijk.

Aanleiding
„Maar toenadering tot andere, niet
islamistische landen zou ten koste
gaanvan deware lijnvan derevolu-
tie, zoals die tien jaar geleden is be-
gonnen. ledere aanleiding om die
harde lijn weer te benadrukken, hoe
ver gezocht ook, wordt aangegre-
pen. Dat zie je.bij de executie van
grote aantallen drugsmokkelaarsen
vrouwen die zich op het gebied van
de zeden misdragen zouden heb-
ben. En nu weer datboek. Het is al-
lemaal bedoeld om te benadrukken
dat men niet moet denken dat de re-
volutie nu voorbij is".

Binnen Iran zijn andere krachten
werkzaam. Chomeini is iemand die
vaak de harde lijn vertegenwoor-
digt, maar er zijn ook meer pragma-
tische mensen. Ze zijn bereid om
contacten met het Westen een kans
te geven. Denkt U dat de harde lijn
het zal overleven als Chomeini zal
overlijden?

„Ik denk dat de fundamentalisten
een stevige basis hebben. IZe zijn
doorgedrongen in veel groepen van
de samenleving, vooral bij derevo-
lutionaire organisaties. Veel voor-
aanstaande geestelijken hebben
juist in de juridische organen be-
langrijke posities verworven. Daar
zitten de echte 'hardliners', die zijn
niet verdwenen. Het doodvonnis
van Chomeini is in het land ook niet
omstreden, alleen bij ons heeft het
voor opwinding gezorgd."

Hij heeft hetdoodvonnis over Rush-
die uitgesproken als politiek en reli-
gieus leider van de Iran. Heeft Cho-
meini op grond van de Koran, de
'bijbel' voor de islamieten, wel het
recht gehad om een dergelijk zwaar
vonnis uit te spreken?

Grote macht
„De interpretatie van het recht in
Iran vindt altijd zijn oorsprong in de
bron, namelijk de Koran. De hoog-
ste autoriteit mag oordelen. Cho-
meini heeft als ayatollah een grote
macht. Hij kan daarom bijvoorbeeld
een heilige oorlog verklaren of
iemand ter dood veroordelen. Het is
eigenlijk geen wetgeving maar een
persoonlijke opinie van een gezag-
hebbende geestelijke. Formeel ge-
sproken is hij het hoogste leergezag
binnen de islam, zoals de paus dat
heeft in de katholieke kerk. Binnen
de islam heeft het leergezag alles te
maken met recht, het is goddelijk

Chomeini zegt uit naam van 3^2lamieten te spreken als hij op 1*!
om Rushdie te doden. Maar is "|
rol als geestelijk leider niet vee'j
perkter? Hij is één van de zes aya <lahs en behoort bovendien tot s^tische stroming, die naast de
nieten een minderheid vormt.
„De shi'ieten zijn weliswaar
minderheid, maar ze pretend'■wel het ware geloof uit te dw
Het is daarom logisch dat Chon*jj
zich beschouwt als de leidervan
moslims, alle ware moslims. *H
inderdaad één van de ayatoJ'J
Maar sinds de revolutie is veel
anderd. ledereen kon vóór die
kiezen uit de signalen van een 'de zes geestelijke leiders. D°°r,
revolutie is de staatsstructuur (
zenlijk veranderd. Nu bepaal'^
staat wie de geestelijk en tegeW.
tijd politiek leider is. Chome'^T
niet meer één van de zes".
„Op grond van de islam kan ie^Eeen nog een van de andere a^^Alahs tot zijn leidsman kiezen- N*jjj
in Iran koop je daar op dit molïj2i
natuurlijk niets voor. Het is hee ]j
vaarlijk om een andere keu#3
doen, want je maakt tevens 3
wijkende politieke voorkeur JI
kend. Politiek en godsdienstigST
zag lopen nu volkomen door eIM
Dat is ook in deopzetvan derev»
tic vervat: Chomeini is de ÉÏÏ
gids, de leider, geestelijk en p°"
leidsman van iedereen".

frits baar<|

Asielzoekers in
VS binnen één
dag 'verwerkt'

BROWNSVILLE - Politieke"v^Jtelingen, met name uit NudJJ
Amerika, zullen in de VS voolu^niet meer weken moeten wa^Jiop behandeling van hun aanv n
voor politiek asiel. De Amerika3^immigratiedienst (INS) heeft ïfj J
xas bij de grensovergang in dejj,j
ruchte mensensmokkelaars-^van de Rio Grande 500 extra
sen ingezet om de aanvragen ""dag te behandelen.

Wordt het politiek asiel afge^J
dan worden vluchtelingen 'n
wachting van hun deportatie J
een gevangen gezet om te vo" j

men dat zij onderduiken.

'Signaal'
Op een persconferentie verkla ft
een INS-ambtenaar dat de A" (11.
kaanse regering 'een signaal l\ sfren aan landen dat zij ons asie
teem niet kunnen misbruiken-
weten niet wat het alternatie'^
kunnen zijn. Als we het nu niet
beren, dan zouden we toegeven
we verslagen zijn.

Aa
In de VS leven honderdduize 11

Guatemalanen, Salvadoranen .^
andere burgers uit Midden-Am ejv
zonder geldige verbfrjfspapi.
De laatste tijd worden maande
ongeveer 10.000 illegalen naar j,

land van herkomst teruggestu^
meestal na razzia's waarbij ê
pen illegalen in de regel niet p
meer de tijd krijgen langs hu£fl
gaan om hun persoonlijke beZJ
gen op te halen.

'Amnestie'
Een massale 'amnestie' vorig.^
voor miljoenen illegalen is a
een volledig succes geworden pj
de financiering ervan betreft^amnestie mocht de staatskas $
kosten. De aanvragers van een y
blijfsvergunning betaalden zel jjl?
administratiekosten. Miljoenen
galen, al of niet politiekevlucn ji

gen, maakten van de amnestie %^
gebruik of konden dat niet, % ..*«
de voor sommigen onmoge
voorwaarden

(ADVERTENTIE)rmo_KEERT
Afgelopen zondag

|^£E I ■ niemand 12 goed in deTpli£■ Daarom pakt de Toto w*
week twee keer uit. Met 'n beetje geluk wint u de ho°*
prijs mcl. de jackpot van circa f 75.000,-. T/^TÉy

Dus als u 'ns echt uw slagwilt slaan... / \J"^

Woensdag 22 februari 1989 "4
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Weekstat
il'n guldens! verschil

fHyA t.o.v.
fud n 20 leb 89 13feb 89jKkki 276082
Jf" *K,l>gsrechten inJ^i 1.568.1 -68,1
W, Positie in IMF 1.489,8 -11,1
Rki. 11.677,6 -22,2

Aw |Igen in goud/WPVh, „ 18.834,4 +6,6
'<n rekening-

-3.764,1 -141,0
"L disconto 1.084.4 -205.5WE"*!! 4.798.1 +291.7r Mt,„Vu",enngen 11.208,8 +746.3n 1 889.1 0.1
TC*»i leningen

''"e munten! 1.005.8 +15.7

jfrüi,', "en in omloop 33.858.7 -159,0
8.491,7 +3.919.3TfcJ'n Nederland 11.6 -1,1

eCJV'"«vetenen 58.2 -3.6JV. n buitenland 56.8 +22.7
TWn./J 11'1 ingezetenen 56,8 +2,0
"C'"Ken in guldens 8.675.1 +3.939.3
«Jpil,.,,'l''ckeiiiiigen -3.028,6
■: W "lingen in vreemd
'. «ilv. 507.0 -8,0
|j h "arde toegewezen

i Kiesrechten IMF 1.457.7 -10,9
4 S e"ngsverschillen

SJ*n 27.057,1 -188,7
'mgsrekening 353.5Jfc^' «n reserves 1.889.2X^-^kenmgen 1.483.5 +129.3TW^Ud en deviezen 61064.5 113.2*%, "convertibel) 18.834.4 +6,6

Ay/^Pcrcentage 142-64 14-12

beurs
beurs
Omhoog
'3-WkRDAM - Kluwer stal
Vist

a§ duidelijk de show op de
'damse effectenbeurs. Het
trsconcern kwam in de
ar> de dag met uitstekende

ijr, g s over 1988 en de aankondi-gen een aandelensplitsing.
W °P stoofde koers met f 4,50
\a?°ë naar f 157,50. Het slot
h m °Pf 156.

,Mrj; Slopers van maandag,
.%„ *|n Hoogovens, moesten nu
IQn yet metaalconcern verloor
S« 85,70, terwijl NMB f 1,50

» Prijsgeven op f 216,50.
V*fd.e sterdamse beurs lag er
'*sSp

r maandag nogal ongeïnte-
Setrd bij' Impulsen uit Wall
\e .waren er niet, omdat de
Jaf6n markten gesloten
J?asi gebleven in verband met
Sr'lngtons Birthday. Veel

1 or,
n in Amsterdam hielden

N& kleine afwijkingen. Som-
aven m de *°°P van de dagmelingen te zien, die per

t 6' in^6'118 opleverden. De om_
I'o7q rnsterdam kwam uit op

fmuJ°en. waarvan de aan-
win milj°en voor hun re-aS namen.

Verloor f 2,10 op f 56,90,
\t

J1Bols de dag f 2 hoger af-
Net1f 139-Pakhoed ginguit-
'\ 'Jk een rijksdaalder om-
f «naar f 126. Borsumij-Weh-
l2gaest f 1,20 inleveren op

n'l9 in DSM zakte f 1 weS naar

% |I(iers viel weinig te bele-
-4 Onneland trok f 25° aan tot
\j en Public Storages 90
«W? 1 f 14. De tegenvallende
% d ers van Wyers leidden tot
Sdei°ers van f 60'50 voor de
U°^rs u' °p deze *" 1 lagere

Wnn aren ecnter geen kopers
W'aen. Ruys viel f 2,50 terug
» 6b ü terwijl verder fondsen
fji fu

,rBnuizer Papier, DocData
r'P onder druk stonden.Nrrt "gatiemarkt gaf dalingen

«Hrj staatsleningen te zien tot
Vht drie dubbeltjes. Het
M d^n was hier op de uitslag
S». Jongste 7 procent lening
Oo ’ 'n de avond.
Saairiptlebeurs werd net beeld
0or I . door winstnemingen.

%l p . ln Hoogovens werden
'*n s u °Pties verkocht. Hoogo-
VterV as goed voor 6.200 con-Hs", Van de in totaal 45.000
Hw le d'nsdag op de EOEv^n verhandeld.

Minder varkens
DEN HAAG - De omvang van de
Nederlandse varkensstapel is tus-
sen december 1987 en december
1988 met 2,9 procent gedaald tot 13,8
miljoen dieren. Het aantal mestvar-
kens daalde in die zelfde periode
met 4,7 procent tot iets meer dan 4,5
miljoen. Dit blijkt uit een steek-
proef die het Centraal Bureau voor
de Statistiek onder 2.500 varkens-
houders heeft gehouden.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s
AEGON' 93.70 94,00
Ahold 93,20 92,50
Akzo 150,60 149,80
ABN. 42,00 42.00
Alrenta 160,70 160,50
Amev 59,00 56.90
Amro-Bank 81,40 81,20
Ass. R'dam 149,50 149,50
Bols 137,00 139,00
Borsumij W. 130.00 128.80
Buhrm.Tet. 65,00 64.50
C.S.M.eert. 64,90 64.90
Dordtsche P. 225,80 226,20
DSM 120,10 119,10
Elsevier 64,00 63,60
Fokker eert. 31.00 31.60
Gist-Broc. c. 38.40 37,80
Heineken 149,00 148,60
Hoogovens 86,70 85,70
Hunter Dougl. 90,70 90,50
Int.Müller 80,00 80,40
KLM 44,20 43,90
Kon.Ned.Pap. 51,50 51,20
idem div 89 49,20 50,00
Kon. Olie 124,30 123,60
Nat. Nederl. 63.70 64.00
N.M.B. 218.00 216.50
Nedlloyd Gr. 300,00 301,00
Nijv. Cate 87,60 87,60
Oce-v.d.Gr. 303,00 301,00
Pakhoed Hold. 123,50 126,00
Philips 36.30 36,70
Phiüps divB9 34,80 35,10
Robeco 105,80 104,90
Rodamco 160,90 161,10
Rolinco 100,80 100,30
Rorento 61,50 61.50
Stork VMF 29.90 30,40
Unilever 132.10 131,30
Ver.Bezit VNU 90,00 90,50
VOC 38.30 38,30
Wessanen 80,70 80,30
WoltKluwer 153,00 156,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 40,10 39,00
ACF-Holding 62,80 63,50
Ahrend Gr. c 181,00 183,00
Alg.Bank.Ned 42,80 42,80
ABN div'B9 41.30 41,30
Asd Opt. Tr. 23,80 23,80
Asd Rubber 8,30 8,30
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 82,00 82,20
Aut.lnd.R'dam 70,00 70,00
BAM-Holding 288.00 288,00
Batenburg 76,00 76,00
Beers 123,50 123,00
Begemann 73,50 73,00
Behndo 392,00 392,80
Berkei's P. 7.30 7,15
Blyd.-Will. 25.00 25.70
Boer De. Kon. 345,00 349.00
de Boer Winkelbedr. 58,80 58.80
Boskalis W. 13,00 13,00
Boskalis pr 11.50 11,40

Braatßouw 830,00. 835,00
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 863,00 877,00
Calvépref.c 4650,00 4680,00b
Center Parcs 66,50 65,70
Centr.Suiker 65,50 65,00
Chamotte Unie 13,50 13,30
Chamotte div.B9 12,40 12,40
Cindu-Key 98,70 97,50
Claimindo 385,00 385,00
Cred.LßN 76,20 75,60
Crown v G.c 80.70 81,50
Desseaux 190,80 190.50
Dordtsche pr. 225,00 225,80
Dorp-Groep 48,70 46,70
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 208.20 208,00
EMBA 120,00 118,00
Enraf-N.c. 51.00 51,10
Eriks hold. 334,00 335,00
Frans Maas c. 62,40 62,50
Fumess 100,20 100,50
Gamma Holding 71,40 71,00
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 28,60 28,10
Geveke 41,90 41,90
Giessen-de N. 137,00 136,00
Goudsmit Ed. 203,00 204,00
Grasso's Kon. 92.80 92.80
Grolsch 101,50 101,00
GTI-Holding 163,30 166,70
Hagemeyer 82,50 82,50
H.B.G. 182,00 181,00
HCS Techn 16,10 15.90
Hein Hold 127,70 127,50
Hoek's Mach. 177,00 175,00
Holdoh Hout 438,00 438,00
Holec 18.40 18,10
HAL.Tr. b 1473.00 1473.00
Holl.Am.Line 1473,00 1473,00
Heineken Hld 127,70 127.50
Holl.SeaS. 1.49 1,46
Holl. Kloos 340,00 335,00
Hoop en Co 14,60 14,90
Hunter D.pr. 2,09 2,10
ICA Holding 17.00 17,00
IGB Holding 45,00 44,60
IHC Caland 21,20 21,20
Industr. My 168,50 168,00
lng.Bur.Kondor 580.00 a 580,00
Kas-Ass. 38.00 37,10
Kempen Holding 16,30 16.10
Kiene's Suik. 1250.00 1260.00
KBB 72,00 72,10
KBB (eert.) 71,70 71,70
Kon.Sphinx 7680 76,80
Koppelpoort H. 286,00 295,00
Krasnapolsky 157,50 157,50
Landré & Gl. 52,00 52,40
Macintosh 44,50 44,70
Maxwell Petr. 598,00 592,00
Medicopharma 77,20 78,50
Melia Int. 7,50 7,50
MHV Amsterdam 20,20 20.20
Moeara Enim 1055,00 1075.00
M.Enim 08-cert 13650,00 13750,00
MoolenenCo 31,90 32,00
Mulder Bosk. 48.50 48.50

Multihouse 11,70 11,70
Mynbouwk. W. 445,00 446,50
Naeff 225,00
NAGRON 51,50 52,00
NIB 510,00 502,00
NBM-Amstelland 16,20 16,50
NEDAP 300,00 299,00
NKF Hold.cert. 232,50 234,00
Ned.Part.Mij . 31,70 31,70
Ned.Spnngst. 9600,00 9500,00
Nont 644,00 642,00
Nutricia 240,00 239,00
Omnium Europe 19,20 19,10
Orco Bank e. 77,50 77,00
OTRA 504,50 504,00
Palthe 150,00 150,00
Polynorm 90,70 90,10
Porcel. Fles 125,50 125,50
Ravast 56,80 56,80
Reesink 62,20 64,00
Riva 64,50 64,50
Riva (eert.) 63,50 63.20
Samas Groep 59,70 61,50
Sanders Beh. 79,20 79,20
Sarakreek 34,50 35,10
Schuitema 1455,00 1465,00
Schüttersv. 87,00 86,80
Smit Intern. 27,50 27,50
Stßankiers e. 29,00 28,30
Telegraaf De 424.00 422,00
Text.Twenthe 250.00 251,00
Tulip Comp. 60,30 59,00
Tw.Kabel Hold 127,70 126,50
Übbmk 107,90 104,50
Union Fiets. 15,25 15,25
Ver.Glasfabr. 245,00 245,00
Verto 75,00 75,00
Volker Stev. 56,00 55,20
Volmac Softw. 82,40 82,50
Vredestein 20,20 20,50e
VRG-Groep 43,20 43,20
Wegener Tyl 176,00 177,00
West Invest 29,40 29,20
Wolters Kluwer 153.00 156,00
idemdivB9 149,00 148,00
Wyers 61,50 60,50a
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,40 36,40
ABN Aand.f. 68.40 69.10
ABN Beleg.f. 51.90 52.10
ALBEFO 51,50 51,40
Aldollar BF $ 20.60 20,60
Alg.Fondsenb. 228.00 228.00
AlhanceFd 11,80 11,80
Amba 44,20 44,40
America Fund 280.00 281.00
AmroA.inF. 91,20 91,30
Amro Neth.F. 69,40 69,60
Amro Eur.F. 66,50 67,40
Amvabel 98,80 99,00
'AsianTigersFd 56.10 56.50
Bemco Austr. 61.50 62.00
Berendaal 106,00 107,00
Bever Belegg. 28.00 28.10
BOGAMIJ 115.50 114.50
Buizerdlaan 36.70 37,00
Delta Lloyd 40,00 40,00

DP Am. Gr.F. 22,20 22,20
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1060,00 1060,00
EMF rentefonds 71,80 71,90
Eunnvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,90 5.90
EurGrFund 53,60 53,70
Hend.Eur.Gr.F. 168,00 167,50
Henderson Spirit 73,00 73,30
Holland Fund 63,00 63.20
Holl.Obl.Fonds 119,50 119.50
Holl.Pac.F. 113.20 113.50
Interbonds 569,00 564,00
Intereff.soo 36,00 36,20
Intereff.Warr. 264.50 267,10
Japan Fund 49,50 49.80
MX Int.Vent. 58,50 f 58,20
Nat.Res.Fund 1385,00 1380,00
NMB Dutch Fund 34.10 34,20
NMBObiig.F. 36.10 . 36.10
NMB Rente F. 101.70 101.70
NMB Vast Goed 38,80 38.80
Obam, Belegg. 196.50 197,00
OAMF Rentef. 15.15 15,15
Orcur.Ned.p. 46,80 46,80
Rentalent Bel. 1346,80 1345,80
RentotaalNV 31,00 31.00
Rohnco cum.p 97,50 97,50
Sci/Tech 17,80 18,00
Technology F. 18,50 18,50
Tokyo Pac. H. 253,00 253,50
Trans Eur.F. 70,20 70,00
Transpac.F. 572.00 560,00
Uni-Invest 119,50 119.50
Unico Inv.F. 83.80 83,70
Unifonds 27,00 27.00
Vast Ned 123,10 123.30
Venture F.N. 41.90 42,00
VIB NV 86.60 86.70
WBO Int. 78.50 78.30
Wereldhave NV 206,50 206,80
Wereldh.divB9 203,00 202,00
Buitenlandse obligaties
B:V4EEGB4(I) 103,40 103,20 .
Vh EngWarL 36,80 36,80
5*4 EIB 65 99,20 99,20
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 64,20 64,20
Amer. Expres 31,30 31,30
Am.Tel.& Tel. 31,40 31,40
Ameritech 52,30 52,30
Amprovest Cap. 128,00 128,00
Amprovest Ine. 230.00 230.00
ASARCO Ine. 28.00 28,00
Atl. Richf. 84,70 84.70
BAT Industr. 5,40 5,45
BellAtlantic 75.20 75.20
BellCanEnterpr 37,70 37,70
Bell Res.Adlr 1,40 1,40
Bell South 42,00 42.20
BET Public 2,35 2,40
Bethl. Steel 26,70 26,50
Boeing Comp. 62.80 62.80
Chevron Corp. 49.50
Chrysler 26,80 27.00

Citicorp. 27,10 27,10
Colgate-Palm. 46,20 45,75
Comm. Edison 33,30 33.30
Comp.Gen.El. 400.00 400,00
Control Data 21,00 21,00
Dai-Ichi Yen 3650,00
Dow Chemical 96,50 96.50
Du Pont 98,80 98.80
Eastman Kodak 48,60 48,40
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 238,00 238,00
Exxon Corp. 44,80 44.80
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 24,30 24,30
Ford Motor 54,00 54,00
Gen. Electric 46,50 46,70
Gen. Motors 89.00 88.60
Gillette 35.40 35.50
Goodyear 49,00 49,00
Grace & Co. 27,80 27,80
Honeywell 66,70 66,70
lnt.Bus.Mach. 125,25 125,40
Intern.Flavor 49,30 49.30
Intern. Paper 49,30 49,00
ITT Corp. 54,70 54,70
Litton Ind. 75,00 75,00
Lockheed 48,00 48.00
Minnesota Mining 68,50 68,50
Mobil Oil 47,60 47,60
News Corp Auss 10,75 10,80
Nynex 69.60 69.60
Occ.Petr.Corp 27,70 27,70
Pac. Telesis 34,00 34,00
P.& O. ® 5.90 5.90
Pepsico 41,00 41,10
Phiüp Morris C. 110,34 109.60
Phill. Petr. 21,10 21,50
Polaroid 43,70 43.70
Privatb Dkr 297.00 297,00
QuakerOats 53,00 53.00
RJR Nabisco 100,00
SLGobin Ffr 580.00 585.00
Saralee 47,50 47,20
Schlumberger 35.80 35,90
Sears Roebuck 41.90 41,90
Southw. Bell 44.00 44.00
Suzuki (yen) 795,00 784.00
Tandy Corp. 42.70 42,75
Texaco 50.00 50,25
Texas Instr. 42.80 42,80
T.I.P Eur. 1,85 1.90
ToshibaCorp. 1160.00 1170,00
Union Carbide 32.00 32,00
Union Pacific 72,00 72,00
Unisys 29,75 29,90
USX Corp 32.00 31.60
USWest 61.10 61.10
Warner Lamb. 79,90 79,90
Westinghouse 55.30 55.30
Woolworth 53,90 53,50
Xerox Corp. 64.00 64.00
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 52.50 53.00
Am. Home Prod. 179.50
ATT Ncdam 66.00 66.00
ASARCO Ine. 56.00
Atl. Richf. 178,00 179,80

Boeing Corp. 130,00 130,00
Can. Pacific 38,00 38.00
Chevron Corp. 100,50
Chrysler 56.00 55.20
Citicorp. 55.00 55,00
Colgate-Palm. 93.50 95.00
Control Data 38.00 38,50
Dow Chemical 200.00 200.00
Eastman Kodak 98.00 98.00
Exxon Corp. 92.00 92,00
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 94,80 95,00d
Gen. Motors 185.10 185.10
Gillette 72.00 72,50
Goodyear 100,00 101.00
Inco 59,00 59,50
1.8.M. 255.00 256.00
Int. Flavors 102.00
ITTCorp. 112.50 113,00
Kroger 18,70 18.70
Lockheed 99.00 99.00
Merck & Co. 132,50 132,50
Minn. Min. 141.00 141.00
Pepsi Co. 82,00 82.50
Phiüp Morris C. 225,00 229,00
Phill. Petr. 42,50 43.00
Polaroid 81,50 82,50
Procter &G. 185,00 189.30
Quaker Oats 105,00 105,00
Schlumberger 72,20 73,50
Sears Roebuck 84,80 84,00
Shell Canada 80.00 80.50
Tandy Corp. '87,50 87.50dTexas Instr. 86,50 87.00
Union Pacific 147.00 147,00
ünisys Corp 60,50 61.00
USX Corp 66,00 67,00e
Varity Corp 4.20
Westinghouse 114.50 114.80
Woolworth 109,00 110,50
Xerox Corp. 126.00 129,80
Certificaten buitenland
Deutscheß. 511,00 d 511.00
Dresdner B. 313,00 307.00
Hitachi(soo) 1400.00 1400.00
Hoechst 303.00 299.20
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7250.00 7250,00
Siemens 518,00 514,00
Warrants
Akzo 38,20 37,80
AMRO warr. 2,40 2,50
AsiaPacGrF. 6.15 6,10
Bogamij 8.00 8.00
Falcons Sec. ' 14,10 14,10
Honda motor co. 2300.00 2320,00
K.L.M. 85-92 141.50 140,00
Philips 85-89 16,10 16,20
Stßankiers a 2,00 2.30e
Stßankiers b 2.80 2.60
Euro-obligaties & conv.
10V< Aegon 85 100,00 100,00

Aegon warr 13.00 13.00
10'/2A8N87 98.70 98.70
13Amev 85 98.00 98.00

13Amev 85 93,75 93.75
10 AmevBs 100.50 100.50
11 Amev 86 99,00 99.00
14UAmro87 96.50 96,75
13 Amro-BankB2 101,25 101.25
10' i Amro 86 97.50 97.75
10Amro 87 98.85 98.85
s*. Amro 86 101.00 101.00
Amro Bank wr 25,70 25,20
Amrozw 86 68,00 68,50
9BMH ecu 85-92 100,50 100.50
7 BMH 87 96.50 96.50
10'nEEG-ecu 84 100.75 100,75
93/ <EIB-ecu 85 103.30 103,30
12V2 HIAirl.F 90.20 90,75
12NIB(B) 85-90 102.00 102.00
IP/4NGUB3 101,50 101,50
10 NGU 83 100.50 100.50
2' 4 NMB 86 84,40 84,10
NMB warrants 52.00 51,50
W< Phil 86 94,75 94.75
6*4 Phil.B3 95,00 94,50
HRaboB3 101.60 101.60
9Rabo 85 104.00 104,00
7Rabo 84 108.00 108.00
12/4Unil. 98.00 98.00
Binnenland(niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,10 5,10
Brederocert. 1.95 1.95
11 Bredero 0.85 0.85
Breev. aand. 6.65 7.10
Breev. eert. 5,80 6,50
LTV Corp. 2,40 2.35
Rademakers 29.00 29,00
RSV. eert 1.51 1,51
7'/»RSV69 90.00 92.00b
Parallelmarkt
Alanhen 18.70 e 18,70e
Berghuizer 57.20 56,00
Besouw Van c. 40,70 40,70
CBObUg.F.I 100.20 100.20
CB Oblig.F.2 100,50 100.50
CB Obüg.F.3 102.00 102,00
De Drie Electr. 28.90 29.00
Dentex Groep 39,70 39,70
Dico Intern. 89,00 89,30
DOCdata 33,00 32.00
Geld.Pap.c. 81,00 81,00
Gouda Vuurv c 67,50 68,30
Groenendijk 33,50 33,00
Grontmijc. 111,50 111.50
Hes Beheer 254,00 253.00
Highl.Devel. 12.00 b 12,00bHomburg eert 4,10 3,90
Infotheek Gr 22.00 21,60
Interview Eur. 8.00 8.10
Inv. MijNed. . 52,00 51.50
KLM Kleding 31.30 31.90
Kuehne+Heitz 26.70 26.90
LCI Comp.Gr. 38.50 37.20
Melle 274.20 275.20
Nedschroef 81.00 81.30
NewaysElec. 10,30 10.40
NOG Bel.fonds 29.90 29.90

PieMed. 11.10 11.30
Poolgarant 10,10 10.20
SimaeTech. 17.60 17.80
Text Lite 8.20 B,ooe
VerkadeKon. 258.00 255.00
Weweler 85.50 84.00 a
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c apr 45.00 293 0.70 0.60
akzo c apr 160.00 909 1.70 1.40
akzo c apr 170.00 248 0.50 b 0.401
akzo p okt 140.00 261 5,00 5.00
amev e apr 55.00 474 4.40 3.20
amev e apr 60.00 466 1.70 b 1.20
amev e jul 60.00 267 2.20 2.00
buhr c apr 60,00 248 5,70 5.50
dfl c mrt 210.00 1055 1.30 1.50
dfl p mrt 205.00 1015 1.30 1.30
dfl p dcc 205,00 1500 9.30 a 8.50
coc e mrt 265,00 412 10.00 9.00
coc e mrt 270,00 247 6.50 5.50
coc c mrt 275.00 273 4.00 3.30
coc p mrt 265.00 447 2,00 2.50
coc p mrt 270,00 657 3.60 4.30
coc p mrt 275.00 505 6.20 6,80
coc p apr 265.00 433 4.50 a 4.80
coc p apr 270.00 514 6.50 a 6.60
coc p mei 265,00 400 B.ooa 7.70
hoog e apr 70.00 261 17.40a 16,50
hoog c apr 75,00 475 12,40 11,50
hoog c apr 80.00 647 8.60 7.70
hoog c apr 85,00 1336 5.30 4.50
hoog e apr 90,00 344 2.80 2.20
hoog c apr 95.00 343 1.30 1.20
hoog p apr 85.00 446 2,50 2,80
hoog p jul 90,00 587 8.00 8.00
kim e apr 40.00 274 5.00 4.80
knp e apr 45.00 325 7,00 6,90
nedl e apr 300.00 256 13.20 14.50;
pedl p apr 290.00 256 7.50 6.40
nlw e mei 97.50 2000 1.20 1.00
nlw e nov 100.00 500 I.ooa 0.50
nlw p aug 100,00 1000 2.20 a 2.10
natn e apr 65.00 414 1.80 1.80
natn e apr 70.00 269 0.60 0.60
natn p jul 60.00 250 1.50 1.30
obl p aug 97.50 500 1.20 a 1,40
obl p nov 97.50 1010 1.30 1.50
phil c apr 35.00 328 2.40 2.60
phil e apr 40.00 302 0.60 0.70
phil c 091 55.00 313 2.30 2.30
phil c 093 30.00 307 11.60 11.60
olie e jul 125,00 270 4.00 4.00
olie p apr 125.00 272 3.00 3.00
olie p 091 105.00 294 6.30 6.20
umi c jul 130,00 248 6.80 6.50
unil c jul 140.00 516 2.70 2.60

a laten g bieden-en-div.
b bieden h laten " ei-diw.
c en-claim k-gedaan-h
d ex-dividend l^gedaan-g
e gedaan^ bieden vk slotkoers vorige dag
I gedaan - laten sk slotkoers gisteren

Ondanksforse winststijging

Wolters Kluwer
krimpt staf in

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Het uitgeversconcern Wolters
Kluwer nv gaat de stafafdelingen in Amster-
dam en Deventer verder inkrimpen. Van de
ongeveer 200 staffuncties van de in 1987 gefu-
seerde bedrijvenWolters Samsom en Kluwer
zullen er volgens directiewoordvoerder Van
der Wal enkele tientallen verdwijnen. De on-
dernemingsraden worden woensdag inge-
licht en debetrokken vakbonden worden uit-
genodigd te komen praten over een sociaal
begeleidingsplan, aldus het concern.
Het voornemen om het aantal stafafdelingen

in te krimpen dateert al van de fusie in 1987.
„Er zal zo veel mogelijk getracht worden voor
vervangende werkgelegenheid te zorgen", al-
dus de mededeling van het concern. „Maar

dat is geen garantie dat gedwongen uitslagen
uit zullen blijven", zo bevestigt Van der Wal.
Over details van de plannen wil het bedrijf
eerst personeel en vakorganisaties inlichten.

Tegelijk met de aankondiging van de inkrim-
ping van de stafafdelingen meldt de Neder-
landse uitgever een stijging van de omzet
over 1988 met 5 procent tot f 1.739 miljoen.
Het bedrijfsresultaat steeg met 11 procent
(tot ongeveer f 193 miljoen) en denetto winst
zelfs met 26 procent (tot f 112 miljoen). De
netto winst per aandeel stijgt daardoor met24 procent van f 7,67 naar f 9,50.

Advies van de Bovag aan zijn leden

Milieuheffing op
garagerekening

Van onze verslaggever

RIJWIJK - Garagebedrijven
gaan hun klanten apart laten
betalen voor de kosten van het
verwerken van afvalstoffen.
De Bovag, de organisatie van
7500 garagebedrijven, heeft
zijn leden geadviseerd de mi-
lieuheffing apart op de reke-
ning te vermelden. Het gaat
om bedragen van twee tot vijf
gulden per onderhoudsbeurt
aan een auto. In sommige ge-
bieden, waar het ophalen van
afvalstoffen duurder is, kun-
nen de kosten hoger oplopen.

Garages zijn verplicht om afgewerk-
te olie, oliefilters, koelvloeistoffen,
poetslappen en dergelijke te laten
ophalen door afvalverwerkingsbe-
drijven, die daartoe door de over-
heid zijn aangewezen. De kosten
daarvan worden hier en daar nu al
apart op de rekening van de auto-
mobilist vermeld. Over het alge-
meen wordt het bedrag echter ver-
werkt in het uurtarief. Die tarieven
zouden iets moeten zakken wan-
neer de milieuheffing apart wordt
opgevoerd.
In de oproep van de Bovag aan zijn
leden gaat het om een advies. De
bond verwacht echter dat de aparte
vermelding van de post 'afvoer af-
valstoffen' algemeen zal worden
toegepast. Volgens de bond is het
heel zinnig om de automobilist te la-
ten zien welke kosten de garage
moet maken om de oude olie en an-
dere stoffen- na een onderhouds-
beurt of een reparatie zodanig afge-
voerd en verwerkt tekrijgen dat het
milieu er niet of in elk geval mini-
maal door wordt belast.
De Bovag zal een jaar lang campag
ne voeren voor een betere bescher
ming van het milieu. De actie is
maandag van start gegaan.

economie

weekstaat
Geldmarkt in
kalmer water
VERDAM - Nadat de geld-

Kt (je afgelopen week vooral
l *t teken stond van betaling
IJ. ? miljard aan belastingen
>j ip acc'jnzen en een storting
jd njen staatslening van f 4,4 mil-
j n' *ordt deze week rekening
p j "Uden met een verdere afne-
pj |,AVan de tekorten. In kringen
ui 1,.,c1e geldhandel gaat men er
rf ,'Ult dat De Nederlandschek donderdag, als de huidige. 'ale beleningen vervallen,

;.v°lstaan met een bedrag van
jdijtot f 3 miljard tegen een ren-
\\ J* Wellicht hoger zal zijn dan
,j) l j"Procent op de vorige bele-
'{l gen-

pj*n°ver de grote betalingen
\kin staat in cle algel°Pen week

d Oen tal van minder grote be-
j Ben van het rijk, waaronder f

t aan uitkeringen, f 2,1
I fp'd aan aflossingen en rente,
" jbiljard aan sociale zaken en
i(^ ntiljard aan onderwijsgel-
I*er 9e komende week zal onge-r 0 ' 2 miljard aan belastingen
i nJJen afgedragen, maèr er

anderzijds geld in de markt
H °nder meer betalingen vanjassen voor rijkspersoneel.
i ?ntwikkeling van de tekorten
Ijf? geldmarkt is zodanig dat
J^derlandsche Bank de afge-
i n week de kasreservereke-r len geheeltot nul heeftterug-
rit.

Wetsvoorstet staatssecretaris koning

Kapitaalvlucht
ondernemingen
wordt ingedamd

DEN HAAG - Neder-
landse bedrijven waarin
een buitenlander een
belang heeft van meer
dan 50 procent, zullen
in de toekomst ver-
plicht worden de belas-
tinginspectie alle nodi-
ge gegevens over te leg-
gen voor de bepaling
van een juistebelasting-
aanslag. Dit is de strek-
king van een wetsvoor-
stel dat staatssecretaris
Koning (financiën) gis-
teren bij de Kamer
heeft ingediend.

Met zijn voorstel wil de
bewindsman een einde
maken aan de nu gang-
bare handelwijze van
ondernemingen waar-
van het moederbedrijf
in een ander land zit, of
waarvan dochteronder-
nemingen over de grens
gevestigd zijn, om on-
derling te schuiven met
hun winsten.

Dit om een zo laag mo-
gelijke belastingaan-
slag te bereiken. Ko-
ning wil zijn wetsvoor-
stel ook laten gelden
voor stichtingen en ver-
enigingen waarin een in
het buitenland geves-
tigde instelling of per-
soon het voor het zeg-
gen heeft.

Met zijn wetsvoorstel
komt Koning tegemoet
aan een wens van de
Kamer, in 1986 uitge-

sproken door het aan-
nemen van een motie-
Vermeend (PvdA). Hoe-
veel het wetsvoorstel
aan extra belastinggel-
den gaat opleveren, is
nog niet bekend,
üp Financiën wordt een
bedrag van enkele hon-
derden miljoenen gul-
dens geschat. Voorts
hooptKoning dat er een
afschrikkende werking
van zijn voorstel uitgaat
voor de toekomst.
Konings wetsvoorstel is

bedoeld om een gat in
de algemene belasting-
wet te dichten. Nu kan
een belastinginspecteur
alleen Nederlandse be-
drijven aanpakken.
Voortskan hij, indien er
buitenlandse onderne-
mingen in het geding
zijn en met dat land een
belastingverdrag be-
staat, in het betrokken
land om inlichtingen
vragen.

Bestaat een dergelijk
verdrag echter niet, dan
kan de inspecteur zich
alleen wenden tot de
Nederlandse onderne-
ming. Dat kan alleen als
het een moederbedrijf
van een groter geheel
betreft. Gaat het om een
in ons land gevestigde
dochteronderneming
van een bedrijf elders,
dan kan hij de benodig-
de inlichtingen niet op-
eisen.

AEA wil chaos
luchtverkeer
aanpakken

BRUSSEL - De Europese lucht-
vaartmaatschappijen zijn een cam-
pagne begonnen tegen de versnip-
pering van de luchtverkeersleiding
in Europa. Zij willen dat er één sys-
teem komt om een eind te maken
aan de talrijke opstoppingen en ver-
tragingen. Om de noodzaak daarvan
aan te tonen is opdracht gegeven
voor een studie, zo heeft de over-
koepelende organisatie Association
of European Airlines (AEA) gisteren
meegedeeld.

Het luchtverkeer in Westeuropa
wordt nu nog geregeld via meer dan
twintig nationale systemen die met
elkaar moeten communiceren per
telefoon. Pogingen om een suprana-
tionaal systeem op te zetten onder
de in 1960 opgerichte organisatie
Eurocontrol hebben nauwelijks iets
opgeleverd. Bij Eurocontrol zijn ne-
gen landen aangesloten, maar de
meeste daarvan hebben steeds ge-
weigerd soevereiniteit over hun
luchtruim op te geven. Alleen de
Bondsrepubliek Duitsland en de
Benelux-landen zijn met het lucht-
verkeerscentrum in Beek tot een
vorm van samenwerking gekomen.
De secretaris-generaal van de AEA,
Karl-Heinz Neumeister. zei dinsdag
dat veel problemen in het Europese
luchtverkeer niet zouden bestaan
als er één systeem voor luchtver-
keersleiding zou zijn.

Staatslening
brengt 2,75
miljard op

DEN HAAG - De staat heeft met de
jongste staatslening f 2,75 miljard
uit de markt gehaald. De uitgifte-
koers is vastgesteld op 100 procent.
De rente op de lening is 7 procent.
Gegadigden die tegen 100 procent
hebben ingeschreven krijgen 80
procent van de stukken toegewe-
zen. Zij die boven de 100 procent
hebben ingeschreven krijgen alles
toegewezen, aldus het ministerie
van financiën.
De tienjarige lening wordt in haar
geheel afgelost in 1999. Er kan tus-
sentijds niet worden afgelost, wat
met name buitenlandse beleggers
nogal plezierig vinden. De storting
moet plaatsvinden op 15 maart.
De lening is de derde openbare le-
ning die dient ter dekking van de fi-
nancieringsbehoeften in 1989, ge-
schat op f 42 miljard. In totaal heeft
de staat nu dit jaar f 10,45 miljard
uit de openbare markt gehaald. De
eerste twee leningen hadden een la-
ger rentetype dan deze, namelijk
van respectievelijk 6,5 en 6,75 pro-
cent.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 21-02-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.570/ 26.070;
vorige ’ 25.310/ 25.810; bewerkt ver-
koop ’ 27.670; vorige ’ 27.410 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 360-/430 vorige

’ 360/ 430; bewerkt verkoop / 470 la-
ten, vorige ( 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2.03 2.15
Brits pond 3,54 3.79
Can. dollar 1,70 1,82
Duitse mark(lOO) 110,85 114.85
lers pond 2.88 3.13
Austr. dollar 1,63 1.75
Jap.ven (10.000) 161.50 166.50
llal. 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(lOO) 130,50 135,00
Zweedse kr. (100) 31,50 34.00
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 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2.09175-09425
Brits pond 3.6685-6735
Duitse mark 112.860-910
Franse franc 33.115-33,165
Belg. franc 5.3815-3865
Zwits. franc 132.660-2.710. Japanse yen 164.30-164.40
Ital. lire 15,390-440
Zweedse kroon 33.035-33.085
Deense kroon 28.985-29.035
Noorse kroon 31,140-31.190
Canad. dollar 1.75875-76125
Oost. schill 16.0450-0550
lers pond 3.0050-0150
Spaanse pes 1,8050-8150
Gr. drachme 1.3100-4100
Austr.dollar 1.6925-7025
Hongk.dollar 26.75-27.00
Nieuwz.dollar 1,2825-2925
Antill.gulden 1.1575-1875
Surin. gulden 1,1575-1975
Saudische rial 55.70-55,95
Ecu gulden 2.3500-3550

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 307,7 308 2
alg.-lokaal 296.8 297,6
internationals 319,6 319.8
industrie 267,8 268,2
scheep/luchtv. 278,4 282 0
banken 366,4 366,2
verzekering 587,8 601.8
handel 484.3 484,0
cbs obl.index 109,6 109.2
rend. staatsl. 6.96 7.01
waarvan 3-5 jr 6.96 7.01
waarvan 5-8 jr 6.96 7,01
waarv.s langst 6.97 7,02
rend. bng-len 6.99 7.06
rend. banklen. 7.03 7.05

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-de dag):
Akzo 149,80-150.00(149.80)
Kon. Olie 123,30-123,80(123.60)
Philips 36.70-36,80 (36,70)
Unilever 130,80-131,50(131,30)
KLM 43,90 (43.90)Industriële produktic

opnieuw toegenomen
DEN HAAG - De industriële pro-
duktie is in 1988 met 4 procent toe-
genomen na een groei met één pro-
cent in 1987. Dat blijkt uit voorlopi-
ge ramingen van het CBS.
Voor de eerste maal sedert 1984
hebben vorig jaar alle bedrijfsklas-
sen een toeneming van de produk-
tie te zien gegeven. De groei bleef in
de textiel-, kleding- en lederindus-
trie wat achter bij het gemiddelde.
Dat gold ook voor de voedings- en
genotmiddelenindustrie.

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

Begin 2330.00 1083.00 185.03 888 10
Hoogst 2340 89 1091.04 18(i.7(i 892.85
Laagst 2311.79 1072.77 184.08 880 78
Slot 2320.43 1082.15 185.51 880.70

vefe *lM ""*« ** O-*

Prins Bernard
verrichtte gisteren
de opening van
de beurs
'Supercomputing
Europa 1989. Hij
deed dit door op een
personal computer
de weers-
voorspelling in te
tikken voor de
komende drie
dagen.
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / ivrfjW t^J Jjl? / 4H| ’ I

■^ JmwrwmSE^B Van Wijnsberge Autotechniek *IÈÈÊÊÊËÈÈÊS^^Èm ~^—/ I
Voor al uw automat. en gereedsch. Maas- RüijterS-Van der Vloet ■tricht, Bloemenw. 65. 254525. E. Jasparstr. Kerkrade 045-418366. Heerlen 045- &ms&mMMMm^m ■

Min naccpn aanhannu/ariPrK 28 432100 Meerssen' St JosePhstr 24 223583. Aanleg van verwarming, gas ■NIC. UaSSen aannangwagens 643113 Gu|pen Rijksw 35 0 4450-2266. en sanitair. Erkend AVOI-installateur. ■Verk., verh., repar., speciaalbouw. Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353. Beek, - ■Onderd. vooralle merken. Stationsstr. Hoolstr. 4.04490-78600. Plan KpilkPlK h V - H
-r 1 r\AC Accnoo I 1011 IICUnCIIO U.ï.6 Kerkrade Tel 045-455088 „ Frans R)|ksweg ■

W. Dabekaussen BV. jji^.^B^ Stienstra Hypotheken 216u*«. ". 04450^0. £r ■ I
SLSS?^ SS^SrSl^oo. J||:tk«S!endakter- ÏJULUJUI■■ ""i Laven en Zoon Math. Linssen. Tel. 045-2415*
Gunst, prnze, Punterw. 7 M tnc, §45-712255. City-COifture c^T Zo* ÜT SS "d? g^ Mf^^JS^JCalypSO aanhangwagens gels. Indus.terr Str#age n, Ampe- Ho(Jfdstraat 8 Hoensbroek Te| Q45_ poe|sstr 18 Heerlen..o4s-714054. Sr-iistail E?k schoorst vegers*
Verkoop van alle modellen tot 3500 kg restr. 5. lei. iwo-di^iö. 227055. Voor dames en heren, zonder ■in diverse uitvoeringen. Handelstr. 4 . afspr. Ook hairwaving-extention. «Ml i »l > I' H
Nuth Tei 045-244904 Canton Reiss Parts Center N.K. Verweijst 045-213760 Orenstein & Koppel-Stessen bv ■

Originele GM-onderdelen, access. Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij Sourethweg 10 Heerlen. 045-417876 Dekora Parket-FabHek b.V. _'. ... . 0n ... I
scherp afgeprijsd voor iedereen! Val- ontst. uw riool en afvoer met de mo- servicedienst. Heftruckverhuur, electro Fabrikant en leverancier van alle soor- MnOOniieiOSSaiOn HOSaiie ■
kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040. dernste app. Tev. dakgootbekl. met of diesel. J Veldhuizen ten parket en 22 mm geborstelde bour- Bouwbergstr. 92 Schinveld. jm

onderhoudsvr. a(u. plaat in div. kleur. R;men en jfl en gogne. Beitel 114 Heerlen. 418989. SLteïo K eï^S«Autobanden van Son Autobedrijf Rob v. Emmerik nakdekkersbedr J Veldhuizen hfV 'T^i■ ■* pl c Ppnaw Parket Geleen «p. *°nnek- bank + hemel + q^W
Uitlaten " sportvelgen * balanceren «

Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf. "aW~"Dr\J" W
hT„ wr DeCOrette AUQ V WerSCh roll. Smedestr. 6 Kerkrade. 454729. met beleen ■

uitlijnen * Haefland 16 Brunssum. Tel. Tpi n4S-li7W} Tien iaar service met Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC ueuiicuc nuy. i. iiciawi De v|oer met karakter. Specialist in ■
045-253741. éln arote S dakgootbekl. en schoorsteenvegen. Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-713581 Ron Lenten. Tel. 045-320007 ' boeken, eiken planken. Mawa <Jtam-rie lann ISmedestr. 6 Kerkrade, 045-454729. « olieverven, tekenmatenaal, ,„ Rijksweg Zuid 233.04490-46675. ?*K 2n. «*JJSïïSBreme"

APKkeunngen iMI H.J. CfOmbaCh b.V. IS.S'G^^^ Ger Bloemen Parket rectie, 79 Schinveic I
Automateru en r gen jso|aties+dakbedekkingen Van Lamett de supersterke vloer uit Zwe- 045-255453. ■
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:

Gorilla's gevraagd.
16.10 Mijn eerste keer. Programma
waarin ervaringen en emoties van
kinderen die iets voor het eerst mee-

maken centraal staan. Thema: Skate-
board.

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

17.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: Verve-
ling.

17.05 Buck Rogers. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Speurtocht naar Jennifer. De
plotselinge verschijning van zijn
vriendin Jennifer uit de 20e eeuw be-
zorgt Buck Rogers de schrik van zijn
leven. (herh.).

17.50 Fitrace. Serie sportieve pro-
gramma's gepresenteerd door llona
Hofstra. Afl.s.

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

19.25 Family Ties. Comedyserie. Afl.:
Strijd tussen twee sexen. Tijdens een
etentje in een restaurant wordt het de

vrouwelijke helft van de familie Kea-
ton duidelijk, dat de mannelijke helft
er nogal wat macho-ideeën op na
houdt.

20.00 (TT)Joumaal.
20.29 (TT)Spijkerhoek. Dramaserie.

Afl.B: Begin van het spel. Patty krijgt
van Wim 2 fantastische aanbiedin-
gen. Maar ze neemteen drastisch be-
sluit nadat ze Nico in vertrouwen
heeft genomen.

21.06 Miami Vice. Amerikaanse mis-
daadserie met Don Johnson, Philip
Michael Thomas e.a. Afl.: Dubbele
persoonlijkheid (2). Door een deal
met een Zuidamerikaanse drugsor-
ganisatie te maken hopen Castillo en
Tubbs deze organisatie in de val te
lokken.

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

22.35 Sportgala. Voetballer van het
jaar.

23.20 Hitchhiker. Serie fantastische
verhalen. Afl.: Van de duivel bezeten.
Politie-agent Frank Sheen onder-
zoekt in een oud klooster de zelf-
moord van een priester, die dacht be-
zeten te zijn door demonen.

23.55-00.00 Journaal.

Duitsland 1
L Praktische tips:Ij^dverbande - nein Danke!Q £eute.Iv Eh en vor Gericht.
IJL 'itel, Thesen, Temperamente.

*"$$ ÏJor»itor.
I,oq persoverzicht.
Un 'a9esschau.
i,og ""Teletekst-overzicht.
I.Qe Jagesschau.
dd sinha Moca - die Tochter des
V| Qyen,ialters. Braziliaanse serie.

I.qq Modemagazine.
ilj Trickfilmschau.

Moskito - nichts sticht besser.

17.00 Filmtips für Kids. Filmrubriek
voor kinderen.

17.15 Tagesschau.
09.10 Sesamstrasse.
17.25 Easy. Amusementsprogramma.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Ein Lord für alle Falie. Serie.

Afl.: Es darf getraumt werden.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Mrs. Harris fahrt nach Monte

Carlo. Tv-film naar het boek van Paul
Gallico, regie Franz JosefGottlieb,
met Inge Meysel, Katrin Sohrt, Sieg-
fried Rauch e.a.

21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Sir Colin Davis probt. Symfo-

nieorkest van de Bayerische Rund-
funk 0.1.v. Colin Davis.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lemkampff.

8 1 9e Meysel en Kathrin Sohrt in 'Mrs. Harrisfahrt nach
Monte Carlo'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
'«0«l —. .
'Oq,'" er> CAI-abonnees:kanalen zie schema exploitant

J^ zwart wit programma
o 0 * stereo geluidsweergave
"ff * tweetalig bij stereo-app.a teletekst ondertiteling

TELEVISIE
SiL eland 1: 5 26. 29 46. 51 53 en 57IL.^"*>—

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
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
!Vss Schoolslag. (herh).
% J"ke Box.
5ch 6 u me sweet home. Australi-

,C(ji, komische serie. Af1.16: De spe-
i hu CD, een goed idee. Afl. 3: Als je

bekijkt, (herh.).
9 °v6r Candy Candy. Tekenfilmserie

i^e»* de lotgevallen van een klein
BVheisie- A,L: Het me'-feest-V 9n °e Smurfen. Tekenfilmserie.
i3oi.Haa9; He' oranjepaardje met deK T h°efi)zers.

i-Ss f;nne- Du'tse serie. Afl.3.i %lV^rh\ tak- Animatieserie. Afl.BBr 'os erna- Detective-reeks voori^ni!ren- Af1.25: De juwelen van de

Nieuwsmagazine
jongeren. Presentatie: Manuela

ode '89- Made in Belgium. On-
Den: Lente- en zomercollectie

laH ' Lederen kleding; Regenkle-

,Qver . bedelingen, programma-an J,?nt en paardenkoersen.*orj le"ws.
Sfi so 2aak voor twee- Westduit-
Th6o

re met Günther Strack, Claus
i^lino. ner ca' A,L34: De misluk-1,Q0 in9en "«■" Quiz metdenk- en weetvra-
jMrju'g9ePresenteerd door Herman van

6.i:^;.^"da^J:..!L!:..!!:

ven na Fassbinder. 2. Alan Parker. 3.Een Vlaming in Hollywood: Carl Col-
paert. 4. Theo Angelopoulos. 5. John
Cassevetes.

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

festival Jazz Middelheim 1987. Van-
daag: Art Blakey and the Jazz Mes-
sengers (2).

23.15-23.20 Coda. Rijke armoede van
de trekharmonika, van Paul van Os-
taijen.

" Silvia Seidel en Milena Vukotic in 'Anna. (België/TV 1 -16.45 uur)

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.683.
19.23 2x7. Tv-spelletje met Mark De-

mesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-22.00 Sportavond. Aansl.: Ver-

keerstip. Niet meer zo jong maar toch
nog fit achter het stuur.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
14.25 Von Weimar nach Bonn. Der

Pedell, tv-spel van Eberhard Itzen-
plitz, met Manfred Seipold, Heinz
Schacht, Hans Michael Rehberg e.a.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Wind den Weiden. Afl.: Der
Fluss ist kein Spielplatz.

16.15 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Die Sport-Reportage. Noordse

WK Skiën: 15 km voor heren. Com-
mentaar: Thomas Hermann. ca.
16.55 Schansspringen voor landen-
teams, live. Commentaar: Rüdiger
Luding en Georg Thoma. (In pauze:
ca. 17.35 (s) Lottotrekking A en B.)

18.10 Heute.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Hitparade im ZDF. Hitpara-

de gepresenteerd door Viktor Worms.
20.15 Studio 1. Actualiteitenmagazi-

ne. Presentatie: Bodo H. Hauser.
21.00 Fatman oder Der Dicke und

ich. Amerikaanse serie. Afl.: Doppel-
ganger.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Mutter der Müllmen-

schen, reportage over het werk van
de 80-jarige Emmanuelle Cinquin on-
der de armsten van Caïro.

22.40 Filmforum. Der schwierige
Weg zurück in die Heimat, verslag
over de terugkeer van kunstenaars
die sinds 1933 voor de nazi's geëmi-
greerd waren.

23.25 BDer Verlorene. Duitse speel-

film uit 1951 van Peter Lorre, met Pe-
ter Lorre, Karl John, Renate Mann-
hardt e.a.

01.00-01.05 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 1900-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

Duitsland 3 West
07.55 Werrastet der rostet. Gymnas-

tiek (5).
08.10-10.50 Schooltelevisie.
13.00 Monitor im Kreuzfeuer.

(herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 8.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
20.00 In Sachen Natur. Milieumagazi-

ne.
20.45 Schauplatz NRW.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Eff-eff. Vrijetijd en fitness.
22.30 Rückblende. Documentaire

over de uit Straubing afkomstige Ul-
rich Schmidl, die in 1554 zijn beleve-
nissen, gedurende 20 jaar in Zuid-
Amerika, beschreef in een nu nog be-
staand document.

22.45 ■Schatten der Vergangen-
heit. Franse speelfilm ut 1946 van
Christian-Jacque, met Louis Jouvet,
Gaby Morlay, Jean Brochard e.a.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
15.45 Schooltelevisie. 17.15 Nouba
nouba, met o.a. Fifi et Coucou, La sou-
ris motorisée, Graine d'ortie, serie,
(herh.). 18.30 Jamais deux sans toi, ge-

varieerd informatief programma. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, regionaal pro-
gramma. 19.24 Paardenkoersen. 19.30
Journaal. 20.00 Bizness News, econo-
misch magazine. 21.05 Le masqué, 13-
-delige serie met Fran»**cois Maistre,
Harry Cleven, Benedict Loyen e.a.
Afl.3: Le condamné meurt a 5 heures.
Aansl.: Nationale Loterij. 22.00 Coup
de film, filmmagazine. Presentatie: Ter-
ry Focant. 22.20 Alice, magazine.
23.05 Laatste nieuws. 23.35-23.45 La
pensee et les hommes, magazine.

België Télé 21
19.00La pensee et les hommes, filoso-
fisch magazine. Vandaag: De waarheid
over de Bermuda-driehoek. 19.30 Jour-
naal met simultaanvertaling in geba-
rentaal. 20.00 Challenge met volleybal:
Anderlecht - Mouscron. 22.00-22.50 La
cité sans voiles, serie met Paul Burke,
Horace McMahon, Harry Bellaver e.a.
Af 1.23: Au revoir maman.

TV5
16.05 Bréves. 16.10L'Homme Au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, bon appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Bréves. 18.00 Appelez-
Moi Fouks. 19.30 Papier Glacé. 20.00
Temps Présent. 20.50 Musique Classi-
que. 21.35 Page '88. 22.00 Journal té-
lévisé. 22.30 Continents Francopho-
nes. 23.25 On a Marché sur la Lune.
00.10-00.40 Santé Visions.

Radio 1 radioElk heel uur nws 7.04 VARA Radio
I Woensdageditie. (NOS: 7.30
Nws.) 12 55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
1325 Journalistenforum. 14.06
Binnenl Zaken 14.30 TROS Klan-
tenservice. 15.45 Hallo met de
TROS 16.06 Tijdsein 18 45 Waar
waren we ook al weer? 18 57 EO-
Metterdaad Hulpverlening 19.03
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22 03 Podium van de
Nederlandse Lichte Muziek. 23.06
Met het oog op morgen 0.02 Volg-
spot. 1.02 Romance. 2.02 Claire-
Obscur. 4.02 Nachtexpress. 6.02 In
t voorbijgaan. 6.07-7.00 Van-
daag donderdag

Radio 2
Elk heel uur nws 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18 53 In 't voorbijgaan. 1904
Water en vuur. 20.02-07 00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.04 De morgen-
stond 704 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motief. 10 04 Expres-
so. 11 04 Country trail. 12 04 Prai-
se. 1304 Toga Party 1404 No-
zems-a-gogo 1604 Janssen &
Jansen. 17.04Ronllonflon met Jac-
ques Plafond 18.04 Driespoor
19 03 De Wereldontvanger 21 03
Het front 22 03 La Stampa: Tegen-
tonen. 23 03-24 00 Slompin.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
Vrouw zijn. Tv-magazine voor[ï*en. Presentatie: Paulien Lens.

u "v-fruitmand. Programma metgelijke liederen. Presentatie: He-fcr D,ik-
.'3.05 Nieuws voor doven enJ^horenden.
ton 9'k es met 'e Praten- Pro_
V^a waarin mensen hun levens-

j. aal vertellen.
.Anders is ook gewoon. Serie
j^ages over kinderen in verschil-iJ;e situaties. Vandaag: WaterP» leven.

"onduit muziek. Gospelmu-

, °e natuur van Noord-Ameri-
'""atuurserie. Afl.: Robert Hermes,lvUr,|lrner.

KAfi S'e" Amer'kaanse jeugdse-
t^":: Spelen met lucifers. De jonge
A^'everslaggever Bill wil een in-K?* met Corey Stuart over bos-V^oestrijding, terwijl er in de buurt
jongetje met lucifers speelt.

Dr kan nog meer bij. Kinder--B>ramma. (herh.).J Journaal.
1^T'idsein-Buitenland. Actuali-
vnrubriek.Jody en het hertejong. Teken-de. Af 1.35: Stoere jongens.
I 8 journaal.

Radar. Jongerenma-te. Presentatie: Wilma Vlug en
Ij Leeuwen.

Interviews met be-|jae Nederlanders.J °e Campbells. Serie. Afl.: Het§' van Captain Sims. Omdat er
invasie wordt ver-

*r- organiseert Captain Sims det^iging.
w, D vleugels van wind. Docu-

over een buitenbeentje in dei^,vaart, piloot Jan Zwart.
% Dwekkin9s|ie<teren. Muziek-yramma m.m.v. jongerenkoor Dis-
li

21.35 Van jutter tot redder. Docu-
mentaire over het zeereddingswezen.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-

ne.
23.10-00.00 Open cirkel. Gespreks-

programma. Vandaag: Schuldgevoe-
lens. Gespreksleiding: Wim de Knijff.

" Olivia Brown, Don Johnson, Michael Talbott, Philipp Michael Thomas en Saundra San-
tiago in 'Borrasca'. (Nederland 2-21.05 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 De rusteloze aarde. Les 2.
10.00 Diergedrag en wetenschap.

Les 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.
18.00 Lekker weertje mijnheer Prad-

han. Documentaire over het contact
tussen Schoonreworders en een Na-
palese antropoloog.

18.30 De jaren dertig. Les 11.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 Tv-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Midlotto.
20.00 Journaal.
20.29 BGreta Garbo-cyclus. Af1.1.:

Anna Karenina, Amerikaanse speel-
film uit 1935 gebaseerd op de gelijk-
namige roman van Leo Tolstoi, met
Greta Garbo, Fredric March, Fredie
Bartholomew e.a. Een gehuwde
vrouw raakt hopeloos verliefd op een
officier voor wie ze man en kinderen
in de steek laat. Desillusie zal haar
uiteindelijk in de vrijwillige dood drij-
ven.

22.07 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Studio Sport. Met Atletiek in

Den Haag.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Les 8.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 8.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
16.30 Musikinstrumente und ihre

Geschichte. Afl.: De harp.
17.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Les

20.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 8. (herh).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Nullist Spitze. Jeugdserie naar

het boek The Bagthorpe Saga van
Helen Cresswell. Afl.: Ein feuriger
Geburtstag. Herh.

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

Woche.
20.10 Heiteres Bezirksgericht. Serie.

Afl.11: Eintagsfliegen, met Heinz Pet-
ters, Rudi Schippel, Michael Janisch
e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Teletour. Impressies van het
Künstlerbahnhof Bad Munster am
Stem -Ebernburg.

22.15 ■Schmuggler am Werk. Fran-
se speelfilm uit 1950 van Georges
Lampin, met Ginette Ledere, Roger
Pigaut e.a.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

"Peter Lorre in 'Der Verlorene. (Duitsland 2 - 23.25 uur)

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Apfel-
baum. 09.35 Jackie und Jill - Die Ba-
renkinder vom Berg Tarak. Afl.: Die
Flucht. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Gene-
ral Hospital. Afl.: Ein Ehestreit. 10.50
Teletip Natur. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Zeppelin. Britse oorlogsfilm uit 1970
van Etienne Périer. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Niklaas, ein Junge
aus Flandern. Serie. Afl.: Patrasch.
14.30 Die Cowboys. Afl.: Brandstiftung.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Ein verhangnisvol-
ler Brief. 15.50 Teletip Gesundheit.
16.00 ■ Hocherfreut mit Harold Lloyd.
Serie. Afl.: SOS - Partystreß. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von der Shiloh Ranch. Afl.: Eine Heimat
für Hoot Callahan. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Bezaubernde Jeannie. Afl.: Mei-
ne Schwester, das Biest. 18.15 Das
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
SAT 1 Wetter. Aansl. Programma-over-
zicht. 19.10 Carson & Carson. Serie.
Afl.: Jennifer gibt nicht auf. 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Spenser. Afl.: Verteidiger
Tommy Mac. 21.05 SAT 1 Bliek. 21/10
Donner über dem Indischen Ozean.
FransSpaans/ltaliaanse avonturenfilm
uit 1966 van Sergio Bergonzelli. 22.50
SAT 1 Bliek. 23.00 Verflucht sind sic
alle. Amerikaanse actiefilm uit 1970
van Terence Young. 00.50-01.00 Pro-
grammaoverzicht.

SSVC
12.30 For school: Words and Pictu-

res. Afl.: The very busy Spider.
12.45 For schools: seeing and

doing.
13.00 Children's SSVC. Afl.: Booby

Duck's Disco Bus.
13.15 Puddle Lane. Serie. Afl.: Two

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

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

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

15.55 Paddy on the island. Afl.: Pira-
tes and Pebble.

16.10 He-man and the Masters of
the Universe. Afl.: The cat and the
spider.

1630 Survival Challenge. Nieuwe
serie.

17.05 Toms' Midnight Garden. Slot.
17.25 Blockbusters. Gepresenteerd

door Bob Holnes.
17.50 Trick or Treat. Spelshow.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 This is your Life. Show.
19.20 Coronation Street. Serie.
19.45 Fawlty Towers. Serie.
20.15 Inspector Morse. Nieuwe serie.

Afl.: The ghost in the machine.
22.00 Party Political Broadcast.

Door de Social and Liberal Demo-
crats.

22.05 News and Weather.
22.35 QED. Racing with the sun.
23.05-00.30 Sportsnight. Geïntro-

duceerd doorSteve Rider en inclu-
sief wedstrijden uit de vijfde ronde
om de FA Cup.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.

07.00 The DJ Kat Show. Kinderpro-
gramma.

09.30 Skippy. Australische jeugdse-
rie.

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

gramma.
11.30 Sky By Day.
12.30 The Sullivans.
13.00 Another World.
14.00 Eurosport sportprogramma.
15.00 As the world Turns.
16.00 Entertainment.
16.30 Family AffairThe Young Doc-

tors.
17.00 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
18.00 Family Affair.
18.30 Three's Company.
19.00 Eurosport Sports Program-

mes On Sky.
01.30 Arts Channel. Foliowed by mu-

sic.
04.00 Landscape Channel.

Radio 4
7.00 Nws 702 Preludium. 8.00
Nws 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws 840 Te Deum Lau-
damus. 9 15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet: Filharmonsich
Orkest van Warschau 0.l v Kazi-
mierz Kord 11.30 Pianomuziek
12 00 C.Ph.E. Bach herdacht (25).
12.25 Promenade 1300 Nws
13.02 Lunchconcert 14.00 Songs
of praise 14.30 Solisten 1988
15 00 In de kaart gespeeld 17 00
Jacco's keus, operette- en musical
18.00 Nws. 1802 CeDéa 20.00
Nws. 2002 AVRO-Familieconc
Radio Filharmonisch Orkest 0.l v.
Kent Nagano, m.m.v. Ruud van der
Meer, bariton 22 00-24.00 Voor
het stil wordt en wat later

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9 30 Zo was het.
10 00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp 11 00 De duvel is oud
12.00 Nws 12.05 Het oog van de
naald. 13 00 Nws. 13 10 NOS We-
reldwijzer. 14.00 Wijzer op 5 15 00
Meer over minder. 16 00 TROS
Schlagerfestival 17 00 TROS
Huiswerklijn 17 40 Basiscode 3 -magazine. 17 55 Meded en Schip-
persberichten 18.00 Nws 18 10
TROSKinderforum. 18 20 Uitz van

de PPR 18.30 Tempo Doeloe
19 00 Progr voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Rockschool II 21 00
Latijn. 2130 ,%Ca va?. 22.00-
-22 30 You re welcome.

Omroep Limburg
7 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek 8.05, 9.02, 10 02, 11 02
Kort Nws 12.05 Middagmagazine:
Limburg actueel. De Buren. Agen-
da en Muziek 1305, 1402, 1502
en 16.02 Kort nieuws 17.02 Reg-
weerber 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 de Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties 17.55 Kort
nieuws. 1805-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2

5.30 Goede morgen, Morgen.
(6 00-6 30-7 00 Nws . 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws 8 12Koffers
en compagnie 1000 Nws 10.03
Het schurend scharnierde 10.08
Hel eerste bedrijf 11.55Mediatips
12 00 Limburg 1989. 13.00 Nws
13 10 Made in Germany. 14 00 Di-
lemma 1700 Focus 17.10 Rijs-
wijckfoon (1800 Nws) 1900
Dansvergunning. 22 00 Nws 22 05
Jazz Kaffee. 23 30-2 00 Twee tot
twee (0.00 Nws )

satelliet

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

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

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

11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber OnkelBUI. Amerikaanse

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

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

Amerikaanse tekenfilmserie. AH.. Der
Flucht des Gottes Soluma.

13.20 Califomia Clan. Amerikaanse
serie. Af1.16.

14.10 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

15.00 Der Chef. Amerikaanse serie.
(Herh.).

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

kaanse serie. Af1.693.
16.55 RTLaktuell.
17.00 Lieber OnkelBill. Amerikaanse

serie. Afl.: A tale of two travels.
17.25 «Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Das Ende des Diktators.
17.55 RTLAktuell.
18.00 Dr. Med. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Das unerwünsch-
te Baby.

18.45 RTLAktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Unsichtbare. Amerikaanse

serie. Afl.: Rotes Licht wird teuer.
20.00 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de wedstrijd Karlsruhe -
Mönchengladbach. Reporter: Ulli Po-
tofski.

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

sprach. Presentatie: Geert Müller-
Gerbes.

23.30 Crime story. Amerikaanse mis-
daadserie, (herh.).

00.15-00.20 Betthupferl.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30
Lustige Musikanten, gepresenteerd
door Lolita en Maxi Graf. 15.58 Kaiser
Wilhelms Lieblingsmelodien, gepre-
senteerd door Norbert Ely. 16.43 ...und
die Tuba blast der Huber. Afl.: Denk-
malschutz. 17.15 Heute Abend in 3sat.
17.20 Mini-zifl. Kinderprogramma.
17.30 Pinocchio. Afl.: Der geheimnis-
volle Turm. 18.00 Bilder aus Deutsch-
land. 19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio.
19.30 Erziehung durch Dienstmad-
chen. 21.00 Peter Weck in gesprek met
Chris Lohner. 21.45 Kulturjournal.
21 .53 sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit
im Bild 2. 22.20 Spektrum. 23.05 Me-
dium. 23.35 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 World news and business.
08.00 The Mix. Gevarieerd program-

ma met videoclips en de laatste
nieuwtjes en roddels uit de muziek-
en amusementswereld.

14.30 Lookout Europe.
15.30 European Top 40. Videoclips

uit de hitlijst.
16.30 Hot Line live. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 Wanted dead or alive. Ameri-

kaanse western.
19.00 Salvage one. SF-film.
20.00 Touch and Go. Australische

film uit 1980 van Peter Maxwell.
21.45 World news. Internationaal za-

kelijk nieuws.
22.00 Benny Hill.
23.00 The professionals.
00.00 The Mix. Gevarieerd program-

ma.
03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse

amusementsprogramma's van het
netwerk Rete Mia.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck 7.15 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazm
745 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 830 Für die Kran-
ken. 9.00 Regionalmagazin 905
Musikexpress 1000 Gut Aufge-
legt 12 00 Musik bei Tisch (Veran-
staltungskalender). 12 15 Veran-
staltungskalender 12.30 Presse-
schau 13.00 Frischauf. 14 05 Mu-
sikzeit heute: Lieder, Chansons
und Folk 15 00 Nachmittagsstudio
16 05 BRF-Intern 18 00 Regional-
nachnchten: BRF-Aktuell 1840-
-20.00 Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Treff nach
elf. 12 00 Is |a n Ding 14.00 Viva
16 00Entenjagd 17 00 Musikduell
17 50 Sport-Shop 18 00 Musik-
duell. 19 00 Prima 20 00-1 00 Ein
junges Musikprogramm

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert
T605 Heimatmelodie 17 00 Mu-
sik-Express 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22 30 Nachtex-
press
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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.
THUISWERK met zeer
goede verdiensten voor er-
varen confectienaaisters.
Injo-confectie. Tel. 045-
-443874.
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 gevraagd BAR-
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.
DACTYLO uitzendburo vr.
met spoed voor een projekt
in Geleen erv. technische
kandidaten, zoals LTS'ers,
konstruktiebankwerkers
en elektromonteurs. Wil je
w.erken in een afwisselende
baan en ben jevoor tenmin-
ste 6 maanden beschikbaar,
dan is dit je kans! Bel dan
snel voor meer informatie
Dactylo Uitzenburo in
Beek. Stationsstraat 9, tel.
04490-74404.
MEISJE of vrouw gevr.
voor alle werkzaamheden
in rijdend kaasbedrijf op de
markt. Tel. 045-312318 of
353573.
KOK gevr. fulltime, dienst-
verband. Rest. De Land-
graaf. Tel. 045-252829:Schinveld. ]
Gevr. ervaren THUIS-
NAAISTERS v. damescon-
fectie. Tel. 043-216870. Na
19.00 uur.
Reïterschoonmaakorgani-
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.
Part-time POMPBEDIEN-
DE voor avonduren en
weekend. Leeft. ±20 jr.
Fina Heerlen. Beersdalweg
2.Hrl. 045-221403.
Hulp gez. voor HUISH. met
gratis Kost en inwoning tel.
045-426154 na 18 uur.
Gevr. erv. coll. BETON-
TIMMERL. en metselaars
v. Duitsl. Fa. Lommen 045-
-250238 of 09-49-2455-2978.
Welke VROUW van mid-
delbare lft. wil enkele nach-
ten p. wk. overnachten bij
zieke oudere dame in Kerk-
rade? Tel. vanaf 20.00 uur
09-49-2406-12406.
Gevr. RESTAURANT-
KELNER of serveerster ±
18-22 jaar met ervaring,
voor spoedige indiensttre-
ding. Soll. na tel. afspraak
04490-16815. Restaurant
Rachel. Markt 4. Sittard.
CONFECTIENAAISTERS
en thuisnaaisters gevr. Tel.
045-215637. -
Bakkerij in Brunssum
vraagt nette WINKELJUF-
FROUW voor vrijdag en za-
terdag, leeft. 17-19 jr. Tel.
345-210360 (na 17.00 u.).

MEISJES gevr. voor goed-
lopende club. Info 04499-i3828.
Spel. Caberg te Maastricht,■uitkomend in de 4e klasse
KNVB, vraagt m.i.v. het
seizoen 1989/90 een TRAI-
NER. Soll. te richten aan:
secr. Spel. Caberg. Rhapso-
iiestr. 63. 6217 EP Maas-
tricht.
3evr. part-time POETS-
HULP v.d. zaterd. en ande-
-e voorkomende werkz.he-
ien v. enkele uren p.wk.
/oor brood- en Banketbak-
ker Lou Mingels. Bunde.
rel. 043-641366.
□ringend leuk MEISJE ge-
tocht voor sjieke club in
Kerkrade. Tel. 04490-52942
Ta 18 uur 045-457927.
-lub Rustica, hoge verdien-
den, leuke werksfeer.
Werktijden in overleg. Voor
log enkele leuke MEIS-
rES. Club Rustica. v.d.
iVeyerstr. 9. Kerkrade-
■Yest. tel. 045-412762.
\ss. kok of KOKKIN ge-
/raasgd lft. 18 tot 20 jaar
net enige ervaring, tel.
)4406-13424.
üontactgezocht met meisje
>f JUFFR. (Franstalig) voor
?nkele dagen inkoop in
JVankrijk 045-725595.
3evr. vrouwl. BUFFET-
-JULP v.zat, en/of zond. tel.
145-314901.

NfEW LOOK BV.. Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
cappen, voegen, steigerver-
luur. Tel. 045-312154/-
H2709.
DAKDEKKERSBEDRIJF
3e Nok. voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
angste schriftelijke garan-
ie. Bel voor vrijblijvende
rfferte. Tel. 045-224459.
JANS LIPS voor timmer-,
fak- en zinkwerk met ga-
antie. Vr. vrijbl. advies/of-
erte. Bel 045-453818.
iakdekkersbedrijf M. Haass en blijft het vertrouwde
dres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
45-451862.
ITUCADOOR kan nog
»erk aannemen. Tel. 045-
-62428. Na 18.00 uur.

"RAP BEKLEDEN, rails 'angen, gordijnen maken,
roordeelprijzen en vak-
lanschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
lunplein 39. Nieuwenha-
en. Tel. 045-312613.
TV VIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122
lieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
rLOEREN met unieke
lgenschappen voor 'n
nieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
45-457415.

I

Jon 9 De'e9en kaas -*% d*\ é*\ /> f\éf\ I
Icebergsla QQ kilostuk, vacuüm verpakt, W UU Franse Golden Delicious / HU I
per krop / # per kilo 40r?» #"# \J tas a 2 kilo X*<»\J # ■

«" jË Gekookte achterham 7Q Eromel chocolademelk OO I
snijvers, per 100 gram 2A& 1"/ # halfvol, pak 1000 mLAgL— 1»X* # I

j Appelmoes *\*T E J SL W

3-Es gazeuse mßl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
framboos, citroen of » *■ /^ a Croky chips
champagnepils, 1U Verse worst A UU diverse smaken, ËVJ
fles 0,75 liter *2" \J # per kilo A5O" U " # \J zak 220 gram 4,55" I «X* #

Edah heeft steeds meer te bieden.EBöö
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 2 tot 4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling.

Telefoonnummer 06-0506 Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 25februari 1989. Zolang de voorraad strekt.

Uw BOEKHOUDING per
computer. Belast.aangifte
enz. Vakk., accuraat, ver-
trouwd. Voordel, tarief,
Buro Kerckhoffs. Tel. 045-
-417144 (ook na 18.00 uur).

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.

Man 50+ met BE-rijbewijs
voor ieder en alles be-
schikb. Tel. 045-272093 na
18 uur.
Opritten en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
TUINAANLEG, vrijblij-
vend prijsopgaaf 045-
-326574.
OPVANG voor kinderen
van 0 t/m 4 jr. Inl. 045-
-722843.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.

Lichtbr. leren BANKSTEL
3-1-1, klass. model en salon-
taf. ’700,-, 045-324173.
Te k. WINKELWAGEN
SRV merk spikestal, m.
Opel motor in orgin.staat
met koeling, tandemasser,
kleine wieltjes 9x2.20
gesch. als rijdende winkel,
camper of marktwagen
APK tot '90 laadvermog.
2500 kg., pr. /4950,-, tel.
045-323178.

KANO-ZEILBOOT te k. en I
salontafel (eiken) pr. n.o.t.k.
Tel. 045-458304. |

Te k. moderne 2e hands
BRUIDSJURK tel. 04492-
-3671.

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

BANKSTEL eik 375,,-;
slappk. 450,-; eeth. eik.
375%-; bankstel leer 375,-;
bankstel stof 200,-; verder
antiek, kasten, barol enz.
Kouvenderstr. 208,
H'broek.
Eiken BANKSTEL m.
kuipkussens vr.pr. 725,-;
eiken eethoek rond vr.pr.
675,-; massief eiken buffet-
kast 1.40 mtr. hg. iets moois
vr.pr. 1850,-; pracht eik. t.v.-
videokast vr.pr. 725,-, zwaar
eik. salontafel vr.pr. 325,-,
045-323830.

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

Fotocopieerapparaten
nauwelijks gebruikt, nw.pr. ’ 5000-, nu ’ 1500- excl.

BTW. R. Spoor, kantoormachines,
045-443961, Bocholtz.

Koopje! Eiken
STEL met nieuwe* I
tel. 045-224879_^^tj
DEFECTE kleure^rfj
vanaf '81 (typere vi"
den) en def. VH=> a
tel. 045-723712^^<<g
IJSKAST 95.-a,.V3
100,-; diepvr. 190. " nJ195,-! el forni^.F250,-; AEG wasco" .
Tel. 045-725595^^^1',
te k. mooi br. eik-oQO.-
BANKJE stof J * y
045-270372. _^-^



Frisdranken
er de noemer 'You can't beat

the feeling' is vorige week de
nieuwe campagne van start ge-
gaan. Een slogan, die recht-
streeks afkomstig is van de con-
sument zelf en helemaal ge-
bouwd op menselijke gevoelens
als vriendschap, plezier, geluk en
tegelijk een gevoel van plezier,
aldus De Mol van Otterloo.
Het bedrijf steekt een slordige

’ 2,5 miljoen in deze reclame-
campagne op onder meer abri's,
billboards langs de autowegen,
radio en tv, in muziek- en jonge-
rentijdschriften en in bioscopen.
Jaarlijks wordt aan marketing-
en promotieactiviteiten een be-
drag van ’ 20 miljoen uitgege-
ven.

Op de persconferentie maakteJ. Kenter, directeur Coca-Cola
Nederland bekend dat de totale

markt voor frisdranken in Ne-
derland vorig jaarmet 4 % is ge-
groeid tot 925 miljoen liter. De
prognose voor dit jaar is een stij-
ging van 5 %.

Het marktaandeelvan Coca-Cola
in ons land steeg afgelopen jaar
van 26 naar 28 %. Interessant
noemde Kenter de ontwikkeling
van de suikervrije frisdranken,
de zogenoemde 'lights'. Het aan-
deel van deze dranken in de tota-
le omzet in de branche bedroeg
in 1988 6 %, voor 1989 wordt een
groei naar 8 % verwacht.

De reclamecampagnes van de
door Boudewijn Büch als P-Cola
aangeduide concurrent zijn vol-
gens J. Kenter niet verontrus-
tend. De naamsbekendheid van
het begrip 'cola' wordt er alleen
maar groter door. Een onderzoek
door het bureau Landor Re-
search Associates onder 3.000
consumenten heeft aangetoond
dat Coca-Cola het sterkste merk
ter wereld is, ruim voor IBM,
Sony, Porsche, McDonalds etc.

"C. de Mol van Otterloo,
marketing-manager Coca-
Cola Nederland B.V.

Doe-het-zelf
tenrtet zien van al die nieuwe
!Vart en Proc>ukten is de wensLac»er van de gedachte. Laten

een en anderin de woninguweren of gaan we zélf aan

k et laatste geval valt er voor
Lsevorderde dhz'er weer hetIjJ^ste te beleven aan handigeLUkten en hulpmiddelen,
k. °ok veel aan praktische

11 demonstraties.
*61e f onderwerpen die voor de

arnilie interessant zijn, valt

' te zien in de persoonlijke
s„ Zoals een omvangrijke

van cosmetica en de-
koraties van kappers en visa-

i J» Van weggeweest is de gro-
°deshow op de komende

Huishoudbeurs. Een aantal ke-
ren per dag passeren in een wer-
velende show zomermode, bad-
mode, bruidskleding en zelf-
maakmode derevue.
Alle zaken die verband houden

met mode en cosmetica zijn te
vinden in de Amstelhal.

Vrije tijd
Over de diverse vormen vanvrijetijdsbesteding valt op de ko-
mende beurs ook heel wat te le-
ren. De prijswinnende werkstuk-
ken van de wedstryd 'creatieve
vrijetijdbesteding' zullen velen
inspireren om zelf te gaan teke-
nen, schilderen of handwerken.

De Huishoudbeurs is ook dit jaar
aangevuld met specifieke dingen
voor peuter- en kleuterleeftijd.
Er is een heel speelgoedpavil-
joen met speeltjes, puzzels en
spellen. En of het nu om echte of
knufeldieren gaat, voor beide is
er een plaats ingeruimd.

De uitreiking van de dit jaaraan
Annie M.G. Schmidt toegeken-
de ZilverenKnip vindt plaats op
donderdag 30 maart, tijdens de
opening van de beurs. Het is een
onderscheiding, die jaarlyks
wordt toegekend aan een per-
soon of instelling die zich op bij-
zondere wijze verdienstelijk
heeft gemaakt voor de Neder-
landse consument.
De huishoudbeurs '89 vindt
plaats van 30 maart tot en met 9
april in de Rai te Amsterdam, is
dagelijks geopend van 10.00 tot
17.00 uur en van maandag tot en
met vrijdag ook van 19.00 tot
22.00 uur. Toegangsprijs be-
draagt ’ 12,50 p.p. Groepsbe-
zoek, jeugd tot 12 jaar, houders
van Pas 65 en bezoekers die al-
leen 's avonds komen betalen

’ 10,- p.p.

Nieuwe piepers
weeraan de markt

Swpßenvorst - De eerste
aardappelen zijn weer in

Uit Marokko kwam de
% JM ~ een ras dat in Neder-
Mtj d ontwikkeld; uit Israël
?Uits °a ~ een ardappel die uit
Jhj P°otgoed werd gewonnen.
2? p^Pers werden voor f25 tot
V(j r °aal van 25 kilo geïmpor-

r&raJLfj volgen de Alfa's uit Is-
Jva

e* 2Ün eveneens aardappe-
V^l Nederlandse komaf. Na
Jldei/hting zullen zij een paar
ffijen duurder zijn. Ook in Al-
?f4r.^n °P Malta worden Ne-
Sns Alfa's geteeld- De M-
h rn

6 aardappelen worden bc-""11 v art- de Maltezer begin
Sa i acht Dat is eerder dan
Vg |; 0ok in het Middelland-
b se°ied is het weer van slag.
\ j^°lgvan de warme winter
?ste Grubbenvorst reeds de
Sjj sPitskool van de volle-
r>>ter Worden aangevoerd. De
%la *°n was sterk genoeg om
Nrr? en' dieM. Hovens uit Se-
r*t r.eind september/begin ok-
?B k°?tte > tot volle ontwikke-
i,^rriL brengen. De teler tou-\ "e voor zijn kolen f 1,70 de

Norsf erden gisteren in Grub-
-rfd ide eerste snijbonen
S klok gebracht. Ze kwa-
Uo^ de kas van Jac KustersS "?m. Hij plukte 20 kilo-

* '^brachten f34,60 de kilo

Tourgettes
SNor^F eek worden in Grub-
CVeK* e eerste courgettes
iXty» ; °p de veiling West-
rstü^Trdeden de eerste f7,20

*" Voorts kan elk moment

deeerste rode witlofworden aan-
gevoerd. Het wordt geteeld om
salades en rauwkostschotels op
te fleuren. Gekookt verdwijnt de
rode kleur van deze witlofva-
riant. Op de veiling Delft-Wester-
lee ging de primeur tot f3,15 per
kilogram.

De aanvoer van komkommers
neemt fors toe. Gisteren werden
reeds 225.000 stuks geveild. De
lichtgewichtenkwamen aan acht
dubbeltjes, de zwaargewichten
aan f 2,00 per stuk. Vleestomaten
deden f7,00 tot fB,OO de kilo. De
aanvoer stelt nog niet veel voor.

rond
rond

Op de fruitveiling in Gronsveld

" piekte de bestbebloste Elstar
met een diameter van 75 tot 80
millimeter boven f2,00 de kilo
uit. De maat 80/85 ging tot f 1,93,
die van Jonagold tot f 1,69. Kar-
mijn, begeerd vanwege het Cox-

' aroma, deed negen dubbeltjes
tot f 1,30 de kilo. Tot f 1,30 ging
ook de Rode Boskoop. Goede. Gulden was goed voor drie
kwartjes tot negen dubbeltjes de
kilo. Duur blijven de peren. De
corpulentere Conference kostte
f 1,50 tot f 1,80 de kilo; de Saint
Remy, een roodkokende stoof-
peer, de helft van die prijs.

jan van lieshout

Zilveren Knip voor Annie M.G. Schmidt

Nieuwe trends op
Huishoudbeurs '89
ü- donderdag 30 maart
Lgaande valt er geduren-
l/t dagen heel veel te be-
\- op de Huishoudbeursltl deRAI te Amsterdam.

(t 6ürs 'nieuwe stijl' doet zich
%vVallendst voor in de pre"

h van Huis & Interieur,C^art van de tentoonstelling.
kc?ntrum van deze presenta-
S, '1 de Europahal. Hier is al-
-1^? vinden voor het sfeervol,
i °rtabel en smaakvol inrich-
ta ah het huis. Variërend van
13Tle keukens en badkamers
L a eigentijdse electronischeiq/atuur^ gebruiksklaar opge-
Li m de presentatie 'Koken inerland'

Huishoudbeurs '89 in deRAI biedt voor elk wat wils

Zocor, de Tarzan
tegen cholesterol..

Dezer dagen heb ik me voor u be-
ziggehouden met Zocor. Het
nieuwe middel tegen een ver-
hoogd gehalte aan cholesterol.
Dit bloedvet speelteen belangrij-
ke rol bij hart- en vaatziekten.
Uitgerekend op een moment dat
iedereen de mond vol heeft van
cholesterol verschijnt Zocor op
de markt. Een patiënt beging on-
langs de kostelijke verspreking
en had het over: 'een verhoogd
Stimerol-gehalte...' Deze mo-
dieus getinte interesse valt voor-
al op bij sport-en bedrijfskeurin-
gen.

Vóór me ligt een paginagroot ar-
tikel uit deTelegraaf waarvan de
kop luidt: 'Zocor voorkomt hart-
infarct. De Volkskrantvan afge-
lopen zaterdag opent met:
'Nieuw middel tegen hart- en
vaatziekten brengt fabrikanten,
in verleiding. Ook deze krant
bevatte vorig jaar een artikel
over Zocor.

Persoonlijk meen ik te mogen
stellen dat er een lichte euforie
heerst, al vereist die wel de nodi-
ge realiteitszin. Een voorbeeld
om dit te staven.

Tijdens een gesprek dat ik spe-
ciaal voor deze bijdrage met een
bevriend apotheker voerde, zei
hij: „Normaal worden wij, apo-
thekers en jullieartsen uitvoerig
door een firma voorgelicht over
alle aspectenvan een geneesmid-
del. Via folders, lezingen en der-
gelijke. Nu is dat niet of nauwe-
lijks gebeurd. En m'n eerste twee
patiënten met bijwerkingen van
Zocor heb ik al gezien! Het enige
dat ik ze aan informatie kon bie-
den, was de tekst op debijsluiter.
Dat is voor ons vak gewoon te
weinig! De ene patiënt had last
van spierzwakte, de ander van
zijn ogen(twee bijwerkingen, die
inderdaad beschreven staan in
de bijsluiter; J.8.) Dus consta-
teer ik hier een handige aanpak
van de betrokken firma, MSD 1).
Die heeft in plaats van de oude
voorlichtingsroute via artsen en
apothekers gekozen voor een pu-
bliciteitsaanpak in de lekenpers.
Krant, radio en TV. Het effect is
inderdaad gigantisch. Direct na
het op de markt komen van Zo-
cor, begin dit jaar, is de vraag
nauwelijks bij te benen."

Zocor (simvastatine) werkt dooi-

ingrijpen op de lever. Door de
aanmaak van cholesterol hierin
aan banden te leggen. Het oude-
(re) geneesmiddel cholestyrami-
ne (o.a. in Qustran) bindt choles-
terol in de darm.
In Maastricht, ja daar, is dezer
dagen onderzoek verricht naar
de kosten-baten verhouding van
deze cholesterol-verlagers. Dat
gebeurde onder auspiciën van de
vakgroep Economie van de Ge-
zondheidszorg van de RL, in op-
drachtvan MSD. De studie isvan
landelijke betekenis. Kernvraag
voor de econoom prof. Frans

Borstkankersireening
(2-jaarlijks, 50-70 jaar) 9.600

Cervixkankerscreen ing
(6-jaarlijks, 37-73 jaar) 24.000
Cholesterol-behandeling
(mannen, 35 jaar, 8 mmol/1)
- cholestyramine 213.000- syntheseremmer (Zocor) 36.000
(bron: Medische Technology As-
sessment: een uitdaging voor weten-
schap en beleid; oratie F.F.H. Rut-
ten d.d.l-12-'BB te Rotterdam)
Wetenschappers drukken de kosten
en daarbij baten van medisch han-
delen o.m. uit in de levensjaren die
men er voor de patiënten mee wint.
Links staat aangegeven WAARMEE
één levensjaar gewonnen wordt, te-
genover rechts DE PRIJS die dit
kost.
Vele onderzoeken en therapieën
moeten jarenlang worden onder-
gaan om er uiteindelijk één levens-
jaar mee te winnen. Daarom vallen
deze bedragen slechts ogenschijn-
lijk zo hoog uit.

Drietal nieuwe
'Budgetwijzers'
Het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting heeft een
drietal 'Budgetwijzers' geheel
herzien. Het betreft de titels 'Op-
pasvergoeding, 'Was-, douche-
en badkosten' en 'Kleedgeld.

De brochure 'Oppasvergoeding'
bevat informatie over de aan de
oppas te betalen bedragen en
hoe deze bedragen afhankeüjk
kunnen zijn van de omstandig-
heden

'Kleedgeld' is bestemd voor
ouders die erover denken hun
kind zelf zijn of haar kleding te
laten kopen.

De recente verhoging van het
BTW-tarief op zeepprodukten
was aanleiding tot herziening
van 'Was-, bad- en douchekos-
ten'.

De Budgetwijzers kosten ’ 1,50
per stuk (inclusief verzendkos-
ten) en zijn te bestellen door
overmakingvan ditbedrag op gi-
rorekening 368700 t.n.v. het NI-
BUD in Den Haag onder vermel-
ding van de titel.

'Statten' in twaalf
winkelsteden
Winkelen is gezellig. Niet altijd
het doen van de dagelijkse bood-
schappen, maar het leuke winke-

consument

Zergroting van marktaandeel naar 30%

Frisdrankproducent
verandert slogan

.r middel van een nieuwe re-
hoopt Coca-

* Nederland dat dit jaar het
J^aandeel in de frisdranken-
i*l met 2 % zal stijgen naar

JJUna zes jaar heeft 's werelds
«te producent van frisdran-

ith °^en me^ een nieuwere-e-kreet op de markt te ko-
j Volgens marketing-mana-
L.de Mol van Otterloo was
noodzakelijk omdat de oude

?an aan slijtage onderhevig

boekbespreking
Brochure
over Acne
Over acne bestaan nog heel wat
fabeltjes en misverstanden. Veel
mensen denken ook dat acne be-
smettelijk is en datje pukkeltjes
en puistjes uit kunt knijpen.

In de brochure 'Acne, wat doe je
eraan', heeft deproducent van de
anti-acnepil, Schering Neder-
land, een aantal feiten op een
rytje gezet.

Het boekje bevat danook veel in-
formatie over bestrijding en
voorkoming van acne en alles
wat daarmee samenhangt.

Een exemplaar van deze uitgave
is kosteloos aan te vragen door
middel van een briefkaart aan:
Schering Nederland 8.V., Post-
bus 116, 1380 AC Weesp.

WEGWIJSINDE 12LEUKSIE WINKEISTEDEN VAN NEDERLAND

len; het slenteren langs etalages,
koffie drinken enzv. Kortom, het
aloude 'statten.
Een representatief onderzoek
onder ruim 1.100 vrouwen heeft
dat aangetoond.

Het door Andy en Jif samenge-
steldeen in een oplagevan 30.000
verschijnend complete winkel-
boek bevat honderden adressen

en tips over de 12 leukstewinkel-
steden van Nederland.
Vanaf eind februari gratis af te
halen bij een van de 36 ZIJ
mode-filialen (met 2 spaarzegels
en ingevulde spaarkaart), of gra-
tis thuisgestuurd (3 spaarzegels
en ingevulde spaarkaart). Spaar-
kaarten en zegels hangen vanaf
eind februari aan de beide
schoonmaakmiddelen.

" 'Wegwijs in de 12 leukste winkelsteden van Nederland'

Broodrooster met gevoel
Het zal u niet verbazen dat er
een oorzakelijk verband bestaat
tussen de bruiningsgraad van
een geroosterd boterhammetje
en de begintemperatuur van dit
stukje bakkerswaar. Wie een bo-
terham, vers uit de oven, in het
broodrooster zou werpen loopt
het risico een zwart baksel op
het bord te krijgen.

Aan de andere kant doe je een
snelle greep in het vriesvak en
wil je een bevroren boterham tot
toast ombouwen dan moet je
vaak genoegen nemen met een
bleke Bet, die te nauwernood
ontdooid is. Met het nieuwe
Control-sensor broodrooster
van Braun (® 070-980544) heb je
daar geen last van. Het brood-
rooster is voorzien van een in-
frarood sensor die meet of ze
bruin genoeg gebakken zijn. Op
dat moment komt de broodlift
omhoog en schakelt het appa-
raat zichzelf uit.

Het apparaat, dat bij het rooste-
ren niet meer dan handwarm
wordt, is in te stellen op zes gra-
den van bruining. Verder is het

-broodrooster uitgevoerd met
een kruimella zodat het schoon-
maken nauwelijks problemen
oplevert en is er als accessoire
ook een rekje te koop voor het

verwarmen van broodjes.
Er zijn twee verschilende uit-
voeringen verkrijgbaar. De HT
50 kost ’ 123,- en de HT 55 kost

’ 132,-

"De 'zelfdenkende' broodrooster met handige kruimella
(inzetje rechtsboven).

gezond op...beter af...

Rutten, hoofd van de afdeling:
Wat levert het gebruik van Zocor
op, in relatie tot de kosten?
Conclusie: Zocor is iets duurder,
maar het verlaagt het choleste-
rol-gehalte ongeveer 5 maal zo
sterk als cholestyramine 2). Een
kuur komt jaarlijks neer op ge-
middeld duizend tot tweedui-
zend gulden per patiënt. (Dus
toch nog wel een aardig be-
drag!!).
Maar: ook al daalt het gehalte
aan cholesterol, hetgeen voor Zo-
cor intussen onomstotelijk vast-
staat, wetenschappers strijden
onvermindert voort over de
vraag ofdaarmee ook de kans op
hart- en vaatziekten echt af-
neemt.
De cardioloog prof. Hein Wellens
drukt zich tegenover mij aldus
uit: We weten nu dat het choles-
terolgehalte drastisch omlaag te
brengen valt. Nu is onderzoek
nodig naar de typische effecten
op het hart/vaatsstelsel." En ver-
volgens, als een goed verstaan-
der van journalistieke geïnteres-
seerdheid: „U bent de eerste te-
gen wie ik dit zeg: de gezamenlij-
ke cardiologische centra van de
verschillende academische zie-
kenhuizen in Nederland gaan dit
effect onderzoeken. We moeten

expliciet te weten komen of by
iemand met aangetoonde dichts-
libbing van de kransslagaders,
na verloop van tijd hierdoor een
vermindering is vast te stellen.
We doen dit o.m. door middel
van fototechnieken. Dan pas
staat voor ons vast dat het hier
om een vondst gaat."

Neemt u daarbij wel de restrictie
in acht die de producent zichzelf
ook oplegt door erop te wijzen
dat Zocor bedoeld is voor hen bij
wie het cholesterol-gehalte niet
omlaag te krijgen is. Bijvoor-
beeld via dieetmaatregelen. Bo-
vendien is intensieve controle
gewenst om schadelijke invloed
op ogen, spieren en lever te be-
zien
In dat geval is het duidelijk dat
Zocor het publicitair wel ge-
maakt heeft, maar dat daarmee
deplaats in de Volksgezondheid
nog bevochten moet worden.
De TARZAN onder de choleste-
rol-verlagers moet de mouwen
nog even opgestroopt houden. t
1) Merck, Sharp & Dohme.
2) Deze en andereresultaten wor-
den binnenkort aangeboden aan
'Nederlands tijdschrift voor Ge-
neeskunde'; F. Rutten; L. Mar-
tens.

Woensdag 22 februari 1989 "9Limburgs dagblad



Limburgs Dagblad

1 ' ■ ■- -SS tS. . ■——j£ fr.

hhhlSéhbhhhéh
1 ■ Pi jm

Campina Campina
- WÊÊk E töfl Ijifl K

** I I 1'

Vruchten 2 Vruchten
ülill 1 ' PASSIIVRUCHI^B|.
MPERZI K M \
ÊB W I
Bi -«*w^ fB I ■"■" L?P- ■' ''-* M lil' ■ll'i'

v K 1 Br ,^ |gg 11

Nieuw van Campina. Twee overheerlijke vruchtenvla's: aardbeien en perzik/passievrucht. Fris, smakelijk, f fJIY) 13111Cl
en boordevol echte vruchten. Voor tussendoor of als dessert. Zo lekker hebt u het nog nooit geproefd. Daar doe jegoedaan.

Was- en DROOGAUTO-
MATEN, koelkasten, diep-
vriezers, afwasautomaten,
stofzuigers, gasfornuizen.
Miele, AEG, Philips, Zan-
ker, Bauknecht, Indesit,
met 20 en 40%korting. Gro-
te inruilprijzen. Extra rekla-
me: 1000-toeren van
’1499- nu ’1095,-. Was-
droogautomaatvan ’ 1995-
-nu ’ 1499,-. Speciale rekla-
me: wascombi-automaat
van ’ 1599,- nu ’ 1095,-.
Vanaf ’ 7,50 p.w. Eigen fi-
nanciering en service en tot
5 jaar garantie. Huishoud-
beurs, een begrip. Kerk-
straat 111, Brunssum.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.|
Van Voorst, Ganzeweidej
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

Telefax Nashua
vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachine
Huur nu vanaf ’ 45- per maand

Autronic B.V. Oirsbeek
04492-3888

COMMUNIEJURKEN te
k, coll. 1989, nieuw, ook
Sissy-model + kroontje +
hoedje + tasje + paraplu's.
Voor informatie 045-272516.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Te k. COMMODUKE 64 +
diskdrive, disks + joystick

’ 700,-. Robotarm ’ 125,-
Geos ’ 25,-. Tel. 045-222269.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. RJ Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

10 bankstelkussens voor ’ 390,-
-compleet met vulling, 2000 div kussens vooradig, direk-
te levering. G. Fuhren, uw specialist voor bankstelkus-
sens, nu ook in Wessem, Markt 9, tel. 04756-1677,
Maandags gesloten, wij komen ook desgewenst vrijblij-
vend met onze collectie bij u aan huis. Tevens uw aan-
gewezen adres voor tapijttegels, 50 x 50 cm vanaf

’ 4,75. ■KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eykskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044:

Deze week
Nieuw: videorecorder, sen-
satie van 998- nu 699-
-(of 30- per maand).

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heer-
len, bij Raadhuisplein, tel.
045-718324. Eigen servi-
ce, royale garanties.

Deze week
nieuw: bekende wasdro-
ger, ongekend voordeel
van 599- nu 379- (of30-
-per mnd.).

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heer-
len, bij Raadhuisplein, tel.
045-718324. Eigen servi-
ce, royale garanties.

„Piccolo's..." ;
zijn kleine advertenties in hetLimburgs Dagblad om iets i

te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz. \
Waar... I

kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van \
het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen: ]

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

Heerlen j
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22 j

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23 ,

Vaals j
" VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47 j

Te k. SCHILDERSEZEL
atelier model, 045-412636.
Te k. WASMACHINE kl.
def., wasmach. Vendex
i.g.st., diepvr. m. 4 laden
z.g.a.n., bankstel 4-zits rode
stof, weg. verh. alles samen
voor ’400,-. Buschkens-
weg 12, Heerlen, 045-
-219864.
Te k. eiken KEUKEN
(landhuistype), blok 2.70 m.
mcl. nieuwe witte aanrecht,
afzuigkap, ingeb. gas. Tel.
045-229803 (na 18.00 u.).
Te k. 16 nw. CAFESTOE-
LEN ’350,-; oude oma
keuk.kast koopje ’ 150,-'
oude mijntel. ’ 125,-; ±15
originele mosselpannetjes
f 10- p.st; 8-arms koperen
hanglamp ’ 50,-; electr.
kinderorgel ’ 75,— Kloos-
terraderslr. 78, Kerkrade,
tel. 045-456711.
Gratis af te halen BRAND-
HOUT v. allesbrander. Ber-
gerstr. 168, Maastricht.
Eerste soort GRASZODEN
’3,50 p. m2. Gratis thuisbe-
zorgd. Afgehaald ’ 3,25, ook
gehele tuinaanleg. Goed-
koop, bel ons vrijblijvend,
tel. 045-323178 of 313135.
O.K. HAL. Schitterend ba-
rok bankstel, ’ 895,-; barok
eethoek met 6 stoelen,

’ 995,-; bijzonder mooibankstel, mohair bekl.,
’795,-; diverse eiken enklasssieke bankstellen van-
af ’ 195,-; moderne wand-
meubels va. ’ 95,-; eiken
wandmeubels en dressoirs
va. ’495,-; div. jacht- en
Breughelse kasten; moder-
ne eethoeken va. ’ 195,-;
klassieke, ook in eiken,
vanaf ’295,-. Ook! ruime
keuze in: rundl. banken en
bankstellen, spotgoedkoop.
Enorme keuze en! inruilen
oude meubels mogelijk. Dit
alles in de O.K. Hal, Agnes
Printhagenstraat 22-24, Ge- 'leen-Centrum, vlakby Alb.
Heyn. ;
Weg. omstandigh. modern :leren BANKSTEL, kuip- !model, 3-2-zits, grijs, vr.pr. '’ 1250,-; witte eethoek, als
nieuw, iets moois, vr.pr. i’975,-. Tel. 045-323830. I

KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf ’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33. Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf

’ 195,-. Houtbouw Übachs,
Eygelshovergracht 39,
Kerkrade-Vink. Tel. 045-
-460252.
Alleen bij VRIESKO: v.a.

’ 95,- bijbetalen voor een
z.g.a.n. gebr. diepvries-,
koelkast, was- of droogau-
tomaat, ook kooktoestellen,
alles met volle garantie. Sit-
tarderweg 136 Heerlen. Tel.
045-727342.
Goede KLEUREN-TV'S.
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote,
sort. tv's. Occasioncenïrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
STOFZUIGERAKTIE
Miele, Philips, Zanussi,
Hoover, AEG, Erres enz.
Met 20% en 40% korting.
Extra reklame, 1000 watt
van f299- nu ’ 159,-. Huis-
houdbeurs, een begrip,
Kerkstraat 111, Brunssum.
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. KINDERFIETS leef-
tijd 8-10 jr. Tel. 04405-1371.
Te k. RACEFIETS J. Jans-
sen, pi. buis, Shim 600,

’ 300,-; 045-463989.
Te k. massief eiken TAFEL
90 x 1.75. Te bevr. tel. 045-
-750372.

Kent u al Limburgs
bestgesorteerde

Stoffenzaak
Tummers
in Brunssum?

Dames-, kinder-, heren-,
communie-

en bruidsstoffen
Enorme keuze

Tummers
Kerkstraat 302
(Promenade)

Brunssum
tel. 045-272677

CO 2 lasapparaten nieuw,
professionele uitvoering
West.Duits fabr. bijv. 220
V-160A. Aanb. ’ 1395,- mcl. j
BTW. 380 V 180 A nu’1650,-, mcl. BTW. Inruil
mogl. Ook andere machi-
nes, techn. H.O. HARGO ;
Heerlen, tel. 045-422891.
Hogedrukreinigers koud en 'warmw, professionele kwa-
liteit! V.a. ’ 895 - mcl. BTW.
Vraag vrijbl. offerte en de-
monstratie. Inruil mogl.
techn. H.O. HARGO, tel.
045-422891.
Proff. COMPUTER + disc-
drive 5V* en monitor, boe-
ken progr. spell. enz. com-
pl. ’450,-, 045-726673. ;
Te k. KEUKENBLOK
140x120, 3 boven en 3 on-
derkasten, 3-zits bank 1 jr.
045-243021. ;

Te k. compl. ZITKAMER
middel eiken 3-1-1, bouclé
beige; sal.tafel 1.00 0, hoek-
taf. 80x80 cm., hg. 40 cm"stereomeubel ngt, 70
cm.x1.20x0.47, open boe-
kenkast 2.10x0.83x0.30,
3-del. miniset 0.50x0.35 en
krantenbak met lade, alles
z.g.a.n., alles in een koop

’ 5500,-, tel. 045-727277.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O--p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227(don-
derdag koopavond tot 21.00
uur).

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?
We& verh. te k. STAPEL-
BED; 6-drs. kleerkast; eik.
tv-kast; 4-pits gasstel. Tel.222232 tot 12.00 uur.
Te k. compl. BABYKA-MER kl. wit, 3-dlg. Tel. 045--227735.

Goud, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.Groenstr. 109, Geleen.
Te h. ZITKAMER met
aparte slaapkamer, teHoensbroek. Inl. 045-
-256686, tussen 18.00 en
19.00 uur.
Te k. gevr. FLEISCHMAN,
Marklin of Trixexpress,
sch. HO. Tel. 04746-2635. ■
VIDEO'S, VHS gevraagd
en kleurentelevisies met te-
letekst en stereotorens. Tel.
04406-12875.
Tek. 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.
Gevr. IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries, slaapka-
mer, bankstel, eethoek, ka-merkast enz. 045-725595.
Wij geven het meeste voor
uw loop-, sloop- en SCHA-
DE-AUTO. Tef 045-422217.
Te k. gevr. CAMPINGIJS-
KAST 80-100 ltr. Tel. 045-
-459416.
Te k- gevr. BOEKEN en
strips o.a. Lekturama. tel.
045-228082.

Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.
Te huur Landgraaf VRIJ-
GEZELL. app. huursub.
mog. Tel.: 045-320079.
Gem.KAMERS te h. v. net-
te personen, met eigen
kookgel. Hommerterweg
21, Hoensbroek, 04£
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.
APPARTEMENT te huur.
Pappersjans 37, Heerlerhei-
de, tel. 045-222897.
STUDIö/APPARTE-
MENTTe Hoensbroek. Tel.
045-229654, na 14.00 uur.
Valkenburg comf. 2 pers.
gem. APPARTEMENT, TV
en tel. aansl. Tel.: 04405-
-1342. "

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.
Te h. ruime PAARDEBO-
XEN ’ 100- en buitenma-
nege. Tel.: 04451-1257.
Übach over Worms, Schar-
nerweg 11, kleine WO-NING met 1 sl.kamer entuin te h. ’ 650,- all-in. Tel.
043-642522.
Gem. ZIT/SLPK. met dou-
che en keuken, Panneshei-
derstr. 1 en 19Kerkrade.
Te h. 1 pers. APPARTE-
MENT omg. ziekenhuis
Hrl. ’5OO- all-in. 045-
-417613.
APPARTEMENTEN en
kamers te huur, gemeub.
Papperjans 40, Heerlerhei-
de.
KAMER te h. hartje Hoens-
broek, voor rustige men-
sen. Melden na 12 u. 045-
-224509.
Te h. OPSLAGCONTAI-
NERS inh. 30 m3. Inl.
Weerts BV, tel. 043-625965.
Gemeubileerde KAMERS
te huur. Anjelierstr. 131 A,
Heerlen, na 18 uur, 214246.

Te h. gevr. wefkpl. + kan-
toor in LIMBURG ± 200m2. Meubelhandel „De Uit-
hoff', tel. 020-252268 of 045-
-316908.
Te h. gevr. (INDUSTRIE-
TERREIN ± 50 m2^ event.
met opslagruimte. Tel. 045-
-219704 na 18.00 u.

Ruilen gr. EENGEZ.W.
Brs. 4 slpks., t. kl. won. m.
gar., liefst Kerkeveld.
Br.o.br. BR 356 Limburgs
Dagblad, Rumpenerstr. 81,
6443 CC Brunssum.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onroerend Goed

Maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen, financierin-
gen, hypotheken.

Schelsberg 132 Heerlen
Tel. 045-721866

Te k. A) Bouwterrein te H

’ 90.000,-; B) Schaesberg

’ 150.000,-; v. vrijst. landh
len tel. 425574.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

WOONHUIZEN te koop
gevraagd tot ’ 150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
via notaris binnen 24 uur.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners vastgoed. Taxaties, hy-
potheken. Tel. 045-728671
of 04750-15135.
Pracht. LANDH. te k., 4
slpk., tuin ± 1200 m2. Aan
de Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
Met spoed te k. of te h. ge-
zocht WOONHUIS in
Kerkrade. Br. o. no. XE 088
LD Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
Te k. in Brunssum WOON-
HUIS in een rij met achter-
om schuur, kelder,' woon-
kamer, open keuken, 3
slaapkamers, douche. Vrij
te aanv. ’BB.OOO- k.k. Tel.
045-221090.
Suche 1 Familienhauser
und BUNGALOWS in
Kerkrade, Simpelveld,
Heerlen, Vaals, Epen. Me-
chelen und Gulpen. Ange-
bote an Immobilien Brau-
sen-Molenkamp.Tel. 04454-
-3637.
Prachtig wit LANDHUIS,
rustige ligging bij centrum
Maasmecnelen. grote li-
ving, keuken, hal, veranda,
2 wc's, 3 slaapks., kelder +
zolder. Voll. electr. bevei-
ligd + 2 gar. Pr. ’ 240.000,-.
Tel. voor afspr. 09-
-3211716357 of 11722693.
BOCHOLTZ. Karakteris-
tieke bungalow met mooi
aangelegde tuin. Ind.: en-
tree, grote woonk. m. open
haard, keuken, 4 slpks.,
badk, kelder, garage, prijs
£249.000,- k.k. ImmobilienBrausen-Molenkamp tel.
04454-3637.
te k. halfvr. woonh. in
BRUNSSUM ged. voorz. v.
kunstst. koz. geh. onder-
keld., 3 slpks, badk., tuin en
balkon, vrjjr. ’ 109.000,-
-k.k. tel. 045253964 na 18
uur.

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.

POEDELTJES en tek-
keltjes. Div. kleuren. Tel.:
04459-1237.
Te k. nest MINI-YORK-
SHIRE TERRIËRS. Tel.
04743-2303.

leerlen, fraaie ligging 22x28
uniek bouwterrein 1660 m2

luis. Mak. HENDRIKS Heer-

Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. leuke BOOMER-
HONDJES 7 weken oud,
tel. 045-257723.

HÊÈÉËHfIi; Te k. lERSE SETTER Hel
1 voor kinderen. Tel. 045
! 456027.
\ Auto Landgraaf biedt aan,

kijk en vergelijk: PEU-
GEOT 505 GR Break Van
m. div. ace. 33.000 km, '87- ’19.800,-; Porsche 924 m.1 div. ace. in absol. nw.st. kl.

1 rood, '81 ’24.500,-; Audi
coupé GT m.z.v. ace. 15.000
'km, d.blauw, nw.st, '87: ’34.900,-; BMW 525 E m.1 div. ace, kl. wit als nw., '85

! ’21.900,-; BMW 316 m.
1 5-bak, 62.000 km, kl. lapis-

blauw, '87 ’ 23.800,-; BMW

" 320 5-bak sportv., kl.
grijsm., '82 ’9750,-; Daihat-
su Charade automaat 5-drs.; blauwm., 39.000 km '83

1 ’6800,-- Fiat Panda 1000
CL 9000 km, kl. zilver '88
’13.950,-; Ford Sierra 1.6. coupé 3-drs., kl. blauw,

" 49.000 km, '86 ’17.800,-;
Ford Escort Laser kl. bei-
gem. '85 12.900.-: Honda
prelude EX 1.8 12 Valve kl.
wit, '85 ’22.950,-; Honda
Civic 1.5 GTI zilverm. '85
’15.500,-; Honda Accord
3-drs. coupé, kl. blauwm.
'83 ’ 10.900,-;Lada 2104 sta-
tion kl. rood, '86 ’8950,-;
Opel Corsa 1.2 LS 3-drs.
15.000 km, nw.st. eind '87

’ 14.900,-; Opel Ascona 1.6
S kl. rood, div. ace. '85

’ 15.500,-; Opel Senator 2.5
E m. 5-bak, LPG, CD uitv.
blauwm. '84 ’ 19.750,-; Opel. Senator 3.0 E CD uitv. z.
mooi blauwm. '81 ’8950,-;
OpelRekord 2.0 S GL uitv.
m. LPG kl. wit '83

’ 11.500,-; Renault 18 GTLbreak kl. rood '82 ’5950,-;
Volvo 240 GLE m. schuifd..
stuurb., blauwm. '83

’ 15.900,-; VW<Golf C 1.3kl.
roodm. km. 32.000 km '87

’ 19.500,-: Daihatsu Chara-
de KT 5-drs. kl. wit '81

’ 2500,-; Saab 900 GLS se-dan m. schuifd., kl. bruinm.
'81 ’6950,-; Ford Taunus
2.0 L station, lpg, blauw '80
’1950.-; Ford Taunus 2.3
Ghia kl. zilver '80 ’ 2750,-;
Honda Quintet 5-drs. kl.
roodm. '81 ’2950,-: Mitsu-
bishi Galant GL bruinm.
'78 ’950,-; 2x Mazda 323
'77-'7B vanaf ’850,-; VW
Golf S 1.6 4-drs. kl. groen,
z.g. cond. '78 ’ 2250,-. * er-
kend Bovag bedrijf * eigen
werkplaats * Financiering
zonder aanbet. mog. * alle
keuringen toegestaan * In-
ruil mogelijk * Keuze uit
12-3 mnd. garantie * WN
keuringsstation * Garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-
blijvend kijken en vergelij-
ken bij Auto Landgraaf.
Het adres voor debetere ge-
bruikte auto. Auto Land-
êraaf, Heerlerbaan 74-76,

leerlen, tel. 045-
-424268/424231.

.
| Hagen accu's
; 4000 stuks uit voorraad leverbaar, voor alle voe

2 jaar „echte" garantie. $
Kerp, In de Cramer 37, Heerlen, tel. 045j^Lg>

Te k. mooie witte DWERG-|KEESJES 8 wkn., ingeënt
+ ontw. Tel. 043-616794

" b.g.g. 614334.
DWERGPOEDELTJES
feënt + ontwormd 7 wkn.

el. 04404-1418.
'Te koop COCKERSPA-
I NIEL pup reu, tel. 045-I 452036.
f Te k. BMW 323iHarige, kl.
1 zwart, 180 pk, bj. 9-'BO, ver-

laagd, 5-bak, sportvelgen 15
- inch, get. glas, pullman be-, kleding, ven.a. spoiler,- schuif-kanteldak, apk tot
1 okt. '89, zien is kopen. Tef bevr. Jeustr. 65, Voeren-

" daal, na 15.00 uur.
i VOLVODL 84, autom., me-
) tal. lak ’9600,-. Vondelstr.
J 1, Brunssum, na 17.00 uur

045-250915.
1 Te k. VOLKSWAGEN

' Golfn i.z.g.st. bj. '80. Tel.r 04492-5473!. R 5 ONDERDELEN o.a.- motor 1300 cc, spoilers,. sp.velgen enz. 04498-51866.
! DATSUN 100 AF II bj. '79,

vr.pr. ’650- opkn. Tel.
j 04498-51866., Tek. mooie OpelREKORD; 2.0 S bj. '81, km.st. 88.000,- vr.pr. ’4300,-. Tel. 04498-
-1 51866.
; Te k. VW CAMPER bj. '80
i mr. Golf of Kadett diesel
I mpg. Tel. 04490-28651.. Tek. Opel MANTA bj. nov.

" '80, apk, weg. omst. vr.pr.; ’3150,-. 045-221116.
; Te k. Opel KADETT 12 S. bj. '80, lpg, apk, roest en

schadevrij. Perfecte auto\ f 5250,-. Tel. 04750-23769.. Te k. CITROEN LNA '81;
i uitst. onderhouden, zuinig,. vr.pr. ’ 1850,- apk tot 30--; 8-'B9. Tel. 04740-1630.
: BMW 316 bj. '78 kl. rood,
1 uitgeb., i.g.st. zeer gunstige

' prijs. Tel. 043-433553 of

" 09.3211717955.
i Te k. wee. lease auto BMW

525 ETA donk.blauw,

' autom., airco., nw.pr.. ’66.000,-, vr.pr. ’28.500--ïncl. BTW. Tel. 04490-42471.
Te k. VOLVO 343 DL bwj. ,

" '79 i.z.g.st.. radio, trekhaak, .1 LPG, APK t.m. aug,'B9. Pr.» ’1950,-; Te bevr. Dorpstr.
I 73 Bingelrade.

' TOYOTA Sportswagon bj. ;
' '79 en APK, motor is 100% 1
’750,-. Haesenstr. 34,

| Schaesberg.

Voor schade-, slooft)
auto's en onderde1*; ,<,;
je bij STIBA Auto
Joep Wolters zijn- 2U1>.14,Kerkrade-West- * ,411480. _^ :
Het STRALEN vafy ,
plaatwerk, velgen, (
e.a. (meubels). Rel
formatie: tel. 045-2*^— \f 'Te k. Opel Kadett V ,
3-drs., '84, bijzondf'J ,
auto, marooni%i
’12.950,-. Garage *A
BV, Kerkstr. »2. jj
Landgraaf, tel. Q4g>ij
Tek. NISSAN Mi^Jjl
'86 absoluut nieu* 0 I
46.000 km, ’ 12.95^ge Mariens BY,Ke te!'U.o.W. Landgraaf. "H
314096. _^ ,

j h<^ 'Nieuw. Wij bet. a^rfi.prijs voor uw AU-1

416239. Ook slooP^VW GOLF Sprinter v<
bj. '80, i-z-g-gb^

’ 4650,-; tevens BMXI.1RS, '84, ’ 12.500,- l 11414601.
VW GOLF 1100 i 1APK ’ 1750,-, J720951. _^
Te k. Alfa GUÏÏ>V'81. Sportieve ujtvrf/3250,-teLo4s^g
VOLVO 740 GL.
met. groen, ".V >

’ 19.500,-, 04492jgJM(
Mooie Ford ESC<f j«l
APK 100% vr.pr- J
tel. 045-225913._^iï0
Te k. SUZUKU S£,t. <
coupé m. '82 ?/70>’3250,-, tel. 045;^^
RENAULT 5 TR sg%
rood, zonnedak, ö v ffl
brieksgar., /i7*

’ 20.700,- vr.pr. ’ ;
045-311862. _—^fl]
Tek. Opel KADËT^
bj. '79 apk t/m l9yl;
Tel. 045-318936^^1
Te k. mooie Toy°pjt
ROLLA 12 coupe ,ji
'80, apk 23-2-'9O K
Zuinige auto. * >
225998. _-^rti
DAIHATSU Charr/V
'83, lpg, le eig-. P* J
Tei. (M5-326224^^f I
Opel OMEGA gK^
maart '87, staalgfjM,
37.000. Tel. OjS^l^
Te k. SUZUKI .AJirf
autom. 3-drs., bj- ' Ji11.000, kl. n^Ws
’ 10.500,-. TelJjjO^

Carrosseriedelen
i Origineel - imitatie - overzet nAlle Europese en Japanse automobiel

Geevers Nuth
>'» Tel. 045-244242 _^—-^\

Gebr. Swinkels Groothand^■ betaalt de hoogste prijs voor oud ijzer, meta|e 'lood enz.
Tevens autovernietiging. -^a^hIn de Cramer 100, Heerlen,, tel. 045j^gl^
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pookkat

# Geen jongemisdadigers
die in de boeien worden ge-
slagen, maar nieuwsgierige
kinderen van de Titus
Brandsmaschool in Bruns-
sum-Noord, die een kijkje
nemen in het Brunssumse
politiebureau.
De sterke arm in de oud-
mijnstad wil immers het
contact naar de burgerij toe
verbeteren.
De jeugd speelt binnen dat
veranderingsproces een be-
langrijke rol. Alle Bruns-
sumse scholieren worden de
komende maanden uitgeno-
digd voor een bezoek.
De kans dat de jeugd daar-
bij in de boeien wordt gesla-
gen, is reëel. Want de 'Blau-
we', zoals gisteren een ge-
boeid knulletje zich liet ont-
vallen, doet haar uiterste
best om allefacetten van het
politiewerk te belichten.

Foto: DRIES LINSSEN

Geboeide jeugd in de boeien

derdag uitgezonden om 19.00 uur
op kanaal 61. Zondag om 17.00
uur wordt de uitzending her-
haald.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Omroep Land-
graaf zal komende donderdag
voor de tweede keer uitzenden.
De uitzending begint met een
filmverslag van Kuituur Avon-
tuur in Landgraaf van afgelopen
zomer. Die produktie werd ver-
vaardigd in opdracht van de
Stichting Welzijnswerk Land-

Beoordeling
Het is deeerste keer dateen pro-
duktie, vervaardigd in opdracht
van derden, door de omroep
wordt uitgezonden. In principe
kan iedereen produkties op su-
per VHS of U-matic ter uitzen-
ding voordragen. In alle gevallen
worden produkties beoordeeld
door de programmaraad.

Voorlopig is het de bedoeling dat
elke maand een programma uit-
gezonden gaat worden.

Of de komende raadsvergaderin-
gen rechtstreeks in de huiska-
mer worden gebracht is nog niet
duidelijk. Daarover moet het col-
lege van Landgraaf nog een be-
sluit nemen.

Onder leiding van omroepbe-
stuurder Frans Bremen zullen
een aantal gasten in de studio
iets vertellen over de betekenis
van het theater-festival en de
plannen voor Kuituur Avontuur
voor dit jaar. Ten slotte wordt in
het programma iets verteld over
hoe de Landgraafse jeugd mee
kan werken aan de lokale om-
roep. De uitzending die precies
drie kwartier duurt wordt don-

Plannen

ï? [e slingeren, maar van
lading te stoppen voor een, geen sprake. De kat zelfr?n n,e helaas niet als getui-»oepen " aldus de rechter.
Jner naast spookrijders nu

ook spookkatten.

rl. avond (1,41 promille),
r't vergrijp hem niet tenf borden gelegd door eenU*°ut in de procedure.
tSetuige verklaart dat U
fn hoge snelheid plotseling

P Geldboete van 350 gul-Feeg een 27-jarige inwoner
fj^nssum gisteren door de
rechtse politierechter op-
P voor het doorrijden naP^njding tegen een licht-
l "olgens de verdachte een
P van een poging een kat
C^ijfcen. Hoewel een bloed-
¥ "tod uitgewezen dat hij te-
t*edroTi)cen had op die be-

Geen vervolging van Recreatieschap in Schinveld

Kappen van bomen
blijft toch onbestraft

Van onze
verslaggever

LANDGRAAF - De
fractie Gulpers in
Landgraaf heeft er
by burgemeester en
wethouders op aan-
gedrongen om even-
tuele nevenfuncties
openbaar te maken.
De fractie wijst daar-
bij op een brief van
minister Van Dijk
van Binnenlandse
Zaken van 25 julivo-
rig jaar waarin aan-
gedrongen wordt op
een openbaarma-
king van nevenfunc-
ties met vermelding
van eventuele bezol-
diging. De minister
adviseert burge-
meesters en wethou-

Fractie Gulpers in Landgraaf:

'Bijbanen college
openbaar maken'

ders jaarlijksdie
functies te publice-
ren in het gemeente-
blad of een lijst ter
inzage te leggen bij
de secretarie.

De fractie Gulpers
wil weten waarom b
en w van Landgraaf
die functies nog niet
bekend hebben ge-
maakt en of het col-
lege van plan is dat
alsnog te doen. Daar-
naast vraagt ze de
toezegging dat elke

wijziging in die lijst
gemeld wordt aan de
raad. „Wij betreuren
het dat het college
nog niet is overge-
gaan tot spontane
publikatie. Open be-
sturen betekent naar
ons gevoel ook dat
een dergelijke publi-
katie plaatsvindt
zonder dat daarop
van oppositie-zijde
wordt aangedron-
gen", schrijft Jef
Horbach namens
zijn fractie.

Ure regen
\^°rouw Hendrick uit
I stuurde de redaktie

over zure regen.
L?r°-gen aan de kinderen
w/toiid van hun toekomst':
J^derd en ontluisterd
l*Un pracht,
in, bomen zuur te dromen.
H ?°Uen, prijsgegeven
C oog.

\Jronigezweepte armen
JT1 hulpeloos omhoog
L, Verziekte rug,'C^ltj/c gebogen.
k. lri hun bast,
j. het leven

eefct om uoedsei
y~* zieke lever.
dj 9een vervuilde lucht,
)(JUre regen!

doe er wat aan^Noen.

Eigenaar Ploumen eist 15 mille

Gevecht om geld
kinderboerderij

Van onze
correspondente

door emile hollman
Nu de AID de zaak heeft afgerond
en justitie afziet van vervolging,
lijkt de kapaffaire van de baan. Te-
genstanders hebben in een eerder
stadium echter aangekondigd de
zaak niet te laten rusten, voordat de
boosdoeners gestraft zijn.

wordt er gesproken over deze sa-
menwerking maar nu zijn er be-
slissingen op komst.

ÜBACH OVER WORMS - Twee
Amerikaanse militairenvan de NA-
VO-basis Teveren in het Westduitse
Geilenkirchen hebben in op de
Kantstraat en de Brunssummerweg
in Übach over Worms een aantal
verkeersborden omver gereden.
Het tweetal liet de totaal vernielde
auto achter op de Charles Frehen-
straat. De mobiele grenswacht kon
de Amerikaanse militairen aanhou-
den aan de grensovergang Scher-
penzeel.

Verkeersborden
omver gereden

Dat de scholen in het nieuwe
schoolseizoenal gaan samenwer-
ken wordt niet verwacht.

Voorstander
SITTARD - Een 38-jarige man uit
Sittard heeft maandagavond om-
streeks 22.45 uur op de Oude Weg in
zijn woonplaats drie auto's geramd.
Na controle bleek dat de man flink
dronken had. Zijn eigen auto was
rijp voor de sloqp.

Weliswaar liet de onderwijsstich-
ting Bernardinus gisteren door-
schemeren Erjknagen te willen
fuseren met Wormdal en Petrus
en Paulus, de directeuren en de
schoolbesturen van de Mavo's
zeiden gisteren niet te weten wie
nu met wie zal gaan fuseren. Zij
wezen allen op de komende ge-
sprekken.

Overigens wilde gisteren geen
der directeuren van de betrok-
ken scholen een reactie geven.
Men wil eerst de komende ge-
sprekken afwachten. Al vanaf '84

Mavo Wormdal af. Vandaar dat
de onderwijsstichting nu ook Pe-
trus enPaulus bij defusiewil be-
trekken.Geruchten als zou de onderwij s-

stichting problemen maken bij
defusie van Erjknagen en de Ma-
vo's ontkende de stichting giste-
ren. In het verleden keurde het
ministerie van onderwijs een sa-
mengaan tussen Erjkhagen en

Verwacht wordt dat op zeer kor-
te termijn, mogelrjk deze week
nog, knopen zullen worden door-
gehakt.

LANDGRAAF - De onderwüs-
stichting Bernardinus meent dat
het ministerie van onderwijs
geen problemen zal maken over
een fusie tussen het Eijkhagen-
college in Landgraaf en de Ma-
vo's Petrus en Paulus en Worm-
dal. De gesprekken over deze fu-
sie en een samengaan van de
LHNO/LTS en de Mavo Lichten-
berg zullen deze week weer
opengebroken worden.

SCHINVELD - Hoewel de
Algemene Inspectiedienst
(AID) na onderzoek heeft
aangetoond dat het Recrea-
tieschap Oostelijk Zuidlim-
burg vorig jaarmet het kap-
pen van bomen in de Schin-
veldse bossen de boswet
heeft overtreden, zal het
Schap onbestraft blijven.

Van onze verslaggever

De AID, die de bevindingen uit het
onderzoek aan justitie rapporteer-
de, heeft het Recreatieschap welis-
waar gewaarschuwd voor strenge
maatregelen bij herhaling. Maar
voor mrVisser in Maastricht, die als
officier van justitie met de zaak be-
last werd, zijn de bevindingen van
de AID geen reden om het Recrea-
tieschap te vervolgen.

Dat is gisteren door een woordvoer-
der van justitie in Maastricht desge-
vraagd bevestigd.

" Eind september 1988: bliksemactie in de Schinveldse bossen, achter de landingsbaan van de
Awacs-basis. Foto: DRIES LINSSEN

Respijt voor
Tamil Ravi

Van onze verslaggever
HEERLEN - Eigenaar Math Plou-
men van de kinderboerderij in Vij-
len eist van de stichting Kinder-
boerderij waarmee hij in onmin is
geraakt, een bedrag van ongeveer
15.000 gulden. Verder wil hij de ad-
vocaat van de stichtingén bestuurs-
lid mevrouw Smeets wegens smaad

voor de rechter dagen
Mevrouw Smeets vertelde gisteren
dat de stichting nog geld van Plou-
men krijgt, omdat hij ten onrechte
uitgaven heeft gedaan op kosten
van de stichting.
Heerlenaar Ploumen brengt daar te-
genin dat hij een mandaat had ge-
kregen van het bestuur. Dat de
stichting ter compensatie van Plou-
mens 'onterechte' uitgaven weiger-
dehem de volledige huur te betalen,
noemt Ploumen 'je reinste eigen
rechter spelen.
Verder zou mevrouw Smeets hem
voortdurend belasteren. „Ik bied
duizend gulden aan degene die be-
reid is daarvan te getuigen", aldus
Ploumen. Op de advocaat heeft hij
het voorzien, omdat die beweerde
dat Ploumen er op uit is zijn kas te
spekken. Ploumen wil beiden voor
de rechter dagen.Celstraf voor

winkeldiefstal

Politierechter flink geërgerd
De bliksemactie maakte destijds
veel ongenoegen los in Schinveld.
Niet alleen omdat buiten hetcollege
van b en w, defensie en het Recrea-
tieschap, niemand van de ingreep
afwist. Maar ook omdat de ketting-
zagen al in de bossen ronkten, ter-
wijl de inkt onder het akkoord tus-
sen Defensie en Onderbanken nog
amper was opgedroogd.

Zoals bekend kapte het Recreatie-
schap eind september vorig jaar
ruim 200 volwassen eiken, essen en
berken in de Schinveldse bossen,
om - zoals dat omschreven staat in
het Awacsakkoord - de veiligheid
van overvliegende radartoestellen
te vergroten.

Bliksemactie

op dat moment teveel
gedronken had, kon hij
ook geen enkele verkla-
ring geven voor het feit
dat hij zomaar een auto
met een mes had be-
werkt. „Ik heb de eige-
naar binnen twee maan-
den duizend gulden
schadevergoeding be-
taald", verweerde hij
zich. De rechter raadde
hem aan in het vervolg
bij dergelijke transac-
ties een kwitantie te
vragen. De eigenaar zelf
liet als getuige verstek
gaan, zodat dit feit in
het ongewisse is geble-
ven.

Dronkeman ramt
drie voertuigen

De Voort heeft al jaren te maken
met onverlaten die dieren meene-
men dan wel doden of vernielingen
aanrichten. Medema zegt het niet
langer te kunnen bolwerken. Hij zal
geen nieuwe vogels meer kopen. In-
middels heeft hij in een der laden
van zijn bureau al negen aangiftes
liggen. Hij hoopt dat iemand hem
een tip kan geven over de daders.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Voor de tweede
keer in drie weken heeft recreatie-
park De Voort in Nieuwenhagen be-
zoek gehad van inbrekers. Maan-
dagnacht werd wederom de volière
van Harrie Medema opengebroken.
Bij beide inbraken werden meer
dan tachtig vogels gestolen waaron-
der kanaries, putters en boekvin-
ken. Eigenaar Harrie Medema weet
zeker dat de dieven vogelkenners
zijn omdat zij slechts enkele oude
kanarievogels en wat zebravinken
achter lieten.

Weer vogels
gestolen in
'De Voort'Politierechter mr Wort-

mann reageerde fel op
de diefstal van vier
handdoeken en twee
dekbedovertrekken uit
een grootwinkelbedrijf
in Sittard. „Voor mijn
part is het de volgende
keer slechts een stukje

Dit enerzijds omdat zijn uitzetting is
opgeschort in afwachting van de
uitspraak in kort geding, waarmee
Ravi's advocaat opheffing van be-
waring hoopt te verkrijgen, op
grond van de gezondheidstoestand
van zijn cliënt. Anderzijds omdat di-
verse Europese landen dezeweek in
overleg met het Commissariaat voor
de Vluchtelingen van de Verenigde
Naties in Genëve overeenkwamen
voorlopig geen uitgeprocedeerde
Tamils terug te sturen naar hun ge-
boorteland.

BRUNSSUM - De uit Sri Lanka af-
komstige Tamil Salthiyamoorthy,
beter bekend onder gefingeerde
naam Ravi, zit ondanks eerdere uit-
zettingsplannen van justitie, nog
steeds opgesloten in een Brunssum-
se politiecel.

Van onze verslaggever

Van de poging tot in-
braakkon de verdachte,
indertyd verslaafd aan
drugs, zich niets herin-
neren. Behalve dat hij

zeep dat gestolen
wordt. Er moet een ein-
de komen aan de plaag
van winkeldiefstal".

De gemeente Landgraaf heeft al
eerder te kennen gegeven voor-
stander te zijn van een LBO/Ma-
vo en een Mavo/Havo/VWO-com-
binatie. Wethouder Thei Gybels
zei gisteren optimistisch ge-
stemd te zijn: „Ik hoor ook wel
eens wat".

Eijkhagen mikt op Mavo's Wormdal en Petrus en Paulus

Scholenfusie
in Landgraaf
weer actueel

Ruim een jaar geleden werden
de fusieplannen op de lange
baan geschoven, omdat de over-
koepelende Stichting Katholiek
Onderwijs in Heerlen het voort-
bestaan van Mavo De Lichten-
berg wilde garanderen. Komen-
deweek moet blyken of de stich-
ting consessies wil doen voor
wat betreft De Lichtenberg.

MAASTRICHT - Twee
weken onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf
kreeg de 30-jarige W.D.
uit Kerkrade conform
de eis van officier van
justitie mr J. Nabben.
Hij werd schuldig be-
vonden aan winkeldief-
stal, een poging tot in-
braak in een woning in
Kerkrade en de vernie-
ling van een auto. Een
reeks misdrijven ge-
pleegd in 1988, die vie-
len in een eerder opge-
legde proefperiode.

Vlak na de kapactie tekenden bewo-
ners en politieke tegenstanders van
het Awacsakkoord bij diverse
rechtsinstanties bezwaar aan. Tot
op heden heeft dat echter, met uit-
zondering van een voorlopig kap-
verbod door de Raad van State en
de terechtwijzing door de AID, wei-
nig resultaat opgeleverd.

Bezwaar

Oplossing
dreaaktie kwam de afgelo-

st *agen handen tekort met
\f.erwerken van de brief-JIJj71 over het geheimschrift
\ 'beeld 'parsimonia', dat
*ej. Pa-ncratiusbank aan de
!fcd at in Heerlen staaL

'rjsa'ctie vroeg om de sleutel
\r .oplossing. Met de cijfer-
t> van de Romeinse let-
>!}{srnt men een heel eind:
H, "0, D=soo, C=loo, L=so,
L*A W=w=lo, U-
\t 2en J=l=l. Alle 'Ro-
W?s' *n het jaarschrift op-
toel mt men tot 1989-Uit de

Ooede oplossingen werd
lj!lriaar 9etr°kken. De ooe-

te|^n gaat naar... pater
\ " Houtstraat 23 in Klim-

Schoolbus
st)1f>^ komen de leerlingen van
\i einetschool in Zeswegen
'LUis naar de schoolbanken.
\ Verleden was dat simpel.
I echtpaar had een bus
ioj^cht de kinderen naar
irf en haalden ze weer op.arvoor hebben ze de mid-

meer. De ouders en de
\jyri ten einde raad. Dus

1 de ouders nu om
die een personenbusje

► i *h voor 50 cent per kilome-
il(jUn kinderen naar school
k^^ngen. Het gaat om tien
\£Qen die allen in Heerlen
irj^1- Niet allemaal tegelijk,
ihs raakt de telefoon vanpussen over-een

Vandelen
Ijlv' ruist daar door het
\$rO-afse struikgewas?Cyn hand, tand om tand?
Irj ee/t het goed gezien. Hel-

ubbeJs van het Vrouwen-
'ft André Bouwmans van>fttie Gulpers gaan een de-
ï^Qen samen op stap. Al-
q,Jie een nodigde de ander
i£*e uit maandagavond, de
[L n°-ni de uitnodiging aan.
igVjs de commissievergade-

liet Helma Gubbels
||j eens weten dat haarpartij
L^t geen vertrouwen heeft
5 ' Recreatieschap. Sterker
K/T 0-1 vertrouwen hebben de
kïen opgezegd. De tenen
h Boumans krul-
Rj °-nt Boumans werkt bij
% QJlaP- Met het beheersplan
k land zal hij nu in de open
k een college gaan geven
V^n dagelijkse werkzaam-
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t
Dankbaar dat zij zo lang bij ons is geweest, geven
wy u kennis, dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de
leeftijd van 93 jaar, onze goede en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoe-
der, schoonzuster, tante en nicht

Mechtilde Mehlkopf
weduwe van

Heinrich Josef Creusen
Vaals: J. Creusen

C. Creusen-Langohr
Vaals: J. Creusen t

A. Creusen-Mullenders
Vaals: J. Holler-Creusen

A. Holler
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Mehlkopf
Familie Creusen

6291 CE Vaals, 20 februari 1989
Bosstraat 5D
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 24 februari om
11.00uur in de St. Pauluskerk te Vaals.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondmis donderdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel Sjalom, Hil-
leshagerweg 11 te Mechelen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 11.00
tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

C

f
Zoals zij leefde is zij gestorven,
in alle eenvoud.

Dankbaar voor alles wat zrj voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat heden
plotseling van ons is heengegaan, onze lieve moe-
der en schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Jeanne Crombach
weduwe van

Nic Spittler
Voorzien van de h. sacramenten overleed zij in de
leeftijd van 79 jaar.

Brunssum: Jeanny en John
Meulenberg-Spittler
Roger en Maria
Familie Crombach
Familie Spittler

Brunssum, 17 februari 1989
Jacintahof 17
Corr.adres: Kruisbergstraat 28, 6444BG Brunssum
De crematieplechtigheid heeft op wens van de
dierbare overledene in naaste familiekring plaats-
gevonden op dinsdag 21 februari in het cremato-
rium te Heerlen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Toch nog vrij plotseling, overleed, op 64-jarige leef-
tijd, in het ziekenhuis te Sittard, voorzien van de
h.h. sacramenten der zieken

Jan Timpen
De bedroefde familie:
Familie Timpen

Echt, 20 februari 1989
G. Timpen, Kasperenstraat 170, 6466 BN Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden vrij-
dag24 februari om 15.30 uur in het crematorium te
Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00tot 19.00 uur in het mortuarium van huize St-
Antonius, Gasthuisstraat 3 te Echt.

/ S "Als God ons thuisbrengt
\ *""ï^ I wit onze ballingschap
V^J^y dat zal een droom zijn."

uit Psalm 126

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij vo~öf"
ons heeft betekend, geven wij kennis van het over-
lijden van

Joannes Mathijs
Janssen

pater Hubertus
minderbroeder conventueel

oud-legeraalmoezenier
Gesterkt door het sacrament der zieken, is hij over-
lijden op 68-jarige leeftijd, in zijn 48e jaarvan zijn
professie en in het 43e jaarvan zijn pnesterschap.

Familie Janssen
neven en nichten
minderbroeders conventuelen

Nuth, 20 februari 1989
bejaardencentrum Op deToren
Corr.adres:
provincialaat minderbroeders conventuelen
P. Calandlaan 196, 1069LA Amsterdam
Tot zijn intentiezal er een avondmis worden opge-
dragen op vrijdag as. om 19.00 uur in dekapel van
het bejaardencentrum Op de Toren te Nuth.
De h. mis van requiem vindt plaats in de kerk H.
Hart van Jezus te Mariarade-Hoensbroek op zater-
dag 25 februari as. om 10.30 uur. Daarna zal de be-
grafenis plaatsvinden op der.-k. begraafplaats van
de Barbarakerk aan de Schildstraat te Treebeek-
Brunssum.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 10.00 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, dagelijksvan 16.00 tot 17.00
uur.

r I
Zijn stoel is leeg
zijn stem is stil
wij zeggen Heer
het was Uw wil.

Na een dappere strijd is heden in zijn eigen ver-
trouwde omgevingvan ons heengegaan, in de leef-
tijd van bijna 72 jaar, mijn inniggeliefde man, onze
dierbare vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Gerard Donners
echtgenoot van

Tiny Coenen
In dankbare herinnering:

Sittard: T. Donners-Coenen
Sittard: Thei Donners

Marlou Donners-Laenen
Sittard: Jo Donners

Joke Donners-Fokkert
Corinne,Keivin

Geleen: Paula Raven-Donners
Hub Raven
Luc, Torn, Thijs

Sittard: René Donners
FamilieDonners
Familie Coenen

6136 GN Sittard, 20 februari 1989
Dr. Nolenslaan 8
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 25 februari as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Berna-
dette te Baandert-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Gerard zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondmis van vrijdag 24 februari as. om 19.00 uur
in bovengenoemdekerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het mor-
tuarium 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 willen beschou-
wen.

f I"Er is een plaats van ware rust
dicht bij het hart van God".

Na een liedevol leven, getekend door eenvoud, goedheiden zorgzaamheid
moesten wij afscheid nemen van onze lieve tante

Liesbeth Heiligers
in de leeftijd van 86 jaar.
Wü bevelen de ziel van de overledene in uw gebeden aan.

Heerlen: Familie Rober
Familie Linders-Rober
Familie Heiligers
Familie Bresser

Eygelshoven, 20 februari 1989
Corr.adres: Wolfsweg 4, 6464 EXKerkrade
De eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 25 februari as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven,
waarna aansluitend crematie in het crematorium te Imstenrade-Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
Voor vervoer wordt gezorgd.
De overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avondmis van
vrijdag 24 februari as. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortuarium, gelegenop het
terrein van deLückerheidekliniek te Chevremont. Bezoekuren van 18.00
tot 19.30 uur. „
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

tHelena Elisabeth Voss, 81 jaar, weduwe van Cornelus Wuts. Corr.a-
dres: fam. Moors, Bilt 3, 6107BM Stevensweert. De plechtige uitvaart-

dienstzal worden gehouden op zaterdag 25 februari om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van St.-Stephanus te Stevensweert.

tMaria Cattaarina Hubertina Gubbels, 71 jaar. Corr.adres: Klooster-
straat 5, 6088 BL Roggel. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-

den op vrijdag 24 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Pe-
trus te Roggel.

tAnna Jaspers, oud 75 jaar. Maastricht. Corr.
adres: Proosdijweg 90, 6214 RP Maastricht. De uitvaartdienst zal

plaatshebben op donderdag 23 februari om 11.00 uur in de kapel van
P.M.S. Vijverdal, ingang Oude Molenwegte Maastricht. Er is geen condo-
leren.

tNicolaas Bessems, oud 66 jaar, echtgenootvan Lisa Hessels. 6247 BH
Gronsveld, Holegracht 5. De uitvaartdienst zal plaatshebben op don-

derdag23 februari om 10.30 uur in de parochiekerkvan deH. Martinus te
Gronsveld. Er is geen condoleren.

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij kennis dat,na een langdurige ziek-
te, op 79-jarige leeftüd is overleden, mijn lieveman,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Jan van Luxzenburg
echtgenootvan

Mia Boerma
Heerlen: M.C. van Luxzenburg-Boerma

Herzogenrath: Hans enRenate
Rijswijk: Delia en Joseph

Weert: Elly en Theo
Heerlen: Annie en Co

Voerendaal: Jan en Kitty
Amsterdam: mevr. J. van Luxzenburg

mevr. F. Brunning
en al zijn kleinkinderen
Familie Van Luxzenburg
Familie Boerma

6412 WB Heerlen, 20 februari 1989
Molenwei 101
De uitvaartdienst, geleid door ds. G.H.J. Gerelings,
zal worden gehouden op vrijdag 24 februari as. om
13.00 uur in de reform, kerkgemeenschap aan het
Tempsplein te Heerlen, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel.4, Heer-
len, dagelijksvan 19.30 tot 20.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoon-
lijk te danken voor uw medeleven bij het
overlijden en de crematie van mijn geliefde
echtgenoot en onze zorgzame vader en opa

Jan Bressers
willen wij u langs deze weg laten weten dat
wij uvoor dat alleszeer erkentelijkzijn en dat
het ons tot steun is geweest.

R. Bressers-Weninger
kinderen en kleinkinderen

Heerlerheide, februari 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 25 februari as. om 18.30 uur in de St.-
Pauluskerk.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van medele-
ven, ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn lieve echtgenote, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder en oma

Theresia Leunissen
echtgenote van

Pieter Jozef Nijssen
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank aan de huisarts Dr.
Van der Poel.

P.J. Nijssen
kinderen en kleinkind

Kerkrade, februari 1989

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 25 februari as. om 19.00 uur in de H.
Maria Gorettikerk te Kerkrade-Nulland.

f
In grote verslagenheid en in dankbare herinnering voor wat zij voor otf
en velen betekende, hebbenwij, geheel onverwachts, afscheid moeteni*
men van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, bonma, partn*
zus, schoonzus, tante en nicht

Louisa Maria
van Dinther 1

weduwe van

Jan Willem Extra
op de leeftijd van 68 jaar.

Heerlen: Ton Wisman
Urtrecht: JanExtra

Rachel en Joost
Maastricht: Marijke en Jan Dautzenberg-Extra

David en Helma
Dagmar en John
Ester en Erik
Kim

Heerlen: Wim en Marijke Extra-Rasmaekers
Lucas

Laag-Soeran: Truus en Ben Rays-Extra
Tim
Bob
Kim
Bea

Etten-Leur: Vica en JosefOel-Extra
Steffie
Bram
Familie Van Dinther
Familie Extra

20 februari 1989
Hoolstraat 15, Voerendaal
Corr.adres: Mergelsweg 12, 6419 EC Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehoudenop vrijdag 24 februari o*
14.00 uur in de parochiekerkvan St.-Martinus te Welten-Heerlen, waafl1'

aansluitend begrafenis op het kerkhof aldaar.
Schriftelijke condoleance vanaf 13.40 uur in voornoemde kerk.
Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van het De Weverziekenhuis $

Heerlen; gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00 to>
17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gevf
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.
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Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstel^ ,
betoond bij het overlijden en de begr^
nis van fe
■

Herman Hulsman
willen wij u allen hartelijk bedanken- >

M. Hülsman-Dreissen ,
kinderen en kleinkinder*

De zeswekendienst wordt gehoudeP
de Verrijzeniskerk, Potterstraat te "!'v,
leen op zondag 26 februari om 11.30 te

Dankbetuiging v
Graag willen wij iedereen, en vooral directie, jneel en bewoners van het bejaardenverzorgte% I
"de Dormig", bedanken voor de blijken van ifl*Jleven, ons betoond bij het overlijden en decl*"
tie van onze broer x

Sjef Römkens
Broers en zuss«" 1$

Landgraaf, februari 1989 3
De zeswekendienst zal gehouden worden op za\a %
dag 25 februari 1989 om 19.00 uur in de kerkenO.L.V. Hulp der Christenen te Landgraaf-^ 1

wenhagen. i

"^ 'Op 24 februari is het een jaar geleden dat u 1Ij
scheid moest nemen van mijn lieve vrouw

Magdalena
Dieters-de Vries

De jaardienst zal gehouden worden op 24 fet"^ Xa.s. om 18.00 uur in de aula van bejaardencentra
de Regenboog, Meezenbroekerweg 13, Heerlen-

A. Dieters .
GROTE PARTIJ

DAMESJAPONNEN
maten 36 t/m 54

49,- 79,- 99,-

L__ ——
Partij twijfelt over aanleg Oost-westbaan

PNL-vragen over
geluidsoverlast

Van onze verslaggever
BEEK - De Partij Nieuw Limburg
vraagt zich af of aanleg van de Oost-
westbaan op vliegveld Beek nog te
verdedigen is nu de geluidoverlast
rond de Noord-zuidbaan niet naar
behoren is opgelost. PNL schrijft
dat in een brief aan het Limburgse
provinciebestuur.
De partij duidt daarbij op een drin-
gend verzoek van de gemeente
Meerssen aan minister Smit-Kroes
(Verkeer en Waterstaat) om geld
voor de isolatie van 900 extra wo-
ningen. Meerssen heeft zelf geluid-
metingen laten verrichten waaruit
blijkt dat deze woningen vooral by

nachtvluchten in de overlast-zone
liggen. De woningen waren echter
niet opgenomen in het isolatiepro-
gramma.

PNL wijst erop dat de Oost-west-
baan, als die tenminste ooit wordt
aangelegd, voor nog meer geluid-
overlast zal zorgen. Deze baan zal
immers intensiever worden ge-
bruikt dan de Noord-zuidbaan.
De partij wil nu van het provincie-
bestuur weten of het ook vindt dat
het isolatieprogramma in Meerssen
te eng van opzet is geweesten ofhet
bereid is het verzoek om extra geld
te ondersteunen.

'officiële mededelingen
" rw £5t a van net Waterschap Zuiveringschap
i Limburg, Postbus 314, 6040 AH

J3KL WATERSCHAP Roermond

JW ZUIVERINGSCHAP Roermond, 22 februari 1989

Sv*> LIMBURG Het dagelijks bestuur vnd.,
WNKy ir. B.C.E. Janssen, voorzitter.I x^jj|^ mr. C.Th. Smit, secretaris.

BEKENDMAKING rcMCEUTE DDIIIICCIIMHet dagelijks bestuur van het Wa- uCKItCWIC DKUNooUM
terschap Zuiveringschap Limburg OPENBARE BEKENDMAKINGmaakt gelet op artikel 24, tweede De burgemeester van Brunssumlid onder c van deWet algemene be- maakt) ingevolge het bepaalde in ar-palingen milieuhygiëne, bekend dat ükel 26, lid 1, van de Wet op deIhet voornemens is om op de aan- Ruimt elijke Ordening, bekend dat
lyraag om vergunning ingevolge de met ingang van 27 februari 1989 ge-
|Wet verontreiniging oppervlakte- durende één maand ter gemeentese-
jwateren van de gemeente Susteren cret arie (bestuurscentrum, Linde-
voor het lozen van overstortwater, lein 1 kamer 701) voor een iederafkomstig van de kern Roosteren op ter inzage ligt het biJ raadsbesluitde Rulbeek te Susteren (ïngeschre- van x februari 1989, gemeenteblad
ven ondernummer VB7-324), postief 1989 nr 26, vastgestelde bestem-te beschikken onder een aantal mingspian "Emma" met bijbeho-
voorschnften rende bescheiden.
De ontwerp-beschikkmg, alsmede Het plan heeft betrekking op eende aanvraag en andere ter zake zyn- bied dat giobaal hét bedrijfster-
de stukken liggen vanaf 23 februari rein van de voorrnaiige staatsmijn1989 tot en met 22 maart 1989 ter in- Emma omvat en het gedeeite vanzage en wel bet voormalige mrjnspoor tussen dit- op het kantoor van genoemd zui- terrein en „«k^ Doormanstraat.veringschap, Kapelaan Sarsstraat Het is als vol t begrensd'

2teRoermond op werkdagen van d noorHziide door de Wencke-?fi°nntot "AT en
ATan 140°^Ot

16.00 uur (afdeling Algemene Za- Schaepmanstraat de Dr. A. Kuy-

- ten gemeentehuize van de ge- Perstraat, de Kruisbergstraat en de
meente Susteren, Raadhuisplein Karel Doormanstraat;
Ite Susteren tijdens de kantoor- aan de zuidzijde door de Passart-
uren dan wel na telefonische af- weg, het Emma-sportpark en het ta-
spraak met de heer Coenen (tel. lud v?n het steenstort cq de ge-
-04499-2800), alsmede tijdens de meentegrens met Heerlen tot aan de
kantooruren na bovengenoemde Spoorbrugstraat,
datum op het kantoor van ge- aan d£ westzijde door de Aker-
noemd zuiveringschap en het ge- „r.aat~No°r<r„. . ~

,
meentehuis van de gemeente Bij de vaststelling heeft de gemeen-
Susteren tot het einde van de ter- teraad enkele wijzigingen in het
mijn waarbinnen beroep kan wor- ontwerp-plan aangebracht, inhou-
den ingesteld tegen de beschik- dende een nadere regulering van de
king op de aanvraag. t°fiatmg Van wo°nwarenhuizen en_ . , , ~ zelfbedieningsgroothandel.De aanvrager alsmede degenen die zij die zich t bezwaren totbezwaren hebben ingebracht naar gemeenteraad hebben geWend,aanleiding van de aanvraag en een alsQok een ieder die bezwar|n heeftieder die aantoont dat hrj daartoere- de wjJ2igingen welke bij dedehjkerwijs niet in staat is geweest, va

e
ststelling h|t plan in het

J
ont.kunnen tot bovengenoemde datum zijn aangebracht, kunnen ge-gemotiveerde schriftelijke bezwa- dur£nd* VOOrnoemde termijn t>ijren inbrengen naar aanleiding van Gedeputeerde staten van Limburgde ontwerp-beschikking. bezwaren tegen het vastgestelde be-Degene die een bezwaarschrift in- stemmingspfan indienendient kan verzoeken zrjn persoonlrj- „ ,„ - , " ,«"

ke gegevens niet bekend te maken. Brunssum, 16 februari 1989.
Een bezwaarschrift dient te worden De burgemeester voornoemd,
gericht aan het dagelijks bestuur L.J. Hoogland.

" Brandweerlieden bezig
met het bevrijden van de in-
zittenden in het bestelbusje.

Foto: JANPAULKUIT

Vier gewonden
in Swalmen

SWALMEN - Bij een botsing op
de Rijksweg-Noord in Swalmen
ter hoogte van de Molenweg zijn
gisteravond vier personen ge-
wond geraakt, van wie twee ern-
stig.
Rond kwart over tien botste een
bestelbusje met zes inzittenden
tegen een stilstaande Franse
vrachtwagen op. De chauffeur
was even uitgestapt om deweg te
vragen. Twee personen raakten
bij de botsing ernstig bekneld en
moesten later naar het Roer-
mondse ziekenhuis worden ver-
voerd. In het busje zaten zes
werknemers van Hannink BV uit
Swalmen.
De politie roept getuigen van het
ongeluk op zich te melden: tel.
04740-1555.

Maastrichtenaar verhuist naar randgemeenten

Maastricht in treK
bij Brabanders
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Steeds meer men-
sen van buiten Limburg trekken
naar Maastricht. Vooral bij Braban-
ders is de provinciehoofdstad in
trek; de laatste jarenkomen er ruim
500 in Maastricht wonen en daar-
mee voeren zij de lijst van nieuwko-
mers aan. Daarnaast verhuizen ook
nog al wat mensen uit Gelderland
richting de stad. De Maastrichtena-
ren op hun beurt vestigen zich
steeds meer in de omliggende ge-
meenten aan deMaas. Een en ander
blijkt uit een vergelijkingvan de be-
volkingscijfers van de gemeente
Maastricht.

In 1984 vestigden zich 390 Braban-
ders in Maastricht. In 1987 waren

dat er maar liefst 551. 0ok g„ #l
senliggende jaren gaven eLjeT
ging te zien. Per saldo X\g&^eX M
fers een stuk lager, omdat ef\\
ook nogal wat Maastrichters $
Noord-Brabant vestigen. XQe \P.
jaar tijd steeg ook het aanta^erV°
landers dat naar Maastricht
per saldo van 43 naar 123. j

Het A'In het algemeen steeg n^e h^nfvestigingen in deLimburgs $%
stad aanzienlijk: van rui j9»>i
mensen in 1984 naar 4700 I

Het vertrekcijfer steeg echtfn 3^7
net zo hard mee en we^.?mS^naar 4300. Maastricht groeit:° l$ v»
wel, maar niet meer zo har»
jaar geleden.

Woensdag 22 februari 1989 ♦ 12



Binnenkort eindnola fusie
Definitief ja of
nee vóór 1 juli
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Industriegrond
leisch-Limburg

blijftgoedkoop
k*LT - De provincieraad van
OU Cri-Limburg heeft de ver-r'Js van industriegrond mettit n6rhoogd. Eén vierkante meternu bijna 12,50 gulden kosten.

I^anks blijft de industrie-
kta,?n Belgisch-Limburg aan-
Hsj"■)* goedkoper dan in Neder-
\ "^burg. Hier moet voor een

* e JJte meter grond tussen de
>(j zeven keer zoveel betaald
ii 0 "}" De provincieraad verwacht
t>rij a^> ondanks de op zich for-

h de belangstelling
\u 'Jven om zich in Belgisch-
'otk1,?. te vestigen, onveranderd
'üe "^e hlijven het paradijs
lref,„aa nschafvan industriegrond
\ l " aldus de provincieraad.|1 eeft de lage prijs voor indus-

ld een nacjeei: veel bedrijven
het oog op eventuele toe-

H(j §e prijsverhogingen meer
"Vj^ ari strikt noodzakelijk is. De
cj^'eraad wil dat nu verhinde-
l| . r in de verkoopovereenkom-
!i\. renge richtlijnen op te ne-

onriVan een groeiend milieube-
'Qer de inwoners van Zuid-

y. rg worden gesproken. Maar
C T nog lang niet "Wat door
l ordt opgehaald en vervolgens
fr Vriendelijk verwerkt is nog
.^h schijntje van wat werke-n klein chemisch afval door

Mt rv^ oudens geproduceerd
«' Die hoeveelheid wordt ge-

1000 tot 1500 ton, vijftot ze-
vJ*r zoveel. Daarbij gaat men
'ch cc t-ot twee en een halve
I .?misch afval per inwoner per
yicht Ruud Smeets, direkteur
l^ol Recycling in Maastricht

Wakelkamp zei gisteren dat de acht
betrokken ziekenfondsen en het
VGZ nog kunnen 'afhaken. Erg
waarschijnlijk is dat overigens niet.
Onlangs hebben de directies van de
betrokken instellingen, na vijftien
maanden, onderhandelen, in princi-
pe toegestemd in de fusie. Wel heb-
ben de beoogde fusiepartners nog
een flink aantal opmerkingen en
wensen gedeponeerd. Die worden
in een binnenkort te verschijnen
eindnota over de" fusie verwerkt.
Aan de hand van dienota moeten de
diverse stichtingsbesturen of leden-
vergaderingen voor 1 juli een defini-
tief ja of nee laten horen.

van de parochiekerken en kerke-
lijke monumenten. Nadat Ge-
rard Quaedvlieg de Provincie
vaarwel had gezegd, is hij de stu-
wende kracht achter de Lim-
burgse monumentenwacht ge-
bleven.

ie] startte in juni 1985 met het in-van dit afval dat tot dan ge-
-1 m^t het huisvuil werd afge-en als zwaar vergifop de vuil-
if,eri een bedreiging vormt
i^'t milieu, met name voor het
ifrj l?r- De eerste gemeente
jwfc gifbus wekelijks een van de
lr|., aandeed was Meerssen. In-
rjjj^ zijn op Landgraaf na alle
ij mburgse gemeenten met Ver-ee gegaan, zij het dat Bom,
I en Kerkrade niet met de gif-lrierken maar slechts met een

Onder druk van de nieuwe struc-
tuur van de gezondheidszorg heb-
ben andere ziekenfondsen al eerder
besloten samen te werken ofte fuse-
ren. Naar verwachting zullen na
1992 uiteindelijk maar 25 van de 40
ziekenfondsen overblijven.

Gerard Quaedvlieg
ridder St. -Sylvester

" Gerard Quaedvlieg (tweede van rechts) te midden van
echtgenote (rechts) en zoon (twee van links). Geheel links
pastoor Van Uden.
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adelen
{(.^gemeentelijke depot heeft[dn rneets enkele nadelen bo-
lt, gifbus die op aangewezenn naar de mensen toekomt.

Aanloop
Volgens Ruud Smeets is de profes-
sionele verwerking van het klein
chemisch afval nog maar de aan-
loop naar een totaal andere aanpak
van de vuilverwerking. Er zrjn ver-
schillende soorten afval en die die-
nen ook verschillend verwerkt te

De gifbus heeft in elk geval zijn nut
bewezen. Begin november vorig
jaar werd een rekord bereikt van
100.000 kilo. Het jaarresultaatkwam
uiteindelijk neer op 122.404 kilo. In
de vaste depots werd nog eens
77.947 kilo klein chemisch afval be-
zorgd. Toppers bij beide manieren
van inzamelen zijn verfresten, ver-
vuilde olie en batterijen.
De hoeveelheden, die per inwoner
worden ingeleverd, verschillen aan-
merkelijk. Meest milieubewust is de
inwoner van Voerendaal die vorig
jaar gemiddeld 2,04 kilo inleverde.
Opmerkelijk in deze gemeente is
overigens dat hier wél het meeste
chemisch afval op het vaste depot
werd bezorgd. Verreweg het minst
milieubewust is de Kerkradenaar,
die maar een gemiddelde haalt van
0,09 kilo. Het gemiddelde voor de
hele regio ligt op een derde kilo.

Maar het geldt evengoed voor orga-
nisch afval, dat voor compostering
in aanmerking komt. Een groot deel
van het huisvuil bestaat uit orga-
nisch afval zoals etensresten, schil-
len, oude planten, gemaaid gras en
dergelijke. Het komt er op neer dat
straks in de garage of het berghok
verschillende verzamelboxen ko-
men voor de verschillende soorten
huisvuil.
Ook voor wat betreft het klein che-misch afval gaat het die kant op.
Smeets: „Inderdaad. De al in ver-
schillende plaatsen, zoals Venlo,
Weert en een heel gewest van acht-
tien Gelders gemeenten ingevoerde
milieubox garandeert pas een maxi-
maal rendement." De milieubox is
een plastic doos die in een deelne-
mende gemeente huis-aan-huis
wordt verspreid. In de plastic doos
gaat een kartonnen inlegdoos, die
met het chemisch afval een keer per
kwartaal wordt opgehaald. Bij het
ophalen wordt een nieuwe karton-
nen inlegdoos verstrekt voor de vol-
gende beurt. „Probleem is dat daar
een prijskaartje aan vastzit. De rei-
nigingsrechten zullen met minstens
vijftien gulden per jaar omhoog
moeten om de kosten te kunnen be-
talen. Maar dat moet het milieu ons
waard zijn." Veroldirekteur Smeets
verwacht dat de politiek snel de
noodzaak van de milieubox zal in-
zien.

Het vaste depot ligt in het algemeen
verder weg. Er is een zekere drem-
pelvrees. „De mensen lopen wel
met een oude verfpot naar de gifbus
maar minder gemakkelijk naar een
groot gemeentelijk lager," meent
Veroldirekteur Smeets.

in "^ _*n rï"e Jaar *'Jrï is °^e hoeveelheid ingeleverd
chemisch afval door de huishoudens in Zuid-Limburgens verdubbeld. In 1986 was dat nog 47 ton, in 1987 liep heti*| °P tot 96 ton en vorig jaarwerd de 200 ton overschreden..Precies te zijn: 200.351 kilo klein chemisch afval werd naar/üriiddels algemeen bekende gifbus gebracht dan wel op
gemeentelijke depots ingeleverd. Het kwam daarmeeerecht op de vuilnisbelt en zeker niet zomaar ergens in de'ür of in het riool.

worden. Het probleem moet bij de
bron, de afvalproducent, worden
aangepakt. „Het afval zal geschei-
den naar soort moeten worden aan-
geleverd. Daar zullen de mensen
zich bewust van moeten worden,"
zegt Smeets. De schillenboer, de
'lommelenman' en de oud-ijzer-ver-
zamelaar zullen, zij het in moderne
jas, terugkeren. Smeets zegt het
hard: „Het is in deze tijd misdadig
om spullen als hout, papier, oud-
ijzeren glasin de vuilniszak te prop-
pen. Daarmee mogen we de vuilnis-
belten niet meer overladen. Die
spullen komen in aanmerking voor
recycling."

De Dienstenbond FNV zet vraagte-
kens bij deze fusies omdat de be-
trokken fondsen verspreid opere-
ren. Daardoor is het gevaar aanwe-
zig dat de onderlinge concurrentie
juist toeneemt, aldus de bond.

MAASTRICHT - De Maastricht-
se organist en voormalig beleids-
medewerker voor culturele za-
ken bij de Provincie Limburg
Gerard Quaedvlieg is gisteren
onderscheiden als Ridder in de
pauselijke orde van St.-Sylves-
ter. De versierselen werden hem

Het bisdom kent hem deze orde
toe omdat hij als provinciaal ad-
viseur inzake subsidiëring voor
restauratie en onderhoud jaren-
lang de belangen heeft behartigd

overhandigd door pastoor J. van
Uden van de 'Koepelkerk'-paro-
chie.

Ook op het gebied van de kerk-
muziek heeft hij een naam ver-
worven. Vooral het orgel heeft al-
tijd zijn voorliefde gehad. Zo is
hij momenteel nog organist van
het academisch ziekenhuis en or-
ganist van de dagkapel van de
St.-Servaaskerk. Als componist
is hij betrokken bij liturgische
projekten. Tevens is hij koordiri-
gent en muziekhistoricus. Bij
zijn afscheid van de provinciale
griffie werd Gerard Quaedvlieg
benoemd tot ridder in de orde
van Oranje Nassau.

Van onze verslaggever

Eén naam voor
vliegveld BeekVrees voor speculaties met winkelpanden in Maastricht

Ondernemers: wildgroei
beleggers aan banden

GELEEN - Vliegveld Beek heet,
voortaan officieel 'Luchthaven
Maastricht. De directie van de
luchthaven heeft dit in een kort
schrijven aan al haar relaties ken-
baar gemaakt. Op vliegtickets en'
correspondentie met buitenlandse'
connecties wordt voortaan vast de
term 'Maastricht Airport' gebezigd.
De handelsnaam is en blijft 'N.V.
Luchthaven Maastricht.

Volgens de directie is uniformiteit'
in de naamgeving noodzakelijk om-i
dat de drie oude aanduidingen voor.
de luchthaven regelmatig tot ver--
warring leiden. Zeker nu het inter-'
nationale verkeer steeds verder toe-
neemt, is een consequent gebruik
van de naam Maastricht Airport van
wezenlijk belang, meent de vlieg-
velddirectie.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De ondernemers-
organisatie City Maastricht wil de
wildgroei van beleggers in het win-
kelcentrum van de stad aan banden
leggen. „Het ontbreekt ons daartoe
echter aan een wettelijk instrument.
Daarom denken we aan een of
meerdere grotebeleggers die bereid
zijn om de markt af te romen tegen
een lagerpercentage dan de particu-
liere belegger," zegt W. Lejeune, se-
cretaris van de ondernemersorgani-
satie van de drukste winkelstraten.
Hij denkt daarbij met name aan de
institutionele beleggers zoals de
pensioenfondsen ABP en PGGM,
maar daar zijn nog geen contacten
mee gelegd.

paalde categorieën beleggers of on-
dernemers moeilijk wordt om toe-
gang tot het winkelcentrum te krij-
gen. Secretaris Lejeune: „We heb-
ben een collectiefbelang en daarom
moeten we de wildgroei binnen de
perken zien te houden."

tussen overheid en particulieren: de
Publiek-Private Samenwerking
(Public-Private Partnership). Ook
bij het aangaan van dergelijke con-
tracten zouden afspraken gemaakt
moeten worden om de kwaliteit van
het winkelbestand op peil te hou-
den. „Het is niet zo dat we bepaalde
beleggers of uniforme filiaalbedrij-
ven per se willen weren uit de stad.
Als ze zich maar houden aan de af-
spraken die we gaan maken," aldus
secretaris Lejeune.

Overeenkomst
Het bestuur van 'City Maastricht'
denkt in dit verband ook aan andere
middelen zoals een overeenkomst

„Het werd inderdaad hoog tijd om
internationaal in de pas te gaan lo-
pen. In de vliegwereld is het gebrui-
kelijk dat een vliegveld wordt gs-[
noemd naar de dichtstbij gek
grote gemeente. En dat is voor
Maastricht", zegt woordvoerdei
Leverdingen.

Op het hoofdgebouw van vliegveld
Beek prijkt al enkele jaren met gro
te letters de naam Maastricht Air-
port. Via allerlei ANWB-borden
rond de luchthaven worden wegge-
bruikers echter nog steeds naar
luchthaven 'Zuid-Limburg' verwe-
zen. De directie gaat de ANWB nu
verzoeken ook het opschrift van
deze borden aan te passen.

Wegwijzers
Directe aanleiding is de alsmaar stij-
gende belangstelling van beleggers
die louter speculeren met winkel-
panden in het centrum van Maas-
tricht. Daardoor zijn de (huurprij-
zen de laatste tijd fors gestegen.
Noch de zelfstandige ondernemer
noch de filialen van winkelketens
kunnen dieprijzen opbrengen. „Het
is een komen en gaanvan niet alleen
beleggers, maar ook van huurders,"
constateert Lejeune. Over de drei-
gende verarming van het winkelbe-
stand in Maastricht wil de onderne-
mersorganisatie binnenkort met
wethouder Wevers gaan praten.
De maatregelen moeten leiden tot
afspraken waardoor het voor be-

" Medewerkster Monique Salden van Verol Recycling toont de
milieubox waarin straks elk huishouden het klein chemisch af-
val kan verzamelen.

Foto: WIDDERSHOVEN
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le^° - Het slachtoffer van de
HrjJk° aanrijding maandag-
en^ de Bergerweg in Einig-
|e '^ittard (zie LD van gisteren)

C. Cuipers uit die

Bejaarde (85)
omgekomen

bijaanrijding

Als dat gebeurd is, zijn echter nog
niet alle oude namen uit de wereld.
Zo blijft de milieucommissie .
het vliegveld gewoon Milieuc
missie Vliegveld Zuid-Limburg gs
ten. In de volksmond tenslotfl|
wordt - naar de gemeente waar de
vliegtuigen landen en opstijgen -nog steeds gesproken van vliegveld
Beek, waarschijnlijk tot in lengte
van dagen.

K* °mstreeks 20.15 uur rechts
I HNnv?rlichte weg in de richting
W^ghausen. Uit de richting
jH.Wrm°nd naderde automibilis-! r̂d (30) uit Obbicht. Ze zag de
Nas man niet en scnePte hem.
''Jkh °P slag dood-°m meer dvi-
IIhet6lC* tekrygen m de toedracht1<L °ngeval verzoekt de politie
'h rd eventuele getuigen om
'"0-laJe^den via telefoonnummer

langen zwaarder voor de werkge-
ver."

GerechtshofAmsterdam in arrest:

'Verzet Staat tegen
dwangsom zal falen'

door eric van dorst

Klein
„De overkoepelende werkgeversor-
ganisatie AVBB acht de kans op in-
trekking van het voorstel voor de
dagenruil bijzonder klein", aldus
AVBB-secretaris mr P. van Rooij
gisteren in een reactie op het ulti-
matum. „Wij hebben het uiterste ge-
daan om tot een nieuwe CAO te ko-
men. Als de bonden niet met nieu-
we gezichtspunten komen, is er
geen aanleiding om ons standpunt
te wijzigen."

Het overleg over de nieuwe bouw-
CAO (250.000 werknemers) werd
gisterochtend vroeg na vijftien uur
onderhandelen afgebroken. Ook tij-
dens de zevende onderhandelings-
ronde bleven werkgevers en bon-
den het oneens over de vormgeving
van de huidige arbeidstijdverkor-
ting.

Bij geen CAO-akkoord
Bouwvakkers leggen
maandag troffel neer
HEERLEN - Als er geen verande-
ring komt in de opstelling van de
werkgevers, wordt vanaf volgende
week maandag op verschillende
bouwplaatsen in Limburg het werk
neergelegd. De bouwbonden van
FNV en CNV hebben de werkge-
versorganisaties in de bouwnijver-
heid gisteren een ultimatum ge-
steld. Als de werkgevers niet vóór
komende vrijdag om 15.00 uur hun
voorstel voor de dagenruil intrek-
ken, roepen de bonden hun leden
op om vanaf maandag actie te voe-
ren.

De bouw- en houtbonden in Lim-
burg overleggen vrijdagochtend
waar in de provincie de troffels en
de zakken cement (soms nog van
vijftig kilo) worden neergelegd.
Vast staat dat niet alleen de grotere
bouwplaatsen de dupe zullen zijn.

Ook bij werknemers van de kleinere
bouwplaatsen is de actiebereidheid
groot, aldus FNV-distnctsbestuur-
der Henry Okkersen. Verder zal de
voorkeur uitgaan naar stakingen bij
bouwwerken die bijna opgeleverd
kunnen worden. „Dan wegen de be-

Volgens het Hof kan de bevriezing
van de gelden worden opgeheven
omdat kan worden volstaan met de
herhaalde belofte van de Staat, dat
zij een dwangsom zal betalen als de
rechter beveelt dat te doen.

GELEEN - „Het verzet van de Staat
tegen de vordering van ’ 33 miljoen
aan dwangsommen zalgedeeltelijk
of helemaal falen". Dat stelt het Am-
sterdamse Gerechtshofin een arrest
over het beslag op een deel van de
Nederlandse schatkist. Dat beslag
houdt verband met overtredingen
van de geluidsnormen boven vlieg-
veld Beek.

Het arrest was vorig jaar aangespan-
nen door de Vereniging Geen Uit-
breiding Vliegveld Beek, nadat de
de rechtbankpresident in de hoofd-
stad het beslag ook onnodig had
verklaard.
De Vereniging stelt dat de Staat
haar dat geld moet betalen omdat in
de periode van april 1987 tot mei
1988 tijdens het uitvoeren van
nachtvluchten boven vliegveld
Beek dagelijks de geluidsnormen
zijn overtreden. Op elke overtreding
staat een boete van ’ 100.000, zo
heeft het Hof in Den Haag in 1987
bepaald.
Tegen de vordering van de Vereni-
ging is de Staat in verzet getreden
bij de rechtbank in Den Haag, die

nog moet uitspreken of de Staat de
dwangsommen inderdaad verschul-
digd is en hoeveel dan wel.
Het gerechtshof in Amsterdam doet
over die procedure in haar arrest nu
een voor de Vereniging hoopgeven-
de uitspraak. Het hof stelt dat het
verzet van de Staat daarin gedeelte-
lijk of zelfs geheel zal falen. Dat
komt er op neer dat de Staat op
grond van de aangedragen beschul-
digingen minstens een deel van de
geëiste gelden zal moeten betalen.

Het beslag blijft overigens van
kracht, want de vereniging gaat te-
gen het Amsterdams arrest in cassa-
tie bij de Hoge Raad. Totdat dieeen
uitspraak heeft gedaan-blijven de
miljoenen in de schatkist bevroren.

FVftji.
i? Ein e'd van de Bergerweg tus-
?'l% 'Shausen en Berg aan de
tf^On al lanS ter discussie. De!^v»nn Jaren deden zich vaker
S. met dodelijke afloop
lSge

r Wordt met name aange-

?** te *0p een fietspad, omdat de
'iq, Smal is en er veel te hardgereden.

Kriegroep

k°ritrifrt^ erg aan de Maas hebben
*t>err ouders van kinderen
Ij *eif ets naar school gaan in Sit-

bfnuieen aktiegroep opgericht.
\te mis echter dat de Ber-
F*gJLover het grondgebied van. SittV,?nten lo°Pt: Stein' Geleen
\^f v ok net gemeentebe-Neg an Stem dringt aan op de

' $ittaVa,n een rijwielpad. Geleen
*H a,rd willen echter pas mee-

fju s de provincie bereid is om
V i,T,jubsidie op tafel te leggen.
8 slé aastr>cht heeft de Berger-

chts een lage prioriteit.

burgs dagblad
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ROLLUIKEN en KUNSTSTOF RAMEN
H ZONWERINGEN ■ onderhoudsvrij

■ PERFEKT ISOLEREND
" !Tk?,nTn0Urn ■ BLIJVEND MOOI- vakkundige montage- in iedere gewenste kleur en Transcarbo is in het bezit

uitvoering leverbaar van het KOMO-attest met
certificaatnr. 20332

Transcarbo Kunststotramen BV - 20 jaar ervaring met eigen
biedt u : produkte en montage;- optimale kwaliteitsbewaking- 10 jaar garantie

' I». I ■' ". ■ -**4

HEERLEN - Uit een computerbe-
drijf aan de Valkenburgerweg in
Heerlen werd afgelopen weekeinde
een computer en daarbij behorende
apparatuur gestolen. In de compu-
ter zat alle door het bedrijf ontwik-
kelde software opgeslagen.

Computer
gestolen

Van onze verslaggever De produktietijd van deze sofware
wordt geschat op vijftig manjaren
en vertegenwoordigt een waarde
van honderdduizenden guldens.
Voor de 'leek' is deze informatie to-
taal onbruikbaar. De politie te Heer-
len verzoekt eventuele getuigen van
de diefstal zich te melden: S 045-
-731731.
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Gifbus en depots steeds voller
Vorig jaarruim 200 ton klein chemisch afval ingeleverd
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B^^ indesit WASDROGER 5 kg. —»-"
13°-|iter- philips kleuren-tv BLAUPUNKT I

5-KG-WASMACHINE met tijdschakelklok ■H—l[ ÏÏ'iS"1 i, -5 VIDEORECORDER
afkoelcyclus °— ■n« *»«»»- ]|
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V9f wasmachme Vwj M _j diepvrjeskist lj~ .p-y.-—-—-^ niet afst.bediening

P.S.: er is —- nu 679,- """■?:'.."..— ',— en gratis leespen
programma s °. OQQ liter g\*m

-spoe,s,o0 l^H^ 523- diepvrieskast nu 899,- en afstbed,enin9
Nu 1398,- Nu1195- |
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HOONHOUT TMd,^hlschlabj/|kunstgebitreparaties \f <« klaar terwijl u wacht * r/\) J
fl^v Akerstraat Noord 328, Hoensbroek

Ny-'L^ Telefoon 04S-228211 ;____
__^_ ——— —— — —-

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

werken samen om met minderkosten meer mogelijkhe- j
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken. ;
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045- ■412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450, .
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad ]
van Toezicht. .l ~T| ■■*■■■ |I
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Te k. jonge HENNEN,
bruin, tegen de leg. Vaesra-
de 43, tel 045-241284.

Invullen BELASTING-
FORM. Tel. 045-250583.

GEBIT gebroken? "terwijl u wacht. Bor»
en Moers, Streepeft
Schaesberg. 045-3J3 »-
STOELMATTERI.J .
nieuwt rieten-, bic*?
rotanstoelen met g* r-
-045-418820.
TV-REPARATIE 'voorrijkosten. Z.-4fi
tv-service. Tel. 045^
Nieuw - nieuw -,
Uniek en enig iJLsburg totale ON1*
NINGSMASSAGË, t
maal geweest u OW
men. 045-353489; ,
Door jonge masseu& g
ONTSPANNINGSM-' »
SAGE. 045-223574^,
Deskundige verzorg h

uw BELASTINGAA, 'TE of administratie;i «I
tingadviesburo DS *mermans, 045-752g5- 1
Diepvries- en KOE^J P
REPARATIE zond^l]
riikosten. Bel Gelee"1!$
45230. Service bin»" j
ÜHE: -^.X
GEBIT gebroken?j Jterwijl u wacht. Ho% \
Akerstraat Nrd. 328.fbroek. Tel. 045-2282JJ
De massage van YJa
QUE is en blijft unie*,
045-228481 (geenjgS^

WERK MEE
AAN HUN

TOEIPVISL

No»ib/Gast aan Tafel. Antwoordmuimwr 10710
1201WB Den Haag y

■ _■_
_ ■_ __

I __^^ h^h^b ■ ■ b^#^v-m»■ ■ ■ **"£* Met 4 grote bruidsshows van
W'tf 1 VoxAt \ BRUIDSBEURS BRUIDSHUIS PEREBOOM MAASTRICHT f
\S§A \S^l COCARDE (CASINO) VALKENBURG a.d. GEUL v^^S^rc.~n9^ , 1*;

een boottocht normaal voor } 275-, De revolutionaire, zeer geavanceer- Coen en zijn vrouw Annemie «i,
TT?nTTWFM Een kostuum dat men ook later nog gratis behandeling aangeboden om MERRIEMELK" Beursaanbieding J 235.-. de, originele Myolift-S is sinds een aan de Hulserstraat in het & A
IKUUWLIN a^ed ten drTgen vertrouwd te raken met het apparaat IVIJLXUVIJLiVIJLUJY jaar in Nederland en sedert enkele van Geuite een puur amba^k
H Tfl nVTMHQTV? Ook wordt er tijdens de modeshows en men zal de verdere behandeling , 1 3 dagen Parijs, kom naar de beurs weken zéér bekend geworden door zaat Zij richten een huis komP'u
ALA UIIM/iOl I f umeke feestkleding getoond variërend en de te bepalen speciaal op u ge- j\ en boek diereis AvrosSeraceSatoi. - Z« hebben een eigen naaii ,
T-Mim vit-RTI van lang %en kort en voor iedere leef- richte methode bespreken _/A , M

Met deze apparatuur zijn werkelijk leggen perfekt vloerbedekking ( ,
DAT KAN! tifd Kortom een unieke kans om zonder TIA ftw-w U vertrekt 's mor9ens om 730 uur PB' verbluffende resultaten te bereiken en gehele huis, geven een vakkun^■ , Een leuke feestjapon is er al voor enige moeite af te slanken. Ook hier J\W^¥ luxe touringcar, met bar video etc. behandelt rimpels van allerlei aard. ook op het gebied van zon* .

f 199- wordt het entreegeld weer in minde- rwWi f&f li naar Pa"is waar uoml3 00 uur aan" Verstevigd en verjongd daardoor de en staan u met raad en daad D»^
De 'kollektie kommuniekleding voor ring gebracht. ledereen kan hier te- YJM \ff komt in het hotel.'s Avonds een rond- huid, zorgt voor]hfting van despieren Dat hun vakkennis gewaagPIK- »1| jongens en mesjes die getoond wordt recht *. * m „_„„„ rit door VERLICHT Parijs. De tweede van gezicht, hals onderkin verslapte ord{ bh]k, Dok uit het feit dW,

*"*."*- is allemaal eigen ontwerp en in eigen \ \ rd,1, rJ KOSWFTMA dag een middagtocht met aansluitend oogleden en walen onder de, ogen bedrijven, zoals MaastrichtAirF>
atelier gemaakt. T>T i^.irA>rT7lVT CTVT j S ißnt^mlSóMm \ eventueel een boottocht (j 10-). De Verzacht en vermindert littekens kunsti,sbaan in Geleen, bus-on^

A M Pereboom geeft tevens exclusiviteit per BLOEMENEN l■—^J(rmWn U?rOaUKm.J dag daarna vertrekt Uom 12.31 uur vooral na acné. ming Thijssen Tours en bouWj ,
»M il jM parochie zowel voor de bruidskleding t>t R ■KTTt-KT naar Versa.lles en's avonds om 22.30 Voor het lichaam zijn er goede resul- gingen zoals Beter Wonen

|^V%m^.ÜM aS voor kommuniekleding. PLANTEN E& E KOSlTietika uur bent U weer temg aan, h„et Sta,l°? tQ,en ,j buh?u "■aV@T? PL&n gB~ ,hun,diensten 9ebru,,k TÏTn*^fcfc-10. De bijpassende accessoires zoals «„ T7T»nTTT-M
IVObmeïlKd in Maastricht. Beursprijs f 179.-er. ook rimpelde buikhmd, borsten, bovenar- kwaliteiten en merkartikelen v^ «I__.TB«BÉLI^. kroontjes, schoenen, sluiers enz. zijn CH. KREIIEN Postbus 32045 hier weer Uw entreegeld t.w.v.j 10.- men. binnenkant van de bovenbenen, dan ook bij Coen Vissers uit Oe^

jM..« i « ook bi, Pereboom te verkrijgen. Verder _ . _ . T . . . ," ,77 1, , in mindering gebracht dus slechts de handen en bi, pamculose. De be-
Jaguar 3,4 S geven zu deskundig advies bij aankoop Toen de Paus m Lunburg op het 6370 JA Landgraaf f 169,- Vraag uitgebreid inlichtingen handeling is uiteraard in kuurvorm en . «^

van uw bruidstof. vliegveld de grond kuste, had Ch. | op debeurs en boek die reis duurt 12tot 18 behandelingen. Verbe-
KOr en Lieske BOS Kortom een show om naar te komen kij- Kreijen. Kerkrade het kale vlieg- . tering van de huid is ook sterk afhan- HENSELS, *„ ken! veld omgetoverd in een grote bic-- Cleopatra deed alles voor haar schoon- T« TT^TT „t^tt-i-it i-i kehjk vcrn de leefwijze van deklienten ** w «^tC7«T^ik.TÏ,"S„ tSS-g—"-«ïï» r°:-.p.^^ -j *-* «" aS —jj INDIVIDUELE trSLrJ„a^,r-: HAIRDESIGN ,

"ZS£T \ Kg—*-"-" »j«^H- "LS' fiSUÏÏÏVÏ MODE OP MAAT ;&éi„%r£j3" stótt in-
<*****«-. *^?■ /^Mr\ no/P CTS iSch zuiver, geregenereerd schoon- OfIVA H niffTl Om een blijvend resultaat te houden design opleiding voor dan

Dé glamour die wij zo vaak bewonde- _- TriTDT'D'n'TvTTk iJKêWt O/ <MSW/é/l heidsmiddel uit de natuur, dat direct VjnilVJ_ra~iT.J\. 1 I adviseert men eenmaal om de 2O i herenkappers, is Nederlano»^ren op de tv. is ook in uw bereik. öJjtJtjaT 1 JTLtaINIJ \\^^Jtt.^\C na het melken verwerkt of diepgevro- maanden een behandeling te herha- en voorlopig enige door he'^(K
Op de Bruidsbeurs staat hij te pralen: N^-^fS^X,^^?*' ren moet worden, om werkzaam te len. terie van Onderwijs en "$
de zilveren metallic Jaguar 3,4 S van Waterbedden en labeltjes: blijven Het is een vetarme melk met mnj. -*„Wf7» m»ünnd _«________^_-^—^^—^— schoooen erkende parukulie'*
Kor en Lieske Bos uit Heerlen. * Een waterbed is niet te zwaar voor JC^o&l een hoge waarde aan onverzadigde moae-SIUOIO mananne rasooteiding
Zij maken u deelgenoot voor een dag de vloer en zakt er beslist niet door. 3^ vetzuren en een hoog gehalte aan REDERI *^ J
van hun kostbaar bezit en verhuren u * Men wordt op een waterbed niet Tel.: 045-453624, v. Beethovenstraat 55 melksuiker met veel vitale vitaminen, ■ desian-tiSSUS-atelier ri

_
T
_

TT -. TTn, ideze prachtige wagen met chauffeur. zeeziek, de golvende beweging is 6461 AEKerkrade | mineralen en spoorelementen. Dit al- STIPHOUT "iI^iSJMC' m -j^ÊM±In stijl wordt u dan thuis afgehaald en beslist niet storend, maar wordt juist "- - ■ j ■ : — les zijn bouwstenen, die het lichaam <3G§£Cij / -3 B.gebracht naar het stadhuis de kerk. als zeer prettig ervaren. óetoSd^ fe^sT^ur^a"im« ver zowel innerlijk als uiterlijk, ter regene- maatkleding heeft een huweüjksbootvoor UÜ f/ fj^%-
aj gaan met ven de fotograaf fotos ma- " Geen vrees, het waterbed veroor- genouaen leesi uuounaig maar ver raUe en voor een probleemloze stofwis- i^ r^ 1 \1 -rh/ 4** *?£//
ken en brengen u naar uw dag-adres. zaakt geen overstroming bij lekka- antwoord met planten en bloemen nod] heeft L ~/ >»Jj
In overleg met ven uw bloemist kan de ge omdat de stevige veÜigheids- worden gedekoreerd. Kreijen zorgde y Neerbraakstraat 5 <i <^X _J v^>-
versiering van de auto worden aange- - kuip alles opvangt 17, ~ . , . Mernemelk heeft alle eigenschappen, £~,, RT uncM^RßfiFk' y*^ 2^X ' *"
past aan uw bruidsboeket Of het nu gaat om kleine exclusieve die de huid beschermen, huidirritaties °*J'D ■ nucmoDnuciv eje^i^^^^^e^^^/^a^ V' X
Kom kijken, informeren en reserveren =Ê « >f boeketjes of versieringen in Hotel Ju- en puistjes laten verdwijnen en het @ 045-218824 h^^ïf^flÉ /
bij Kor en Lieske Bos op de Bruids- /J/Yt/\w"Wyi/%£m ln Valkenburg, uw bruidsfeest, ouder worden van de huid vertraagt. 1 |\\M IJ H {j\ /
beurs L jlKi^f/l.fr/f lit de aankledingvan uw tuin, hydro-kul- Voorwaarde voor de werkzaamheid RlMHoïri^Tn ' H*»ïl«;els HoirdeSl^. 'UU

t
r ?l exclusleve geschenkartikelen van een kosmeüka-produkt op basis a de mensen die een persoonllJ. KU Wi M f WIH W "lÖB J—- ~ ~ MCnoumißW met bloemen en noem maar op, van mernemelk, b een hoog gehate benadenng Van mode wensen, opleidingscentrum voorda0 e>

BRUIDSHUIS Groeneweg 128 Kre.jen verzorgt het. aan zuivere melk (ca^ 50 tot 70%), nnen tere cht bi, Mode Studio Manan- Rederij Stiphout bv herenkapperszt^ZrZfty 04750-10666 Roermond waardoor de houdbaarheid echter be- ne Adamczyk uit Hoensbroek. Als zelf- Maasoromenade 27 „.., ,- , f u-^PEREBOOM b r~, ' ff ï r°m mo6t "dS °remeS en standig couhirière is rij door haar jaren- 62H HS Za^richt Kjksgedap omeerde vaklera»
rr.nr.BV^->lVl Warmenkoel TRAITEUR lotions koel bewaren. lange ervaring m het modevak, in staat ' HS" L.dVJJ.M.O. 0
Al meer dan 40 jaareen begrip L^nk zi, het energiezuimge, gekeurde llU\lir.Un _

fe "^ vanuj , een ldee of | Telefoon 043-254151 | vön
.^nen-en^reiriand JSTS^I^C GELISSEN JSSJ^JSffiTiS "^TÏS^

Bruidshuis ÏÏ?tSIES,S3S«: Met traite, klissen kunt u veel
WW*- S^ Ï^Si.'IIS? S S?Sn^«^^°p S^sLtZgen^ vtrjBrUlüSnUlS (goede) kanten uit voor b.v. trouw- CARAVANING s^afeen g^erotê d^lijdbos ,en het onderwijs binnen dere^

PEREROOM Een a^irtrend watermatras past zich en kommumeieesten. daardoor anger meegaat Haar stre. nen op een „eigen boot hun bruiloft
VQn de Wet valt.1-r.IU.OVSVIVI £"^9°°dr^arensa

o"n'entote I 1 >?? u kenmS maken met de ven - dan °ok om haute-couture betaal- "de ]e serveren w]j dl. Studiefinanciering mogeUjk
Bruidsmode J£'tord,^ver^chred^ en t A Jhß 1^ , **" le "ken verse drankjes en kleine hap,es
Feestkleding Bloedsomloop maximaal is S W I _B-^

T_ w w » ««t-ivt
Daarna worden de trossen losgegooid jH|\ m m ■■■ yi^^Kfc^ f* n /^T 2 SQQFM voor het maken van een moonhght- Hoogbrugstraat 17 óf-Ti 1Kommaniek/eduig *^'\T\B W DUIVI/\/V^ V^iiVarV cruise op de Maas. Gezellig dansen 6221CN Maastricht jf»fl

Grote Gracht 27, Maastncht INTERMID fïSgOSS^W CARAVANING Myolüt-S therapie: Vakkundig uit- e^raa^'mXn^mefdfSSre tel, 043-214876 jfe^
Tel 043-212269 "K/T fl A^iTRICHT s5--BEEK— V INTERNATIONALE REIZEN gevoerd door Olga Claassen uit gasten aan boord en natuurlijk genie- L—^^| __^ 1 IVIXXTXO 11IJ.V^XX1 Winkelcentrum „EntreDeux" Geleen. ten van een uitgebreid buffet gepre- l_

Tijdens de bij de Bruidsbeurs behoren- U wilt overtollige kilo's kwijt voor Maastrichterlaan 122 Helmstraat 3-5,6211 TAMaastricht. Geen operatie, narcose, littekens. senteerd in scheepvaartstyL d„r

*arsrr;ï= sr *w^.u £%■,&-«" \ «JJsak...— sa"s.-°° WJi"t-kh't°° ps."|^,« l#
yb

ta alle stijlen van Sissy-model en Haute IN I h.KVlllj °6 vo°rbereldm9van een goede ont- en genoemd worden. P "orden. Een dag opleiding is een W I
Couture w heel eenvoudig Voor elk Ll V ± I~jLW^iiL/ "?* 's geen kleinigheid, maar dat f^^ll meest luxueuse campings ring. Het instituut verzorgt za»
wat wils in alle prijsklassen variërend Fieke Gadet W°* U ifto^uniefeest aaa? ein aan de Cote d'Azur, Camp du Pylone POFN VISSERS aeplaatsen.

VloirlßCha>W
van ± ’BOO,- tot ’l5OO,- Men kan Wolkammersdreef 62 Kart? te B.ot/Antibes, dient als thuisbasis UULW VIDÖI.IU3 Opzet is: Een idealekle.nsch
echter voor minder of meer ook te- 6216 RR Maastricht , r IZlZ^^L* voor een gevarieerde reeks excursies Wk leiding voor: w
recht. Tel.: 043-472841 ten, produkhepresentaties of gewoon u kun,ymaken u verblijft in een lu- K Woninginrichting is een van de _De herintredende man/vroul^_^2 I voor uw jubileum, Gehssen verzorgt voor 4 tot 5 W R> speciaalzaken in Zuid-Limburg. - Om-en bijscholing
De materialen die op dit moment veel ~~ ' elke festiviteit, volledig bij u thuis. De u

he*toM over ■ 1 - Moeilijk lerende jeugd tf
gebruikt worden zijn satijnen gebor- Op een verantwoorde manier zonder prijzen en de kwaliteit die gebracht P^^fiL^ ,acilifelten en heelt een / X ~ - Mensen met een lage v°°
,d"sS tafta", voile, shlntung pijn en moeite kan da, toch! Tijdens wordt kunnen elke vergelijking door- SSSiesïan f /}. Wenln9«r.ehl,n. ding
en z,,de de beurs zijn er demonstraties met de staan. , R . „. . j t / —/^ \ y% »/!»-«., Dit alles onder toezicht van rw jé
De ttend voor dit seizoen zijn de gebor- Transion NX die u laten zien hoe dit Traiteur Gehssen heet u van harte enn^S» to 1 OT OA PT AA<^CiFN \/^f COBnVISSerS plomeerde Vakleraren. \<^eX?duurde^ aa^ermae^ riwèrkt met kan. Het simpele bewijs wordt u ter welkom op de beurs en bespreekt "^^Tmr prako V o . I'"öö£'l; V^^ ) «„l-mdmnt 81 Hng wordt persoonlijkbegelei^ mduurde garneringen, bewerkt met pa

e gedemonstreerd.waarna in- graag de onbeperkte mogelijkheden Past. Schoenmaeckersstraat 44 "\X / «"lB«" f̂ £ He?opleidingsinstituut is er v^rVctr de bruidegom is een hele mooie dien u dat wenst er een persoonlijk met uom van uw leest iets bijzonders "aar Gorges"^\oup 6163 BW 6243 BM Geuite £ kiJM tten en
kollekne trouwkostuums met hemden, gesprek volgt waarin uw probleem e maken. Maak een afspraak en Ge- J^/g0"0^ e" naar St Tropez mcl i^ Tel.: 04490-47106 1^ Tel. 043-641308 1 aan hun toekomst werken.
cumberbands en strikje, heel chic besproken wordt. U krijgt dan een lissen bezoekt u thuis.

Deelnemers: u—l-« - Olaa Claassen Geleen - Duma Caravaninq Maastricht -E & E Kosmetika Landgraaf - Erka Parket Maastricht - Felicitas fli
America Maastricht - Bourgondische Hoeve Elsloo - BulleLingene Maastricht - Kor ""»■'"£" ■"""eer'"";t°if;^ . Le Bidon Gronsveld - Fa. Leuven Heerlen - Mode Studio Marianna H° ~Leiderdorp - Traiteur Gelissen Beek - Hensels Hairdesign Maastricht - Drukkerij De Heeg Maastricht - fot

Dost"d'°^a""®nr^" m
R„„" "-ï wonani Gelaan - Assurantiekantoor G. Rossell Maastricht - Rederij Stiphout Maastricht

broek - Men.' Department Maastricht - Kuurcentrum Milius Bunde - De Pinguïn Veldhoven - Brmdshms E^°"£"a«^ Vissers Geulle -Ce Soir Geleen - Casino Valkenburg. .
trend Roermond -Het Suikerboontje Noorbeek - Thijssen Tours Geulle - Visagie The IMew Look Maastricht - Fa. Velraeds Bmgelrade Mode Visage iwaastncnt

DE BRUIDSBEURS IS ER VOOR lEDEREEN. TREK ER GERUST EEN DAG VOOR UIT j.



Als er geen nieuwe jurist bijkomt na openstelling

Rechtshulp Sittardse
gevangenen in gevaar

Woensdag 22 februari 1989» 15

Tanita Tikaram op
Pinkpopjubileum

Van onze verslaggever
j LEEN - De Britse zangeres
je^lta Tikaram, onlangs nog tij-
Neri een korte tournee te gast inaerland, is een van de drie na-
&J 1 die gisteren door Jan
,je eets zijn vrijgegeven als zijn-
[L gecontracteerd voor het 20ste

dat op maandag
op de draf- en renbaan inU^aesberg wordt gehouden,

b' Canadese gitaarwonder Jeff
o 0 treedt Pinkstermaandag
I* met zijn band op in Schaes-
gf>> evenals de Amerikaanse
jjjeP The Pixies, die zich vorig

de elpee Surfer Rosa in
sitieve zin onderscheidde.

Verder dan deze drie namen wil-
de Jan Smeets gisteren niet
gaan. Hij wilde hiermee een
voorlopig einde maken aan de
elk jaar weer losbarstende ge-
ruchtenstroom over eventuele
groepen en artiesten die op het
jubileumaffiche zullen prijken.
In dewandelgangen werden ver-
der de namen van Van Morrison,
R.E.M., Nick Cave en Womack &
Womack genoemd. De laatste
komen volgens Smeets absoluut
niet in aanmerking voor een op-
treden in Schaesberg. De voor-
verkoop van Pinkpop 1989 start
op dinsdag 21 maart bij alle be-
kende adressen in Limburg. " The Pixies, binnenkort op het 20e Pinkpopfestival

Het bureau in Maastricht, waar
twaalf juristen werken, helpt jaar-
lijks zon 17.000 cliënten. In 1987 be-
zochten juristenvan het bureau 400
maal de in totaal 216 gevangenen.

Bezoeken

Van onze verslaggever
MAASTRICHT/SITTARD - Het
Bureau voor rechtshulp in het ar-
rondissement Maastricht zal de ge-
detineerden, die in de gevangenis in
Sittard worden geplaatst, niet hel-
pen metrechtsbijstand. „Krijgen we
er geen nieuwe jurist bij, dan hou-
den we voor de 252 mensen daar
géén spreekuur", zo luidt de stelling
van de algemeen coördinator van
het Maastrichtse bureau, mr Jan
Reerink.

„Voor dit jaar loopt dat aantal be
zoeken op naar zon 520, voor in te
taal ongeveer 600 zaken", zegt Ree
rink.Hivoners Ohé en Laak en Stevensweert slijpen de messen

Verzet tegen nieuwe
grote ontgrinding

Hij reageert hiermee op het feit dat.
Justitie geen extra geld beschikbaar
heeft gesteld aan de bureaus, die
door directiesvan gevangenissen en
door de reclassering steeds vaker
worden benaderd om de helpende
hand te bieden. Landelijk gezien zal
het aantal cellen (in verhouding tot
1987) eind dit jaar met 40 procent
zijn toegenomen.

„Niet alleen hebben we nieuwe ta-
ken gekregen, ook zijn we met in-
gang van dit jaar enkele mensen
kwijtgeraakt. Het is dus meer dan
dubbel-op. Om het werk in de ge-
vangenis goed te kunnen doen, heb-
ben we een halveformatieplaats no-
dig; dat kost in totaal 60 mille. Om-
gerekend moet Justitie ons voor één
zaak ongeveer honderd gulden be-
talen. Gaan we niet op spreekuur,
maar wijzen we een advocaat aan -die wettelijke bevoegdheid hebben
wij -, dankost het Justitie tussen de
700 en 800 gulden," aldus de coördi-
nator, die hoopt dat Justitie alsnog
de nodige- financiële - stappen zal
zetten.

Met de huidige personele bezetting
en de- voorzienbare stijging van de
werkdruk, kunnen ruim 2.200 ge-
vangenen geen rechtshulp meer
ontvangen, en er bestaat behoefte
aan dertien nieuwe juristen, aldus
de landelijke organisatie Bureaus
voor rechtshulp.

Van onze verslaggever

j$VENSWEERT/OHE EN LAAK - Gedeputeerde Staten
[? tben gisteren de ontwerp-ontgrondingsvergunning Stevol
gesteld voor het ontgrinden van het 280 hectare groot

tussen Stevensweert en Ohé en Laak.

ij^ 11 25 miljoen ton grind en 4a 5?h ton zand worden gewon-
de exploitatie blijft een plas

]PVer met een diepte tussen de
tO> meter. Het totale waterspor-

in Midden-Limburg komti^ee danop 3000 hectare, groter
ÜH; bekende watersportgebie-
ij., 1} de Randstad zoals de Loos-

ntse Plassen en De Kaag.

!|J| de nieuwe ontgrinding is in
rokken dorpen veel verzet ge-

\t[- In de afgelopen twintig jaar
Vh en Laak en Stevensweert
lL.de grindbaggerij al meer dan

1van hun grondgebiedkwijt-
i^kt. De inwoners vinden het

°k onterecht dat zij vrijwel al-
[ de offers moeten dragen voor
«tij v°|gen van de winningen die
«rJ 2ijn om te voorzien in de na-e behoefte aan zand en grind.

Behoefte
tyj^pvinciebestuur ziet het Ste-
V?led overigens als een over-
(V; tlJssen de huidige en toekom-
L, Snndwinningen. Na Stevol zal
>VjUrg nog eens 70 miljoen ton
kttj boeten leveren. Dat betekent
k 6 Provincie nog circa 700 hecta-
Ji, j^t aanwijzen. Deze vormen
it' ,sluitstuk van de ontgrin-
aktiviteiten in deze provincie.

Sta** , s dan in de huidige wingebie-
even de grindboeren in hetsSlq 'gebied geen afdrachten meer
pei\in het grindfonds om het
na exploitatie opnieuw in te

"i- De vergunning wordt ver-

leend aan verschillende baggeraars,
verenigd in deStevol 8.V.. Deze be-
sloten vennootschap zal het gebied
ontgrinden en verplicht zich tevens
tot de herinrichting. Daartoe moe-
ten wel bankgaranties tot een be-
drag van 11,5 miljoen gulden wor-
den gesteld.

Na de herinrichtingverplicht Stevol
B.V. zich tot verkoop van de agrari-
sche grond aan de plaatselijke boe-
ren en de natuurgebieden aan het
Limburgs Landsdhap. De overige
grond wordt bestemd als recreatie-
gebied en zal hoogstwaarschijnlijk
ookworden verkocht aan Aqua Ter-
ra NV in Maastricht, die debestaan-
de waterplassen (2800 hectare) ex-
ploiteert.

Messen
Voordat de baggermolens er daad-
werkelijk kunnen beginnen zal er
nog heel wat water door de Maas
gaan. De tegenstanders zullen fel
van zich afbijten. Nu al worden de
messen geslepen voor procedures
bij de Raad van State. Woordvoer-
der Joop van Schaik in Stevens-
weert namens de tegenstanders:
„De provincie wekt de suggestie als-
of alles in goed overleg is geregeld.
Maar niets is minder waar. Wel is ja-
renlang met de ontgrinders onder-
handeld en nu moet het hele zaakje
er in korte tijd er door gejastworden
in de gemeenteraden. Waarom is
niet eerst met ons overlegd? Wij zijn
de slachtoffers. Als dit doorgaat dan
zijn we straks 80 procent van ons
grondgebied kwijt".

Het gebied tussen Stevensweert en Ohé en Laak, thans nog een rustig uiterwaardenlandschap
zal weggebaggerd worden ten behoeve van de zand- en grindwinning. Foto:JAN PAUL KUIT

Het werk van de Bureaus voor
rechtshulp in de gevangenissen en
Huizen van Bewaring bestaat uit kl-
achtzaken tegen de directie (over-
plaatsing, censurering van brieven,
strafopleggingen etc). Ook advise-
ren de juristen als er bijvoorbeeld
huwelijksproblemen en klachten
over de advocaat zijn. Doen zich
moeilijkheden met de huur van wo-
ningen voor of dreigt ontslag, dan
staat het bureau ook de gedetineer-
den brj. .
Geen
In het arrondissement Roermond
kent het bureau geen problemen,
omdat de cellencapaciteit niet is
vergroot. Momenteel is per week
één juristéén dagin het huis van be-
waring. Om de gangvan zaken rond
de spreekuren te verbeteren, wil
men er twee dagen verblijven.

KI's gaan
samenwerken

Van onze verslaggever
VELDHOVEN - Binnenkort zullen
de bestuurders van de KI-vereni-
gingen „Zuid", „Oost" en „Noord-
West" een definitieve beslissing ne-
men over een vergaande vorm van
samenwerking. Die plannen onthul-
de gisteren in Veldhoven tijdens de
algemene vergadering van de Kl-
vereniging Zuid voorzitter Jan Gie-
len. Hij onderkende dat het „een ge-
durfde stap is, maar de enig juiste".
„Als coöperaties mogen en kunnen
wij geen eilanden meer bouwen bin-
nen onze provincies. Alleen open
structuren over de oude landsgren-
zen heen zullen passen in het Euro-
pa van de toekomst".

Een aparte BV zal zich met de ver-
koop van het sperma en de em-
bryo's van de KI-blokken belasten,
zo vulde ir Guus Laeven, directeur
van KI-Zuid, aan.
Tegenover de Belgische en Luxem-
burgse gasten verontschuldigden
voorzitter en directeur zich voor de
„opgeblazen" berichtgeving in de
„vakpers", als zou KI-Zuid België
en Luxemburg foktechnisch reeds
hebben ingelijfd. Ook ontkenden zy
de plannen voor verdere verover-
ingstochten in Europa.
Het aantal leden van KI-Zuid daal-
de tot 7.917. Ofschoon het aantal
eerste inseminaties in de afgelopen
vijf maanden met bijna twee pro-
cent is gestegen, verwacht directeur
Laeven dit jaar toch een daling van
vier procent. Een nieuwe Valentin
is er nog altijd niet. Met het sperma
van deze zwartbonte topstier werd
in de afgelopen vijf maanden weer
6.000 koeien geinsemineerd.

Bedrijven zoeken
contact in MECC

Status knooppunt
Heerlen/Maastricht

niet in gevaar

MAASTRICHT - In een redelijk ge-
vulde hal van het MECC in Maas-
tricht gingen gistermiddag de Be-
drijvenKontaktdagen van start. Ge-
durende twee dagen krijgen de
ruim tweehonderd standhouders op
deze beurs de kans om hun waren
en activiteiten bij andere onderne-
mers aan te prijzen.

Wethouder H. Vermeegen drong
gistermiddag in zijn openings-
speech aan op meer samenwerking
in de regio. „We moeten ons meer
oriënteren op onze Belgische en
Duitse omgeving, want we hebben
er belang bij dat het daar ook goed
gaat." Hij sprak de hoop uit dat over
enkele jareneen kwart van de plaat-
sen op de beurs door Belgische en
Duitse ondernemingen wordt bezet.

De kontaktdagen trokken vorig jaar
4200 bezoekers die een kijkje kwa-
men nemen namens 3100 bedrijven.

(ADVERTENTIE)

'sMorgensnaarKopenhagen...

...'savondsweer inKerkrade.
Zonder files, vertragingen en onnodig oponthoud vertrekken vanaf Maas- MAASTRICHTtricht Airport. Vrijwel dagelijks vluchten naar Birmingham, Genève, Göthen-
burg, Kopenhagen en Zürich, met een korte tussenstop op Schiphol. En de-
zelfde dagnog eenretourvlucht. Viermaal per dagnaarLonden. Snelleafhan- I _
deling, gemakkelijk parkeren en een voordelige tax-free shop. W W WW^k _

Voorzakenmensen voor wie detijd vliegt! AIRPORT v
" Wethouder Jan Hoen pro-
beert een gehandicaptenwa-
gentje uit.

Foto: WIDDERSHOVEN

ttfr ari onze Haagse redactie
LEN/MAASTRICHT - CDA,
6*l PvdA peinzen er niet over

sferlen en Maastricht de status
S &deU)k knooppunt te ontne-
jto' *-en uitspraak in die richting
\\ ,weede Kamerlid Tommei
«d 'wordt door de drie partijen af-, 'ttl als 'onzinnig.

ke nonsens", aldusKamerlid Walter
Paulis. „Aan de status van stedelijk
knooppunt van Heerlen en Maas-
tricht valt niet te tornen. Het is niet
zo dat alleen devier grote steden be-
langrijk zijn en dat de rest als kleu-
terklasje wordt beschouwd".

Verbazing
Acht jaar en terbeschikkingstelling gevorderd

Els Schreurs vond de
dood bij verkrachting

De PvdA zei met verbazing kennis
te hebben genomen van de uitlatin-
gen van de D66'er. Tweede Kamer-
lid Rein Hummel: „Als Tommei dat
zegt, is dat helemaal voor eigen re-
kening. Ik vind zijn uitspraak wel
heel erg prematuur. Bij de Kamer-
meerderheid waarover Tommei het
heeft, hoort in ieder geval niet de
PvdA".

ROERMOND - De verkrachting
van de Weertse Els Schreurs (33) op
13 augustus van vorig jaar ging met
zoveel geweld gepaard dat devrouw
er het leven bij inschoot. „Doodslag
en verkrachting tegelijkertijd", con-
cludeerde gisteren officier van justi-
tie mr J. van den Harkvan hetRoer-
mondse parket en vorderde dat Wil-
lem S. (26) uit Weert daarvoor zal
moeten boeten met acht jaar gevan-
genisstrafen terbeschikkingstelling
van de regering om van overheids-
wege verpleegd te worden.

Van onze verslaggever

Kletspraat
H I ■

,jJH VVD-Kamerlid Jos
faalf reageerde furieus op de uit-
V Van Tommei. „Dat is de zo-
ta>t u eer dat Tornmei maar wat
iVri , raakt echt kant noch wal-
? VVrv tspraat

' lariekoek... Wat
y betreft blijven Heerlen en

\x" gewoon stedelijkknoop-

Kipu neeft in het land de nodiëe
$ * gezaaid met de mededeling
Sit n,meerderheid van het parle-
kNl* nde vier êrote steden
to rf.raam, Rotterdam, Den Haag
Nb echt het etiket stedelijk
*ti av£Unt op wil plakken. De ze-
llVw 6re als stedeliJk knooppunt
i^le CZen gemeenten> waaronder
J*ls t? en Maastricht zouden vol-
r*d °mmcl bij de behandeling
Sr,® gierde Nota Ruimtelijke Or-
S jj* die status kwijt raken. Dat
*ich.t "enen datHeerlen en Maas-\kifxtra financiële steun van hetunnen vergeten.

Het Limburgse provinciebestuur
liet weten de uitlatingen van Tom-
mei niet te kunnen rijmen, maar
wilde daarverder geen woorden aan
vuil maken.

De betrokken gemeenten tenslotte
wilden niet op de affaire ingaan.

Willem S. was op 12 augustus nau-
welijks vanuit het Roermondse huis
van bewaring weer thuis toen hij op
de avond van die dag hooglopende
ruzie met zijn vrouw kreeg. De dag
erna zocht hij in het flatgebouw
waar hijwoondecontact met andere
mensen om over zijn problemen te
praten. Hij liep uit bij Els Schreurs
die hem binnenliet en zijn opge-
wonden bui wilde wegknuffelen.
Willem dacht meteen aan meer dan
alleen maar wat geaaiover zijn kuif.

soon maar niettemin impulsief, zelf-
zuchtig, onevenwichtig en agres-
sief. Een man van uitersten", heeft
de psychiater Willem S. gekwalifi-
ceerd.

„Een strafdie moet worden bepaald
door het afschuwelijk weerzinwek-
kende misdrijf waarbij een broze en
volstrekt onschuldige vrouw is ge-
dood en het grote gevaar dat in deze
verdachte schuilt. De rechtsorde is
op een afschuwelijke manier ge-
schonden", aldus mr Van denHark.
Raadsman mr J. Jansen uit Roer-
mond bestreed de opzet tot doden.
„De dood is een kwalijk gevolg van
het handelen van Willem S. ge-
weest", bracht hij in het midden. Hij
pleitte voor een kortere vrijheids-
straf zodat zo snel mogelijk met de
behandeling kan worden begonnen.
Op datpunt deed Willem S. zelf ook
een duit in het zakje. „In de psychia-
trische observatiekliniek werd ik
goed opgevangen. Daar was ik op de
goede weg. De terugkeer naar het
huis van bewaring op 30 december
viel tegen. Ik vraag de straf zo be-
perkt mogelijk te houdenom zo snel
mogelijk weer op de goede weg
door te gaan", las hij zijn laatste
woord voor. De rechtbank oordeelt
op 7 maart aanstaande.\ het CDA heeft geen goedu over voor Tommei. „Baarlrj-

hield haar met de handen om de
hals geklemd in bedwang, trok haar
kleren uit en vergreep zich aan haar.
„Ik weet dat ze toen nog leefde", zei
hij gisteren tegen de door mr
Brouns voorgezeten meervoudige
strafkamer van de Roermondse
rechtbank. Hij keerde later nog
even terug in het huis maar zegt niet
meer naar zijn slachtoffer te hebben
omgekeken. Wel nam hij en passant
nog wat geld uit het huis van Els
Schreurs weg.

Willem boodschapte even later zelf
naar de politie dat er in de woning
van Els iets ergs was gebeurd. De
politie en de familie van Els vonden

haar levenloos op de grond liggen.
„Dood door wurging", stelde een
pathaloog-anatoom later vast. Ook
constateerde hij inwendige bloedin-
gen in hoofd en borstkas. Op enkele
details na gaf Willem S. schuld aan
die gewelddadige dood en de ver-
krachting gisteren toe. „Hoe het al-
lemaalprecies in zijn werk is gegaan
kan ik me niet meer herinneren", zei
hij erbij.

Aanvankelijk was Willem S. een
bruikbare getuige in het politieon-
derzoek. Hij bracht een bezoek aan
het slachtoffer in het mortuarium
en woonde ook de begrafenis van de
vrouw bij. Tien dagen later kreeg de

politie zoveel argwaan tegen hem
dat hij als potentiële verdachte
werd aangehouden en opgesloten.

„Er is sprake van grove lichamelijke
en psychische aantasting van Els
Schreurs geweest. Het geweld werd
gebruikt om de verkrachting ge-
makkelijker te maken en zich van
straffeloosheid te verzekeren", vond
mrVan denHark. Hij wildewel aan-
vaarden dat Willem S. niet de be-
doeling heeft gehad te doden maar
vond opzet in juridische zin wel be-
wezen. De strafmaat paste hij aan
bij de door een psychiater vastge-
stelde verminderde toerekenbaar-
heid. „Een aardig en meegaand per-

Tommei deed zijn gewraakte uit-
spraak overigens tijdens een bezoek
van de vaste kamercommissie
Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening aan Groningen. Die com-
missie maakt momenteel een toer-
nee door Nederlanden doet morgen
Venlo aan. Die gemeente stelt, met
steun van de provincie, alles in het
werk om ook de status van stedelijk
knooppunt te krijgen.

Toen Els niet toestond dat hij haar
blouse openmaakte en dreigde de
politie te zullen alarmeren sloegen
bij Willem de stoppen door. Hij
werkte de vrouw tegen de grond,

Limburgs dagblad provincie



BOWLING &PARTYCENTRUM
HOEVE DE AAR

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

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

ULrUAn Bedrijfsvloeren
vraagt voor spoedige indiensttreding:

ADMIN. MEDEWERKSTER
voor haar vestiging in Maastricht.

Vereisten:- gedegen kennis van de Engelse taal in woord en
schrift;- ervaring in de bediening van P.C. en tekstverwerker;- leeftijd 35-40 jaar.

Schriftelijke sollicitaties te zenden aan ons adres:
Gebr. Hermansstraat 11, 6221 XL Maastricht, t.a.v.
de heer J.H.J. Closset, directeur. 144810

Hoge beloning
Op 18 februari 1989 werd te Sittard ontvreemd een

personenauto

Mercedes 250 D
Kenteken: NT " 69 - FZ

Kleur: grijsmetallic
De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van
bovengenoemd voertuig zullen worden beloond al

naar gelang de waarde van het teruggevonden
voertuig en van de inlichtingen. Deze worden

ingewacht onder tel.nr. 085-435255, na kantoortijd
085-455045. Vragen naar de heer van Schijndel.

Bureau H.A. van Ameyde B.V.
Kleine Oord 181

Arnhem

%s4h> rOVInCI© Bureau Bibliotheek
| ■_-!_ Postbus 5700[\S3al LimDUrCJ 6202 MA Maastricht

*^ tel. 043-897386

■MdwMing GedeputeerdeStaten
m3on 89 maken bekend, dat zij bij besluit van

31 januari 1989aan de N.V.DSM onder een
aantal voorschriften vergunningen hebben
verleend ingevolge de Hinderwet, de Wet in-
zake de luchtverontreiniging en deWet ge-
luidhindervoor het uitbreiden/wijzigen van
de Chemische bedrijven met een centrale
voorziening ten behoeve van het Centraal Be-
heer Afvalstoffen (CBA) gelegen op het Mau-
ritscomplex I in de gemeenteGeleen. Het be-
sluiten alle terzake zijnde stukken liggen ter
inzagevan 23 februari 1989tot 23 maart 1989
en wel: - in het Provinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; -
in het gemeentehuisvan Geleen tijdens de
werkuren en bovendien 's woensdags van
17.00uur tot 20.00 uur. Tot laatstgenoemde
datum kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State door: a. de aanvrager; b.
de betrokken adviseurs; c. degenen, die over-
eenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of
28, eerste lid, onder c van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht; d. enige andere belanghebbende,
die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest (overeenkomstig voornoemde ar-
tikelen) bezwaren in te brengen. De beschik-
king wordt na afloopvan deberoepstermijn
van kracht, tenzij voor deze datum beroep is
ingesteld en mettoepassing van artikel 107
van de Wet op deRaad van State een verzoek
is gedaantot schorsingvan het besluit dan
wel tot het treffen van een voorlopigevoor-
ziening. Het beroepschrift moet gericht en
verzonden worden aan de Voorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuurvan
de Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing oftot hettreffen van een voorlopige
voorziening moet eveneens worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.
Maastricht, 22 februari 1989.

DIT WORDT EEN WEEKEND I
OM NOOIT TE VERGETEN! I

Ik«eb weereens geprobeerdeen auto tekopen. Zomaar hieren daarwel iets,maar dievan debuurman zag Waar was dehandrem? 'Oooh, inhet dashboardkastje' ■
handje-contantje, op straat. Natuurlijk zijn ze niet er toch stukken beter uit. sprak de man vanzelfsprekend, 'maar dat is een I
allemaal van een bedlegerige oudtantegeweest en ;. ~ kleinigheid. In het dashboardkastje... hoezo in ■00 ° Hetlinkerportierzat muurvast. Ukan tochbeter aan , ~ ~ 0I

_ . , ' , ■hebben ze ook niet allemaal binnen gestaan, maar , , , ~,,., ,j . het dashboardkastje?! En smds wanneer was dat m
de andere kant instappen,klonk het boos, dat is .. . . , .... ■jekunt nooitweten. , ... , _ ~ ,

f , ~ . . eenkleinigheid?! ■J veel veiliger. Eenmaal indeauto gezeten bleek de H
Toen ik in dedesbetreffende straat aankwam, stond er bekleding wat te zijn aangevreten. Terwijl ik destraat uitrende,riep deman mij nog ietsna I

inderdaad een blinkende auto die geheel aan de
«.-„». , vA ma over de auto van zijn neef.Thuisgekomen wist ik I, » . ~ ,r\ „";« „k^iu*, „,^aA~ Tls een schat van een PitbulL, hoor, sprak de man J ° ■beschrijvingvoldeed. Op mijn aanbellen werd de ~, ' ' ",, ~ het zeker: nooitmeer een auto van de straat! ■deurgeopend dooreen ongeschorenmanspersoon vertederd, 'maar h» kan absoluut met lang alleen ■

meteennorsuiterlijk.Nadatikhaduitgelegdwaar- nin- Zieikvanmorgen toevallig dieadvertentievanRenault. I
voor ikkwam,gromdehij ietsvaagsen staptelangs Een STUKjER£ jDEN was teveel gevraagd,op het omdraai- Kijk, datisstukkenbeter: 12maanden garantie,en I
mij heen. en van e contactsleutel volgde geen enkele reac- nog een prima financieringsaanbod ook! Dat is I

Deauto inkwestie bleek om dehoek testaan. Hetblin- tic. Ik voelde dat ik een diepe depressie nabij was. toch uniek? Die jongenszijn tenminste zeker van I
kende exemplaar in de straat was van de buur- Ondanks de waas voor mijn ogen zag ik dat er hun zaak, Daarga ik dus naar toe.Wordt het toch I
man... Ik had het kunnen weten. De auto glansde enige vitale onderdelen ontbraken. nog een leuk weekend! I

1 I

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

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
15-LD

mi—miiiimiii mi i -^
Citroen BK 19 GT '85, Ford
Sierra 1600 lpg '85; Ford

Brion 1.6 L, met lpg, '85;
pel Kadett Caravan Die-

~>-drs., '85; Opel Kadett
Diesel, '83; BMW 316 4-drs.,
■86 5 versnell.; Ford Taunus
1600 Bravo, '81; Ford Escort
1300 Bravo, '84; Opel Corsa
1.2 S, '84; Ford Taunus 1600lig '81; Ford Escort 1300"gf; Opel Ascona 1600 LS

5-drs. 84; Opel Kadett sta-
tioncar 1200 '82; Opel Re-
kord 2 ltr. '81; Opel Ascona1600 LS 4-drs. rB2. Auto's
met Bovag-garantie. Inruil
en financiering. APK-keu-
ringsstation. Autobedrijf
STAN WEBER, Baanstr.
38. Schaesberg. 045-314175.
Opel SENATOR 3.0 E '78
’3750,-; Ford Granada '82
’5750,-; Toyota Carina
Combi D '83’4250,-; Volvo
MOGL '81 ’6750,-; Honda
Prelude '79 ’3000,-; Fiat
131 1.6 '81 ’ 2500,-; Peugeot
504 combi '80 ’ 3500,-; Re-
nault 4 GTL '80 ’1500,-;
Opel Commodore '80
f4750,-; Opel Ascona '78

’ 1250,-; Oirbekerweg 27,
Qirsbeek. tel. 04492-3582.
Voor de liefhebber! VOL-
VO 164 E, LPG, Bwj. '72,
leer, schuifdak, t.e.a.b.
04750-10652 of 16803.
Fe k. RENAULT 5 APK
fek. bj. 1981. vr.pr. ’ 1700,-.

'el. 045-229000.
Te k. RENAULT 5 auto-
maat APK gek., bj. '79.
Vr.pr. ’ 850,- 045-229000.
Te k. TOYOTA Corolla
sportwagen 1600 GSL
Lz.g.st. bj. '79 vr.pr. ’ 1950,-,
04490-20066.

Autohandel M. KOENEN
biedt te k. aan 10 tot 50
auto's van ’ 500 - tot ’ 2000,--. Alles APK Handelswee
12m, Susteren. geopend
woensd. t/m zaterdag.
Te k. GOLF diesel bj. '78
APK en Golf 5-deurs APK
I.z.g.st. tel. 04499-3398.
Te k. MAZDA 323 '78; Mini
'789; Opel Kadett '82; Opel
'80 2 ltr. APK i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. MERCEDES 190Ebj.
'83 autom. Alle ace. pr.
n.o.t.k. tel. 04490-74101 ,na
17 uur.
KADETT typ. 125 hatch-
back '83 zeidz. mooi Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.
BMW typ 316 i.z.g.st. '82
APK Kerkraderweg 166
Heerlen.
Koopje! Toyota STARLET
bj. 78 met APK, vr.pr.

’ 650,-, 045-224879.
Autobedrijf Martin Jorrits-
ma, le klas OCCASIONS:
Ford Sierra 2 liter CL com-
bi le eig. '88; Ford Escort
1300 Bravo 5-deurs '83;
Opel Kadett 1300 3 deurs
'87; Opel Corsa 1.2 TR '86;
VW Golf 1600 CL '85; Mit-
subishi Colt 1200 '83; Auto.s
met Bovag-garantie. APK
keuringsstation. Het adres
voor nieuwe en gebruikte
automobielen. Pastorij-
straat 106, Nuth, tel. 045-
-242412.
Te k. Opel RECORD 23 D
'82 4-drs. ’3500,-; Taunus
20 GL '81 lpg 4-drs. ’ 3500,-;
Taunus IS L '80 lpg

’ 1800,-; Volvo 343 Ifö
’2000,-: Fiat 128 ’lOOO,-;
Fiat 127 ’850,-; Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen.

Te k. Ford ESCORT combi
bj. 9-'Bl als nieuw, i.z.g.st.
Tel. 045-242767 of 243007.
RENAULT 14TE bj. '81 pr.

’ 1850,- tel. 045-257634.
Fiat Ritmo super '82
’3900,-; Honda Civic '81
’3700,-,-; Honda PreludevBO ’ 5500,-; AUDI 1005 cyl.
'80 ’3500,-; Datsun Sunny
'79 ’2700,-; Toyota Celica
'78 ’ 1900,-; Renault 5 GL
'81 ’2950,-; Toyota Corolla
'78 ’ 1300,-; Opel kadett '78

’ 1950,-; Mitsubishi Galant
1600 '80 ’ 2800,-; VW GolfD
'79 ’3900,-; Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-311078.
Te k. Honda CIVIC auto-
matic '81 ’2950,-, tel. 045-
-324763.
Ford TAUNUS 1980 APK
jan '90 met trekhaak, nieu-
we banden ’2750,- na 18
uur, tl. 045-419416.
BMW 315 t '83 APK zeer
goed ’6950,-, St. Marti-
nusstr. 31, Kerrkade-W.
Te koop gevT. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Wij
betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-213424 of 045-
-227793.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg, tel. 045-254049.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezw. Tel. 045-
-720200.
Te k. div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216476.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.

Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. fel. 045-273177.
Spoed!!! Wij zoeken drin-
gend AUTO'S v.a. bj. '80-
TS7. Dir. cont. ook sloop.
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. OPEL Kadett 16 S
5-drs. bwj. '83, div. extra's
i.z.g.st. 045-318073.
PORSCHE 924 i.n.st. en
sp.velgen, 5-drs. Vr.pr.
’15.250,-. Tel. 04492-3582.
Porsche 944 MOTOR '86,
compl., 35.000 km. Vr.pr.

’ 3500,-. Tel. 04492-3582.
Te k. HONDA Accord
3-drs. bwj. '79. Vr.pr.

’ 1250,-. Tel 04492-3582.
Te k. OPEL Manta CS
i.z.g.st., bj. '79. Vr.pr.

’ 2750,-. Tel. 04492-3582.
Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.2
LS groenmet., '85; Kadett
1.2 i.z.g.st. ,80; Manta GTE
zilvermet. '81; Ford Sierra
XR4i antraciet, 51.000 km ,
'84; Ford Escort 1.3 Ghia,
5-drs.. groenmet., '82; Mit-
subishi Galant 2000 GLS
turbo, goudmet. '83; VW
polo coupé, div. extra's,
rood '83; Golf Cl groenmet.
62.000 km '82, Toyota Co-
rolla DX 1.3 rood '80, Dat-
sun Cherr goudmet. '79.
Gar., mr., financ., gar. mog.
Autobedrijf Gebr. Domini-
kowski, Kantstr. 48, Übach
o. Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016.

Te k.' VOLVO 340 GL,
5-drs kl. wit, 63.000 km, bj.
27-6-'B4, goed onderh. en
i.z.g.st., tevens diverse
hand- en electro kettingta-
kels. Tel. 04490-31227, na
18.00 uur.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455, biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX, '88 en '87;
Seat Ibiza 1.2 GL, '87; Ibiza
1.2 GL del Sol, '86; Ibiza
Van diesel, '86; Ibiza Van,
'85; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.5 GLS, '88;
Malaga 1.2 L, '88; SeatRon-
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 GL
4WD, '88; Honda Civic, '80;
Lada 2105 GL, '83 en '82;
Talbot Solara 1.6 GL, '81;
Opel Kadett 1.2 S, '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.
Te k. Honda CIVIC 1200
aut. bj. '79 APK 16-2-'9O z.
mooi ’1450,- tel. 045-
-452008.
Honda PRELUDE '79 kl.
grijs i.g.st. ’ 2750,-; Tel. 045-
-421207:
CITROENBK 16RS '84, le
eig., kl. wit, grijs kent.

’ 8000,-; Tel. 04492-3234.
VOLVO 240 DL '83 LPG kl.
rood le eig. ’9750,-; Tel.
04492-3234.

Te k. FORD Escort 1300 L
5-drs. i.z.g.st., bwj. '81,
75.000 km. Vr.pr. ’5750,-.
Tel. 04492-3582.
Te k. CITROEN GSA Club
'81, APK 2-90, ’ 1450,-; Tel.
045-252947.
KADETT 13 LS '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.
VOLVO 240 GL '81 LPG kl.
met.grijs i.z.g.st. ’ 6750,-;
04492-3234.
AUDI 100 cc 2.2 Inj. '83 le
eig. kl. d.blauwmet. i.nw.st.

’ 13.750,-; 04492-3234.
VOLVO 360 Inj. 2 ltr. Sedan
bwj. 3-88, div. ace. Colmont
2D Übachsberg 045-752828.
De hoogste pr. in Limb.
voor uw AUTO. Ook scha-
de-, defect- en sloop. 045-
-254081.
VOLVO 740 Turbo Inter-
cooler '85 le eig. kl. grijs
led. inter., in perf. st.

’ 25.000,-; 04492-3234.
Ford SCORPIO 2.0 GL '85
le eig.,kl. wit,ABS get. glas
etc. ï.st.v.nw. ’ 18.250,-;
04492-3234.
NISSAN Bluebird 2.0 GL
Combi nov. '84, le eig. kl.
wit, LPG onderb., als nw.
’11.250,-; 04492-3234.
MITSUBISHI Galant GL
Combi m. '82 kl. zilvergrijs,
LPG-onderb. i.nw.st.
’4750,-; 045-454217.
MINI Metro Surf '84 kl.
grijsmet. 50.000 km, als nw.

’5750,-; 045-420650.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpen-Kreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
in grijs en bruin, nu met
winterkorting tot ’ 705,-.
Caravans: Burstner - Hob-
by - Knaus, nog enkele
overjarige modellen met
extra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts. Hoofdstraat 84,
Amstenrade, tel. 04492-
-1860.
SPEEDBOOT te k. merk
Glastrom 5.10 m lang, 130
pk in border + trailer

’ 8500,-; 045-353304.
Grote INTRODUKTIE-
SHOW van André Jamet
vouwwagens, binnen één
minuut opgezetv.a. ’ 4995,-
Nu bij tentenhuis Stasser,
Heisterberg 78 Hoens-
broek.

SPANJE: Tossa de Mar te
huur luxe appartement
(van een onzer relaties), 2
wkn. juni-aug. en sept. Tel.
043-620222.

■■■■■■■■Mpß
,

Gebruikte RIJWIELEN 'ook met trommelrem.
Akerstraat 52, Hoensbroek,
tel. 216818.
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. YAMAHA DT bj. '85

’ 1200,-. Stationsstr. 43,
Hoensbroek.
Te k. HONDA MTX i.z.g.st.
snel, koopje ’ 1500,- tel.
410344 Heerlerbaan 188,
Heerlen.
Gebruikte FIETSEN als
nieuw!! Anjelierstraat 8,
Schinveld, tel. 045-256719.

Blijf niet langer eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel.-
bem.buro LEVENSGE-
LUK. 045-211948.
Repr. wed. 60 jr. z.s.k.m.
eerl. WEDN. zacht kar., 1. ±
1.80 m. 8r.0.n0. VA 573 LD,
Reinaldstr. 40, 6301 EC Val-
kenburg.
Alleenst. weduwnaar 58
jaar zoekt een VROUW.
8r.0.n0. RO 549 LD, Post-
bus46, 6040 AARoermond.

Opruiming!
Alle skikleding!
Nu 30 - 50% korting!

Max Munnich Sport Saroleastr. 57 Heerlen

Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
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.
All.st. CONTACTAVOND.
ledere dond. v.a. 20 u. Dan-
cingHeliport. Gezellig dan-
sen. Legitim. verpl. 043-
-219704. Achterkant Euro-
hal, Griend 9-11 Maastricht.

Aangeb. TALENCURSUS-
SEN op 83 talen, op lp's ol
cass., ’65,- (ook voor bui-
tenlanders), 21 danscursus
sen op cass., enz., allen

’ 100,-; yoga of aerobic op
cass., ’ 100,-. Tel. 07a
894543/638667.
Op 4 maart start weer een
cursus CHAUFFEURSOP-
LEIDING CCV-B oplei-
ding wordt gegeven dooi
vakkundige docenten. Aan-
melding nog mogelijk. Ver-
keersschool Arnoldussen.
Hoogstr. 201, Landgraaf
tel. 045-311631.

STOEIPOES „Lorraine",
jong, heet en wellustig!! 06-
-32032511. 50 e p/m, bij de
konijnen af!!

Nieuw privé
045-321038

De Pretb^
Gezellig met 9 an n<
kletsen over uitgaaf
by's, vrijen, avontuur
verliefd zijn. 50 et- P

06 .
320.325^..contactenbup^ p

L'Amour. Dames, tn '$
privé enz. Heerlen-
-2252371_______^i

I ZAKENMENSEN p
| bij Buro Venus vo^. véadr. regio. 'nS^ I': gastdames we,k°

7igl>
Brunssum. 045j50<|

I Wil je vreemd 9afn 'reKe

' met iemand afsP §«
Gaat 't jou alleen on (
Bel 'DE JEUKBOa;-
-320.325.16-503>j;: Voor 'n go^d

beurt-lij^06-320.326;^; SexlSexlS®
I 50 et. pm. PbjOgj^>;
1 Jong.lóng0'

jongst!
Callcutta 306-320.320.',

Lolitasex 1^
50 et. pm. Pb-ggjU^
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Dat hij opbiecht ooit te hebben
meegewerkt aan het realiseren
van het winkelcentrum De
Klomp („achteraf gezien een
doodzonde, want het langgerek-
te structuur van het winkelcen-
trum is er door versterkt"), wordt
door Haenen opgepakt als een
requiem voor city-oost. Meewer-
ken aan. het afstoten van de aan
de oostelijke rand gevestigde
Heerlense middenstand leidt
volgens hem tot 'een ongelooflij-
ke ramp.

Doodzonde

" Hub Haenen

we dan maar overgaan tot de
orde van de dag." Maar daarmee
zou hij zijn onlangs verworven
imago van 'azijnpisser' verloo-
chenen.

Vanafkomende zondag, in de thuis-
wedstrijd tegen het eerste van Put-
broek, behoren deze risicovolle ver-
zorgingsrituelen voor Roosteren II
voorgoed tot het verleden. Aange-
spoord door de plaatselijke fysio-
therapeut sjorren Griens en zijn
ploegmakkers even voor de aftrap
een grote koelbox vol ijsblokjes, ijs-
zakjes en steriele doeken naar de
dug-out, spons en waterzak in de
prullebak van de kantine achterla-
tend.

Zelfs na afloop van de wedstrijden
worden spons, waterzak en wat dies
meer zij vaak niet eens schoonge-
maakt, laat staan gedesinfecteerd.

Koelbox

Griens somt vervolgens een aantal
alledaagse praktijkvoorbeelden uit
de amateur(voetbal)sport opom zijn
stelling te staven. „Een speler die
tijdens de wedstrijd een schaaf-

De in de voetbalwereld welhaast
magische spons en waterzak zijn
voor 'het tweede' van Roosteren
vanaf zondag voorgoed taboe, al-
thans binnen de kalklijnen. Volgens
Jean Griens, de 41-jarige aanvoer-
der van het team, is nog langer ge-
bruik van deze aloude voetbalattri-
buten - in deze tijd van overal de
kop opstekende besmettingsziek-
ten - volstrekt onverantwoord. „Ik
voetbal al meer dan dertig jaarbij de
amateurs, dus ik weet waarover ik
praat. In al die tijd heb ik zelf aan
den lijve ondervonden hoe ver-
schrikkelijk smerig, vuil en dus on-
hygiënisch zon verzorgersspons in
feite is."

hans toonen

Of blijf je dromen van een multi-
functioneel voetbalstadion waar-
om niemand staat te juichen?

Ook de verzamelde PvdA-ers
staan op een tweesprong. Moetje
meegaan met je eigen wethouder
Andriesma, die instemt met het
door wethouder Savelsbergh
(CDA) omarmde voorstel? Of
durf je mee te twijfelen met je
raadsfractie, die nu al laat weten
het collegevoorstel te bewiero-
ken?

Toch doortrekken of alleen
hartje Heerlen oppompen?

KvK-secretaris Simons trekt die
avond eerst een pokergezicht.
„Als het college en de onderne-
mers het roerend eens zijn, laten

HOZO-voorman Haenen ver-
kneukelt zich over het opkrik-
ken van zijn 'downtown'. En her-
haalt dat hij 'met genoegen heeft
kennisgenomen van het college-
voorstel'.

men op de discussie in de raad
over de zogeheten herstructure-
ring van de binnenstad van Heer-
len. Van navelstaren is geen
sprake. Gewoon dapper de par-
tijbillen bloot. Want voor deze
avond heeft de PvdA twee
'vreemdelingen' uitgenodigd, de
witgeboorde heren Hub Haenen
en Nico Simons. De eerste verte-
genwoordigt 300 zelfstandige on-
dernemers; de ander is de
smaakmaker van de Kamer van
Koophandel. Beiden vertegen-
woordigen op hun manier het ka-
pitaal. Maar zijn allerminst
maatjes als het gaat om hun visie
op het voorstel van Savelsbergh
c.s. om 400 miljoen te laten inves-
teren - de gemeente lapt dik
twintig miljoen - in een was en
strijkbeurt voor alleen de bin-
nenstad.

Aan de andere kant van dezelfde
praattafel vouwt Haenen de han-
dentot witte knokels. En bast te-
rug, dat deze koppeling nu on-
verstandig is. Want je koppelt
twee onvergelijkbare winkelhar-
ten aan elkaar. Hartje Heerlen zal
dan zeker gaan lijden aan bloed-

van een functionele koppeling
tussen hartje Heerlen en het bij
de consument bejubelde, maar
vanuit de Heerlense midden-
stand verguisde winkelparadijs
't Loon.

Dus besluit Simons even later
toch een half dozijn, ongeschaaf-
de knuppels in het politieke
hoenderhok te gooien. Leunend
op een rapport van het CIMK
blijft hij hameren op het belang

Ongeschaafd

$jar tikt het ook aan?
ant de verzamelde Heerlense
c'aal-democraten hebben een

Oii? nd)e 'Wedden dat' opzij gezet
v
m te bakkeleien over het met

gespetter voorgekookte,
U*ar lauw uitgeserveerde voor-
e' om hartje Heerlen te reani-5eren.

Jll misverstanden te voorko-
eien: het siert de PvdA om in

Seri kring een voorschot te ne-

Lauw

' Van onze verslaggever
JJEERLEN - Elke politieke par-

"eeft ze onder de leden. Van
stnu doordravers op sleetvaste
okpaardjes met oogkleppen. Je

Sihh* Ze teSen van Dokkum tot,
u

Us ook in Heerlen. En nog wel-'teraard (svp doorstrepen wat ul^'tiek uitkomt) bij de PvdA.en terug naar maandagavond,naom tien in een jicnt berooktjv'^e van gemeenschapshuis
*e Steenberg aan de rand van

Wegen Qf er in Heerlen niet
Ij |er een multi-functioneel voet-'stadion gebouwd kan wor-n, wil een dubbelverdienende
l e'aal-democraat uit Hoens-

weten. Geeft zichzelf nogen de sporen. En vraagt zich
I U'olgens retorisch af wat Heer-: "J met een voor honderden mil-
(7ner > ('toch ook mijn belasting-

opgeknapt winkeleen-
ve , n^oet in een stad van drugs-
jrs 'aafden en minimumlijders?
hJ^ÜI, zo moet hij in een adem
j. 'Jt. het winkelcentrum in
j,°ensbroek er maar bij hangt.at lucht op.

HOENSBROEK

»j. Van onze correspondent
- Voor de 160 etagewoningen aan het Ge-

tjj 0k-erplein te Hoensbroek zijn nog steeds geen definitieve
|g prijzen bekend. De laatste woningen werden in juni 1986
geleverd. Bewoners betalen nu een bedrag dat 'de werkelijk-
i*l zo dicht mogelijk benaderd', volgens de woningvereni-
iy> Hoensbroek. De huurders zijn bang dat zij straks dereke-

-8 gepresenteerd krijgen door een forse navordering.

Zijn brieven naar twee volksverte-
genwoordigers werden keurig be-
antwoord. Zowel het CDA als de
VVD toonden hun medeleven en
wezen de woningvereniging als de
eerst verantwoordelijke aan. Het
Tweede Kamerlid voor de VVD-
fractie L.M. De Beer noemt de ge-
reedmelding van alle vier de com-
plexen aan het plein bij de Hoofdin-
genieurDirecteur (HID) van de pro-
vincie rijkelijk laat. Volgens De
Beer geschiedde dit op 4 maart 1988.
„Eerder kon dus van rijkswege niet
aan de definitieve vaststelling van
de huur worden gewerkt", schrijft
de parlementariër aan Scheeren.

worden

Scheeren: „Zelf betaal ik 565 gul-
den. Maar ik weet dat een identieke
woning, iets verderop, bijna hon-
derd gulden meer moet opbrengen
aan huur. Niemand weet precies
wat er straks aan huur betaald moet

collectieve onrustjL°ud-raadslid Hub Scheeren
i i*le vorig jaar als huurder diver-
l r̂en zijn onvrede kenbaar aan
%, °ningvereniging over het uit-
ln van de definitieve vaststel-
If, an de huren. Mede ook op aan-
!h^ n van bewoners die bij

een gewillig oor voor hun

Leerlingen van de Kerkraadse scholen De Blijde Boodschap, De Zon, Sancta Maria en
Rolduc zwommen onlangs in het plaatselijk zwembad dr Pool voor de armen in India. De
scholieren kregen voor elk baantje van vijftig meter een bepaald sponsorbedrag vanfami-
lieleden, buren of bekenden. Het 'sponsorzwemmen' werd gehouden in het kader van de
landelijke Vastenactie voor een van de ontwikkelingsprojecten in India. Op defoto pope-
len dekinderen van ongeduld om te mogen beginnen aan hun zwemrace.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Spaanse tragedie
in Grand Theater

Ubach over Worms
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De speelgroep Fa-
cet brengt vrijdag het toneelstuk
'Het huis van Bernarda Alba' op de
planken in het Grand Theater in
Übach over Worms.

Facet brengt dit stuk aleen halfjaar
op de planken. De regie is in handen
van Jan Halders.

Het stuk is een tragedie van de
Spaanse schrijver Frederico Garcia
Lorca en handelt over Bernardai
Alba en haar vijf dochters. Na de
dood van haar man kondigt de
vrouw des huizes voor acht jaareen
periode van rouw af. Haar dochters
mogen niet in aanraking komen met
mannen, de oudste uitgezonderd.-
Ofschoon ze haar verloofde alleen
door een getralied venster mag aan,
schouwen. Verloofde Pepe houdt
echter meervan de jongste dochter.
Er ontstaat een sfeer van haat, leu-
gens en geweld, voortkomend uit
een onderdrukte vrijheid.

De voorstelling wordt gegeven in
het Grand Theater aan de Kerk-
berg 4 in Waubach. Aanvang 20.30
uur, entree vijf gulden.

Themagroep
'Omgaan met
spanningen'

HEERLEN - De Stichting Cen-
trum voor Maatschappelijk Werk
Heerlen start binnenkort met een
themagroep 'Omgaan met span-
ningsklachten.

Peeters is ervan overtuigd dat de
woningvereniging Hoensbroek niet
in gebreke is gebleven. „Wij hebben
steeds direct na oplevering, met een
speling van enkele maanden voor
de risicobepalingen bij bouwwer-
ken, de gereedmelding van de com-
plexen bij de gemeente ingediend.
De eerste meldingvond plaats op 21
februari 1985 en de laatste op 10 de-
cember 1986. Als de genoemde da-
tum van De Beer juist is, moet er
vertraging bij de gemeente zijn ont-
staan."

Uitzendkracht heeft
recht op bijstand

kubedrijfsvakantie
Katten (2)

in gesprekGymnastiekclub wil
geld voor kostuums

De huurders hoeven zich niet onge-
rust te maken. „Wanneer de huren
uiteindelijk hoger zullen uitvallen,
dan kan er nooit sprake zijn van na-
betalingen. Wel bestaat de mogelijk-
heid dat de teveel betaalde huur bij
duurdere woningen wordt terugge-
geven", aldus Peeters. SIMPELVELD - Het verzoek van

gymnastiekvereniging Werk Naar
Krachten (WNK) in Simpelveld om
van de gemeente een financiële bij-
drage van 5.000 gulden tekrijgen in
de aanschafvan kostuums voor alle
leden en de drumband, wordt naar
alle waarschijnlijk morgenavond
door deraad afgewezen.
Op 25 februari '88 nam de raad in
Simpelveld het besluit dat alleen de
uniformen van harmonieën, fanfa-
res en schutterijen voor een subsi-
die-bijdrage in aanmerking komen.

Vaak hebben allerlei spanningen
in het dagelijks leven grote in-
vloed op de gezondheid. Het is
moeilijk om het verband te ont-
dekken tussen de persoonlijke
problemen en klachten als hoofd-
pijn, maagpijn, rugpijn of hoge
bloeddruk.
Het is de bedoeling om in de groep
te praten over de klachten en het
ontstaan ervan. Er zijn vijftien bijr
eenkomsten, die op vrijdagoch-
tend van 9.30 tot 11.30 uur worden
gehouden in het Centrum Maat-
schappelijk Werk, Amstenrader-
weg 15 in Hoensbroek. ledereen
kan er kosteloos aan deelnemen.
De leiding is in handen van twee
maatschappelijk werksters.

J.v.d.Kuit

De eerstvolgende groep komt op
vrijdag 24 februari " bijeen. Voor
aanmelding en informatie kan
men bellen naar S 045-760880.

Ik heb het artikel 'katten in de klem'
gelezen. Ik ben er fel op tegen wat
mijnheer H. heeft gedaan. Van de
andere kant kan ik echter ook be-
grip opbrengen voor zijn handelwij-
ze. Ik heb last van twee katten, die
in mijn tuin hun behoeften doen. De
eigenaar van de katten heb ik daar-
over aangesproken, maar ik kreeg
als antwoord 'een kat is toch een
roofdier. Van zulke opmerkingen
word ik kwaad. Als ik een kat of een
hond heb, zorg ik er welvoor dat an-
deren daar geen last van hebben.
Als iedereen eens goed opzijn eigen
huisdierzou letten, gebeuren er zeer
zeker minder nare dingen.„Hoort een drumband dan niet on-

der dezelfde categorie als een har-
monieen een fanfare?", vraagt Hens

Indien de gemeente Simpelveld het
verzoek van WNK tijdens de raads-
vergadering afwijst - de nieuwe
WNK-kostuums bestaan geheel uit
gymnastiekkledij - gaat de aan-
schaftoch door. Volgens Bom heeft
WNK een reservepot, waaruit dan
de ontbrekende vijf mille worden
gehaald.

Bom, voorzitter van WNK Simpel-
veld zich af. „De nieuwe uniformen
zijn inmiddels besteld en kosten
20.000 gulden. Volgens de subsidie-
regeling zouden wij in aanmerking
komen voor een bijdrage van 25
procent, dat is dus 5.000 gulden. Als
men niet vraagt, krijgt men ook
niets", meent Bom.

Ex-leden kunnen zich melden bij
F. Francois, S 045-453988.

CHEVREMONT - Zeventig ex-le-
den van harmonie Philomena uit de
Kerkraadse wijk Chevremont con-
certeren zaterdag 4 maart in zaal
Van der Heyden aan de Chevre-
montstraat. De optredende oudmu-
zikanten staan onder leiding van
Jeu Weyers. Aanvang 20 uur.

Reünie van
St.-Philomena

|. HAAG/ONDERBANKEN -
tg uitzendkracht bij Philips Sit-

tijdens zijn onbetaaldeisJ^te bedrijfsvakantie recht op
i g

nd. Dit heeft de afdeling voor
van bestuur van de

hj] Van State bepaald in een ge-
ul pussen het gemeentebestuur
H nderbanken en Gedeputeerden van Limburg.

'ir/ anken had de man, die bij-
*u Vr°eg over de week van 12 tot

>jg Bustus 1985, een uitkering ge-
?Ur rd omdat hij nog over' 57 ver-, n beschikte. Daarmee kon hij
!p lreffende week overbruggen.
!|}S °yincie was het niet met deze
Js^'jze van de gemeente eens.
Sm al in geld gewaar-

kunnen worden, dan kunnen
tl o slechts worden toegerekend
Sc) e Periode dat gewerkt is", al-

eProvincie. Zij dienden dus in

de aanvraag om bijstand buiten be-
schouwing te blijven.
De gemeente Onderbanken ging in
beroep omdat zij meende dat er
door het verplicht onbetaald verlof
geen sprake was van ontslag. Daar-
door konden de verlofdagen ook.
niet aan een afgesloten periode wor-
dentoegekend. Volgens de gemeen-
te geldtvoor debijstand danook het
moment waarop de verlofrechten
geldelijk gemaakt kunnen worden.
De afdeling rechtspraak oordeelde
dat er geen sprake was van onder-
breking van de werkzaamheden
omdat het onduidelijk was of de
man na de bedrijfsvakantie op-
nieuw aan de slag kon. De verlofu-
ren moesten danook als loon gezien
worden dat tijdens de dienstbetrek-
king is verworven. Zij mogen pas bij
de bijstand worden opgeteld als een
bescheiden vermogen, dat vrijge-
steld is, wordt overschreden.

beurtelings

Niet uit evenwicht
door gevallen kruis

Woogie huren etagewoningen Cebrookerplein nog onbekend

Bewoners vrezen
Forse navordering

Israëlische
onderscheiding

"an onze correspondent

per persoon

" De 92-jarige Marijke Wijnsma-
Zijlstra ontving gisteren de hoge
Israëlische onderscheiding Vad
Vashem. Piet van Zeil, burge-
meester van Heerlen, mocht haar
een medaille en een certificaat
namens de Israëlische ambassa-
deur in Nederland overhandi-
gen. De bejaarde Heerlense
kreeg de onderscheiding voor
hulp aan een Joodse onderdui-
ker tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.

" Marijke Wijnsma-Zijlstra met haar onderscheiding. In
het midden staat JonasKijl met links ernaast Dirkje Wijns-
ma. Foto: FRANS RADE

In haar volle huiskamer aan de
Hendrikvan Veldekestraat pp de
Molenberg bevond zich ook Jo-
nas Kijl (48). Hij kwam tijdens de
oorlog op 2-jarige leeftijd naar
Heerlen. Voor hem werd een on-
derduikadres gevonden bij de fa-
milie Wijnsma op de Molenberg.

ons gezin, dat ik als oudste doch-
ter thuis zou blijven om mijn
moeder te assisteren in de huis-
houding. En dat hebik toen maar
gedaan."

Zelf herinnert hij zich nog maar
weinig van zijn avontuur. Des te
meer weet Dirkje Wijnsma (70)
zich nog voor de geest te halen.

„Mijn vader stelde als voorwaar-
de voor de opname van Jonas in

plaatsvond in de wijk liep dus
bijna fataal af. Enkele weken la-
ter stond zij weer voor de deur
met dat donkere knulletje Dirk-
je. „Wij vertelden de buren dat
hij eenRotterdammertje was, die
na het bombardement moest
evacueren". Voor de betoonde
moed werd ook haar naam op de
medaille vermeld.

Het was dezelfde Dirkje die hals
over kop met de kleine Jonas
naar Friesland moest vluchten.
De razzia die een paar uur later

" Hans de Jongh en mevrouw Schoonbrood bij het verniel-
dekruisbeeld aan de Overbroekstraat.

Foto: CHRISTA HALBESMA

voor. Zeker gezien zijn achter-
grond. Als jongen vertoefde hij
vaker bij de paters Montfortanen
die bij hem om de hoek woon-
den. Via het dienen van de mis
belandde hij op het Klein Semi-
narie te Schimmert. Een jaar
voor de priesterwijding haakte
hij echter af. Hij zocht emplooi in
het bedrijfsleven. By een zaak in

Maastricht werkte hij 35 jaar,
waarvan een groot gedeelte als
stafmedewerker van de perso-
neelsafdeling. Maar geloofsza-
ken heeft de Hoensbroekenaar
altijd serieus genomen. Daarom
heeft hij een steenhouwerij met-
een de opdracht gegeven het
kruis weer op zijn sokkel te
plaatsen.

(^NSBRCtïansdêjönp
'1 1Q'f e^ net smds de oprichting
set. '4 van de commissie Krui-
H 0 en Kapellen in Hoensbroek
*atp nietmeegemaakt. Afgelopenije , rdag vernielden onbekenden
0V kruisbeeld op de kruising
Eén oekstraat-Julianastraat-
bro week geleden werd het
bee) ?en corpus van het kruis-
str '? gerukt en achteloos in de

gedeponeerd.
vro de vernieling is door me-
hli; w Schoonbrood, die in een

tegenover het kruisbeeld
''Ueu aang ifte gedaan bij de po-
Ujt ' *>ans de Jongh laat zich niet
bliift IJn evenwicht bengen. Hij
gei-» Tvx*ü2- Geen beschuldigin-
rj 0 °f woedeuitingen. „In
bji|? n,sbr°ek staan op het ogen-
ten n kruisen. Zelfs in buur-

Vv-aar je vandalisme zou ver-

De commissie streeft ernaar
wegkruisen en kapellen te hand-
haven, te herplaatsen en draagt
zorg voor het onderhoud. In
Hoensbroek houden zich vier
personen met dit werk bezig.
Niet dat ze zelf met borstel en
zeep in de weer zijn. „Nee, wij
proberen buurtbewoners te sti-
mulerenzelfde kruisen en kapel-
len in stand te houden". Aanlei-
ding voor het oprichten van de
commissie Kapellen en Kruisen
vormde vijftien jaar geleden een
brief van het bisdom, die aan ge-
meenten en parochies was ge-
richt. Hierin vroeg de bisschop
voor vrijwilligers die bestaande
kruisen onder hun hoede wilden
nemen.
Hans de Jongh voelde er wel

wachten, is dit nog niet gebeurd.
Natuurlijk is er wel eens een be-
klad, maar dat was dan ook al-
les", zegt hij.

Nico Simons
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Spons en waterzak zijn taboe

Voetballers Roosteren
in gevecht tegen Aids

PvdA-forum bakkeleit over aanpak centrum

Vrees voor bloedarmoede
van Heerlens winkelhart

armoede. Pas als ook de binnen-
stad weer met de nieuwetijd mee
kan, mag die koppeling er ko-
men.

Simons: „Intussen gaat je wel
voorbij aan het gegeven dat de
consument bepaalt waar hij of zij
winkelt. Koppel je de city aan 't
Loon dan daag je de consument
uit om in Heerlen te winkelen." wond oploopt, wordt met de over-

bekende spons en waterzak behan-
deld. Maar als vijfminuten later èes
andere speler zijn wenkbrauw
openhaalt, wordt hij wel met pre-
cies diezelfde vuile spons behan-
deld. En wanneer een speler tijdens
de wedstrijd dorst heeft, grijpt hij
naar dezelfde spons om snel zijn
dorst te lessen. Op zon manier over-
treedt je natuurlijk wel de meest
elementaire hygiëne-regels en is de
kans op besmettingsgevaar niet
denkbeeldig."

ROOSTEREN - De spelers van het
tweede team van voetbalvereniging
Roosteren zijn op eigen houtje een
even opmerkelijke als ongebruike-
lijke anti-Aids-campagne gestart.
Middels een aantal rigoreuze hygië-
ne-maatregelen bij de verzorging
van bloedige blessures willen de
voetballers elk risico van besmet-
ting met het zo gevreesde Aisis-vi-
rus op het veld uitsluiten.
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VARKENS- MAGERE DOOS SCHOUDER-
NIER HAMSCHIJF HAMBURGERS HAM I
Kilo ZlB.«fO Kilo "ia«JO perdoos Va «10 '00 gram UiOO I
CTCCI . Bij een stuk lichtgezouten FlLET-
cotelet BUIKSPEK an 5.98 „-. COTELET

Bqo 10 EIEREN 00.98 OOQ
■JQ I op -op | Kiio Ja JU

LET OP: DE EUROSLAGERIJ TE SITTARD IS WEGENS VERBOUWING VAN 25 FEBR. T/M 14 maart gesloten
Donderdag koopavond AMBY-MAASTRICHT:
(behalve in Sittard) Trt n^^nT^Z L^^ Lindeplein 1
HEERLEN: Heerlerbaan 106 # ' t~\ \
BRUNSSUM: Julianastraat 24 f T. 1 K^ J GEOPEND VANAF

I SITTARD: (Sanderbout): Veestraat 42 WOENSDAG 12 UUR

HOENSBROEK, Kouvenderstraat 48a 65.000,-
-in centr gel appartement bestaande uit 2 verdiepingen, woonk
met gashaard. 2 bergkasten, 4 slpks w o 1 met balcon +
doucheruimte
ÜBACH OVER WORMS, Groenstraat 133 65.000,-
-knusse boerenwoonhuis met buitenhofje, woonk. met allesbrander
+ 3 slpks
BOCHOLTZ, De Baan 8a 90.000,-
-zeer goed onderh woonhuis met garage en tuin. keldertje. badk
met ligb en 2 slpk
RJMBURG. Gremelsbrugge 30 98.000,-
-tussenwoning met garage en tuin. woonk met plavuizen vloer,
badk met ligb en 2e toilet. 2 slpks
KERKRADE-WEST, Bleijerheidestraat 79 98.000,-
-woonhuis met grote tuin. badk met douche, toilet, 3 slpks en 3
mansardekamers
KERKRADE-WEST, Danieleik 21 99.000,-
-woonhuis met berging en tuin. bergkast met toilet, keuken met
installaties. 3 slpks . badk met ligb. en 2e toilet.
LANDGRAAF, Hoofdstraat 77 105.000,-
-vooroorlogs woonhuis met grote tuin. woonk met allesbrander,
aanbouwkeuken met installaties. 4 slpks
BRUNSSUM, Ringoven 3 139.000,-
-geschakeld woonhuis met garage en tuin. woonk met berging,
keuken met moderne app en 3 slpks

WIJMAN & PARTNERS VASTGOED
Hypotheken - Taxaties
045-728871 of 04750-15135 145136

Randstad ,JpPk
heeft volop «EXwerk MÈkk j\
Houtbewerkers
U kunt voor enkele maanden aan de slag bij een
houtbewerkingsbedrijf in de omgeving van Kerkrade. U heeft
een LTS-diploma en/of ervaring in de houtbewerkingsbranche.
Bereidheid tot het maken van overuren is een voorwaarde.
Indien u niet aan bovengenoemde eisen voldoet, maar wel
enig technisch inzicht heeft en handig bent, kunt u ook voor
deze vacature in aanmerking komen.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

■v randstad uitzendbureau

Maj r rOVInCIC BureauBibilotheek
iIWH I Ï-—U..-,- Postbuss7oo
.jfy& LllIIUUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

nMd«Miii« Gedeputeerde Staten van Limburg
m3l/7-89 maken bekend dat zij op 31 januari 1989het

beheersplan voor het beheers- en reservaats-
gebied Mergelland-West overeenkomstig de
Regeling Beheersovereenkomsten 1988 heb-
ben vastgesteld.
Het beheersplan Mergelland-West is een her-
ziening van het beheersplan Mergelland dat
op 1 april 1989 afloopt. Bovenstaande bete-
kent dat ondernemers die gronden in eigen-
dom en/of gebruik hebben in dit gebied, per
1 april 1989(opnieuw) de mogelijkheid heb-
ben om op vrijwillige basis beheersovereen-
komsten te sluiten met het Bureau Beheer
Landbouwgronden. Ingevalvan verpachting
dient de eigenaar de overeenkomst mede te
ondertekenen. Aanvragen voor het sluiten
van een overeenkomstkunnen worden inge-
diend op het volgende adres: Kantoor van de
directeurLandbouw, Natuur en Openluchtre-
creatie, Bureau Beheer Landbouwgronden,
Postbus 965. 6040 AZ Roermond. Verder be-
tekent bovengenoemd besluit dat hetreser-
vaatsgebied ook aankoopgebied is voor het
Bureau Beheer Landbouwgronden. Een af-
schrift van ditbesluit, alsook het beheersplan
metkaart, liggen ter inzage op hetProvincie-
huis te Maastricht en op hetkantoor van de
directeur Landbouw, Natuur en Openluchtre-
creatie teRoermond, waar ook nadere inlich-
tingen verkrijgbaar zijn bij de heerB. Lebbink
van het Bureau Beheer Landbouwgronden,
telefoon 04750-34251 toestel 339.
Maastricht, 22 februari 1989.

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

EXPEDITIE-
MEDEWERKER
voor een relatie in Kerkrade.
Wij zoeken kandidaten met een
HEAO-opleiding of vervoersaca-
demie. Ervaring op het gebied
van vervoer en leidinggevende
capaciteiten zijn voor deze baan
beslist noodzakelijk. Bij gebleken
geschiktheid biedt deze baan
zeer goede toekomstperspectie-
ven.
Vraag vrijblijvend voor meer in-
formatie over bovenstaande va-
cature naar Dymphy Beekman,
afd. kantoorpersoneel, tel. 045-
-718332. Of kom langs. 144844

ALLTHERM B.V.
KUNSTSTOFTECHNIEK

Specialist in kunststoframen, -deuren,
-erkers, -winkelpuien, voor aannemer en
partikulier. Ervaring in grootrenovatie,
projectisolatie, -beglazing, -zonwering. Het
hele programma is ook leverbaar in
aluminium. Eigen servicedienst, zeer
interessante prijzen. Bel voor informatie teL
045-326700/326707. Fax 045-326711. Korte
levertijd ca. 3-4 weken.

144605- i

"w
STEPH. M.J. QUAEDVLIEG
GERECHTSDEURWAARDER

OPENBARE VERKOOP
Donderdag 23 februari as. te 10.00 uur voormiddags,
zal ondergetekende deurwaarder bij opbod verkopen
de complete inboedel van het pand Past. v.d. Heijden-
laan 25 te Kerkrade, alsmede enige gouden sieraden.
De verkoop zal ter plaatse geschieden. Bezichtiging
vanaf 9.00 uur.
Het is een vrijwillige verkoop t.o.v. de gerechtsdeur-
waarder G. Qude Nijhuis.

Steph.M.J. Quaedvlieg
gerechtsdeurwaarder
Grupellostraat 8a

,44525 Kerkrade (tel. 453252)

GUNSTIGE LENINGEN

(huisbezitters: VV PERSOONLIJKE WW DOORLOPEND %
Ö""GJL"STEN W LENINGEN W KREDIET

101 26 EN 36 i^T^¥V7TfT>7TV,fW l̂*¥^r r̂n Krtdut- P mnd Rente Theor
IiVBATUCafeiJ "" - ■'■- Li a^^' 'lat? L^L*iJ M bedrtg mcl rtntt p«r mnd. loopt

PO Persoonlijke Leningen, zonder 6.000.- 100.- 0.97% 69KReoiET- looptud onderpand verstrekbaar en meestal —www, .««> w,«. w.
(cdraq in maanden kwijtschelding bij overlijden 1 1.000,- 220,- 0,87 <*> 66

'!J?° 'J.1?" 2!J? C Krediet- 20.000.- 400.- 0.83% 66
10.000,- 69,- 97,- 107,- I 8000 ■ 121,- 147,- 30.000,- 600,- 0,83% 68
15.000,- 103,- 145.- 161,- I 10.000 199. 238,- 290.- ■ 40.000,- )0,- 1 °*> 65
25.000.- 172.- 242.- 269.- I 18.100 284,- 362,- 431,- 1
40000 VA lil aai I 20.000 378,- 487,- 571,-1 FINANCIERINGSKANTOOR
,«'«««' ..!'' ~," .„.'' MOO° 47°- 8M- 714 II rvn,4^aWi^aWrvnrr=>r\n76.000,- 814,- 727,- 809,-m^ 30.000 5S4>. 700,. 857,-1 iVj ||1| ,\ L NMm «0.000 934.- 1181,- 1423.- I Mk ■ ■ p|V
"omng »<jnn«n da llruv.n~r«rtn Ell r.me v.n.) O.BH> o«f m»«na H LI U U U \J L_3U VI

■■ Scharnerweg 108 Maastrcht
a^^ Bijkantoor:
[y^^*^ r JL'^l'/\. X J Hoofdstraat 9, Hoensbroek

Hl

Ih 1"TT 24 EN 25 FEBRUARI J

Vakmensenkunnen in debouw zó aan de slag. De vakopleidingen. De vooruitzichten. En de
Maar volleerd vakman of vakvrouw, dat word scholen waar je de theorie van het vak leert,
je niet zomaar. Als je het echter handig Bij jou in de omgeving worden debouw-
aanpakt, dan kun je daar mooi voor worden infodagen in de werkplaats van het samen-
opgeleid. Via het leerlingwezen. Dat betekent werkingsverband gehouden. Op beide dagen
dat jestraks na de LTS of de MAVO gaat laten leerlingen de vele facetten van hun
werken, terwijl je tegelijkertijd leert. Totdat je beroep zien. Zo kun je al iets van de profes- i
inderdaad volleerd vakman of vakvrouw bent. sionele sfeer proeven.

De Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf Kom dus gerust.Alleen. Met jevrienden,
verzorgt opleidingen voor o.a. timmeren, Met je ouders. Of met je leerkrachten,
metselen en tegelzetten. Omenig idee te hebben De vakmensen van straks, die komen zeker.
van hoe datprecies in zijn werk gaat, is het goed
naar de landelijke bouw-infodagen te komen. [■

Jebent welkom op 24 en 25 februari. ■ ■ ■ stichting
We informeren je dan uitgebreid over het wer- ■ ■;■!■ vakopleiding

ken in debouw. Develeberoepsmogelijkheden. ■ ■■■bouwbedrijf |

WIE HANDIG IS,KIEST'N BAAN IN DE BOUW.
L Heerlen, Kissel 47, 045- 724896, vr. 13.00- 21.00, za. 10.00-15.00 - Weert, Dr. Schaepmanstraat 19, 04950 -41830, vr. 13.00-18.00, za. 10.00-15.00. A

Xjjs? -\M

■Éi: ittk^MNEh iÉÉI^H is 't meestal bij de eerste proefzit al bingo-
# aft 1 »■ 10 i'# f^ *ö^ <M En het aardige van onze uitgebreide leercol-

aaaHMSSn hmmb^b^S RHSKaaaw prijskaartje van Sanders pas écht een lot uit de loterij.

Weer mis en toch
in't leer bij Sanders

:'S

Bpiaerne, witleren zithoek. Leverbaar in verschillende samen-
stellingen en in maar liefst 14kleuren. De hier afgebeelde

l \ combinatie kost u slechts A AêT\f\*
*■■■ :ïa»r:Mi® XI 'Y~j\j-

W mm. ü jJfcj -Wk IËJÉ tnËHHniw

Tijdloze 3-2 zitcombinatie in zwart leer. Debanken zijn Klassieke, bruinieren 3-2 zitcombinatie. De banken zijn
ook afzonderlijk te bestellen, in 11 kleuren leer of Lamous, in diversekleuren te leveren, ookafzonderlijk, desgewenst
met of zonder bijpassende fauteuil. De prijs van de metbijpassende heren-fauteuil. Voor decombinatie die u
afgebeelde combinatie bedraagt slechts ..QQQQ* nier ziet betaalt u slechts /(|QQ^

U TREFT T BIJ SANDERS
*Deze aanbiedingenzijn geldigt/m 25 maart 1989. Prijs- en modelwijzigingenvoorbehouden.

DONDERDAG KOOPAVOND. AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 - 184733. BEVERWIJK, PARALLEL- Wm B I
WEG 120,TEL. 02510-20816. GRONINGEN, PRÓTONSTRAAT 8, TEL. 050 -184022. KERKRADE, VALKENHUIZE- B^TVS [M [H Éw|
NERLAAN 20, TEL. 045 - 415990. UTRECHT, WINTHONTLAAN 4, TEL. 030 - 889144. VRIJDAG KOOPAVOND. B^^^^^^^^^^^^^^^^
BERKEL / RODENRIJS, INDUSTRIEWEG 19, TEL. 01891 - 13855. DUIVEN, NIEUWGRAAF 4, TEL. 08303 - 15151. ■J^lïljElïCl^AËJ
HATTEM, INDUSTRIEWEG 2, TEL. 05206 - 41131. OOSTERHOUT-ZUID, BENELUXWEG 3, TEL. 01620 - 50154.
SON, EKKERSRIJT 237, TEL. 04990 - 72065. VLAARDINGEN, HARINGBUISWEG 33, TEL. 010 - 4359800. ■■■■■■■■i^B^L^^^
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Jeu Sprengers schuift 'de schuld
absoluut niet naar één kant.' Vol-
gens hem was er sprake van twee
'botsende culturen.' Sprengers: „Er

zou veel verloren gaan als het con-
flict zou voortduren. Mensen in de
club raakten gedemotiveerd en pila-
ren dreigden weg te vallen. Als we
zó waren doorgegaan, zou VW als
organisatie, die grotendeels stoelt
op de inbreng van talrijke vrijwilli-
gers, aan het einde van dit seizoen
uiteenvallen." WV is beducht voor
een nieuwe start in, eventueel, de
eerste divisie mét Leo van Veen.
„Dan zou er een ontredderde situa-
tie ontstaan. Dit conflict was helaas
niet meer op te lossen".

Fortuna: 'Er was geen basis meer voor verdere samenwerking'

Van Doorneveld ontslagen
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Vergoossen
Inmiddels heeft het VW-bestuur
jeugdcoördinator Sef Vergoossen
gevraagd het eerste elftal tot aan het
eindevan dit seizoen onder zijn hoe-
de te nemen. Vergoossen, al tien
jaar bij VVV werkzaam en van '81
tot '86 hoofdtrainer, heeft het ver-
zoek nog in beraad gehouden. Hij
heeft vierentwintig uur bedenktijd
gevraagd. Zoals bekend, gaat Ver-
goossen met ingang van volgend
seizoen naar MVV.

Het was in Venlo al langer een pu-
bliek geheim dat het niet boterde
tussen een groot gedeelte van het

eerste elftal en Leo van Veen. Al in
de voorbereiding op de competitie
botste zijn trainingsaanpak met de
inzichten van Tiny Reynierse c.s.
Het meningsverschil bleef voort-
sudderenen escaleerde als weer een
speler(Reynierse, Roox) van de trai-
ning werd weggestuurd.
Leo van Veen liet toen in de voorbe-
reiding van de competitie doorsche-
meren verbaasd te zijn over het ma-
tige loopvermogen van de spelers:
„Bij RKC was ik heel anders ge-
wend. Op verzoek van de spelers
heb ik gas moeten terugnemen. Ze
konden het tempo niet bijbenen".

Wig
Ook het verschil in taktiek dreef een
wig tussen spelers en trainer. Van
Veen wilde- ook op verzoek van het
bestuur - de spelstijl een aanvallen-
der tintje geven. Dat mislukte fali-

kant, hetgeen overduidelijk
uiting kwam in de stand op de rang-1
lijst. Manager Wiel Teeuwen: „T
seizoenen op rij op de vijfde plaats!
en nu op de achttiende, datkan niét. I
Dat ligt niet alleen aan het wegval-'
len van Stan Valckx. Het klikte ge-,'
woon niet. We zullen emu alles aan.
doenom voor de club nog te redden1
wat te redden valt."
Centrumspits Jeroen Boere - een!
dure aankoop - bleek niet te func-
tioneren in het concept van Leo van'
Veen en ging terug naar De Graaf-'
schap. Harrie van de Ham, zijn ver-
vanger, valt minstens drie weken
weg wegens hernia. Wiel Teeuwen:
„Ik doe mijn best om voor de punt
van de aanval op korte termijn
vervanger te vinden". In dat
band wordt de naam van Cees Scha-
pendonk (RKC) genoemd dieooi
de belangstelling van Haarlem zou
staan.

door fred sochacki
IK
IL1 - in een grote blauwe tas droeg Hans van Doorne-
t gistermiddag ruim anderhalf jaar Fortuna Sittard naar
(l^- De deur van De Baandert viel voor de laatste keer ach-
i ern dicht. Enkele uren eerder had Van Doorneveld van be-L^slid Pierre Schmeitz te horen gekregen, dat er nauwelijks
tiSesproken kon worden van een basis waarop samen te
L.eri viel. Een reden om het aflopende dienstverband met| Adellijke ingang te beëindigen.

ren er niet meer. Dokter Thei Jessen
was overleden en Jac. Opgenoord
werd benoemd tot manager en was
uit hoofdevan zijn functie een ande-
re gesprekspartner geworden.

De onderlinge frictie vond zijn
weerslag op het veld. Na de winter-
stop verzamelde de ploeg, die in de
eerste competitiehelft furore maak-
te, welgeteld éénpunt. Er moest een
zondebok worden gevonden. „De
beslissing om met onmiddellijke in-
gang te stoppen is niet genomen
vanuit een conflictsituatie," bena-
drukt Hans van Doorneveld. „De
beslissing is met wederzijds goed-
vinden en in het belang van de
groep genomen. Als ik op mijn stre-
pen was gaan staan, dan had ik za-
terdag tijdens de derby Fortuna-
MVV op de bank gezeten. Ik hoop
dat mijn voortijdige vertrek een po-
sitieve uitwerking heeft op de spe-
lers."

Zondebok

" Hans van Doorneveld wijst voor de laatste keer hoe een balletje kan rollen. Assistent-trainer
Coockie Voorn (achtergrond) staat klaar om deregie over te nemen. Foto: peterroozen

itj,r°egtijdige verbreking van het
w *et met Van Doorneveld is het
Ir^isel van het ontbreken vanj&asis tussen spelersgroep eni^r om verder samen te wer-
ft 'uidde de officiële versie van
j mr. Paul Boels.

iaatste plichtpleging, de mid-
jj^ning gisteren, drukte Hans
°orneveld elke speler de hand

juiste de ploeg succes voor za-
i 8 en de toekomst. Ook de spe-
{s* tegen eventueel aanblijven
|. an Doorneveld waren, kregen
'..ar»d. Spelers, die reeds gerui-
t[ad voor de winterstop tegen
■LUoorneveld en vóór Han Ber-
aden gestemd.

Scheuring
' van de selectiegroep werd

ar e mening over de trainer
Ijfi a6d. Vandaar ook dat de op-
W.^g 'de spelers zijn tegen het
(H Hlven van Van Doorneveld'
L cheuring in de selectiegroep
«Of 8 bracht. De tweespalt was

r Hans van Doorneveld niet
\i te lijmen en andere vertrou-
\h en' e m°gelijk een oplos-
sj*adden kunnen aandragen, wa-

Doelman Ruud Hesp, door Van
Doorneveld uit Haarlem meegeno-
men naar De Baandert, had moeite
met de gang van zaken. „Je zag het
evenwel aankomen. De situatie
werd onhoudbaar. En dan is het
makkelijker de trainer te ontslaan
dan veertien spelers. Ik denk ech-
ter, dat we meer bij ons zelf te rade
moeten gaan waar de fouten liggen.
Van Doorneveld is in mijn ogen een
prima trainer."

Nijssen ronde
verder in

Supersprint in Ronde van Sicilië

Vanderaerden klopt
Baffi en Bontempi

door valpartijen, op mislukkingen
uitgedraaid.

Waar het precies fout is gegaan, kon
de komende AZ-coach niet om-
schrijven. „Ook het bestuur heeft
zich nooit duidelijkuitgelaten waar-
om mijn contract niet werd ver-
lengd. Ik hoorde altijd maar zeer
vage zaken. Kwaad maak ik me ech-
ter niet meer daarom. Die tijd heb ik
gehad." Stress

ty^DELPHIA - Torn Nijssen
'je 2'ch verzekerd van een plaats
V ronde van het tennis-
Va

°oi in Philadelphia. De Sittar-s(j*r versloeg in de openingsron-
ty p Amerikaan Jonathan Canter
!tuö~.2 en 6-2. Het toernooi heeft
Jij .bengeld van 1,2 miljoen gul-
% f*e eerste ronde van het GP-
!L°°i van Lyon werd Michiel
y^ers met 3-6, 2-6 uitgeschakeld

c'e Zweed Anders Jarryd.

In de Giro d'ltalia en de Tour de
France leed hij nederlaag op neder-
laag. Tijdens de Tour liep hij een
ontsteking in het scheenbeen op.
De doktoren schreven vijf weken
volledige rust voor en adviseerden
Vanderaerden het naseizoen te ge-
bruiken voor een zorgvuldige op-
bouw van het nieuwe jaar. „Zes
maanden lang heb ik alle stress van
me afgeschud."

Je jv^DEN - Arsenal, koploper in
\ voetbalcompetitie, ver-
ft 0 f uitwedstrijd bij Coventry
*f '1-Ook de nummer twee van
\^ Süjst leed een nederlaag. Nor-

**« u~*ty bleef bi-> Tottennam met
Ssuanden: I_2- In Frankrijk won
fyj ampioen Monaco op eigen
t^rj Vooruitgespeelde wedstrijd
We 28ste competitieronde tegen

*fsug Club deParis met 1-0. Caen
\ eg in eigen huis Toulouse met

Voorn
Assistent-trainer Coockie Voorn zal
tot het eind van dit seizoen de ver-
antwoording over deA-selectie heb-
ben. Hij wordt tijdens de trainingen
geassisteerd door oud-speler Chris
Dekker. Voorn: „Ik heb met alle
hoofdtrainers goed kunnen werken.
Ikzelf heb nooit de ambitie gehad
om coach van een betaald voetbal-
club te worden. Nu ik voor de groep
sta, probeer ik er het beste van te
maken. In de afgelopen tien jaarheb
ik als assistent acht keer het elftal
gecoacht. Ik hoop dat de negende
keer, zaterdag tegen MW, op winst
zal uitdraaien."

RONDE VALENCIA - Eerste etappe,
Altea-Altea, 187km: 1.Kappes 4.53,50;
2. Jabolert; 3. Stumpf; 4. Indurain; 5.
Hernandez; 7. Maassen, alle zt als Kap-
pes; 45. Harmeling op 3,23; 58. Solle-
veld op 5,31; 94. Cordes op 14.49; 95.
Pirard op 16,52; 113. De Vries op 16,52;
120. Verhoeven; 124. Nijboer; 127.
Hermans, allen zt De Vries.

RONDE SICILIË - Vierde etappe,
Scordia-Avola. 187 km: 1. Vanderaer-
den 4.54.22; 2. Baffi; 3. Gambirasio; 4.
Guido Bontempi; 5. Chesini; 6. Boffo;
7. Lipollini; 8. Hafliger; 9. Cimini; 10.
Gavazzi; 17. Rooks; 23. Draaijer; 24.
Manders; 50. Van Vliet; 52. Stevenhaa-
gen; 55. Van Orsouw; 60. Siemons; 63.
Hanegraaf; 71. Kleinsman; 78. Lub-
berding; 94. Hoondert; 130. Knete-
mann; 138. Veldscholten; 147. De
Rooy; 161. Talen, allen zt als Vander-
aerden; 165. Van Poppel op 0.48. Alge-
meen klassement: 1. Leali 19.26.08; 2.
Baffi op 0.03; 3. Gavazzi op 0.11; 4. Kel-
ly op 0.13; 5. Giola zt; 6. Anderson op
0.16; 7. Argentin zt; 8. Sörensen op
0.17; 9. Vitali zt; 10. Draayer zt; 16.
Rooks op 0.17; 17. Van Orsouw; 21.
Van Vliet zt als Rooks; 30. Siemons op
0.37; 43. De Rooy op 5.03; 48. Kleins-
man op 5.32; 55. Hanegraaf op 6.20; 64.
Talen zt; 73. Manders op 10.21; 80.
Veldscholten op 11.20; 101. Steven-
haagen op 15.07; 127. Knetemann op
20.05; 152. Lubberding op 31.53; 167.
VanPoppel op 37.57; 169.Hoondert op
39.18.

AVOLA - Een kleine overwinning
kan een groot renner soms intens
gelukkig maken. Dat was in de vier-
de etappe van de Siciliaanse Wieler-
week het geval met Eric Vanderaer-
den. In Avola won het troetelkind
van Peter Post de massasprint te-
gen Baffi en Bontempi. „ledereen
mag van mij deze overwinning klei-
neren zo veel hij wil", sprak de stra-
lende winnaar. „Voor mij is deze
van enorme betekenis. Wat telt is de
kwaliteitvan de tegenstanders. Baf-
fi is de snelste manvan Italië dit mo-
ment. Hij werd onklopbaar geacht."
VoorEric Vanderaerden was dit het
tweede teken van zijn herrijzenis als
topcoureur in het nog zo korte sei-
zoen. Op 12 februari won hij in Gra-
nada de slotetappe van de Ronde
van Andalusië. Vorig jaar stuurde
Peter Post de moreel geknakte Belg
uit de Tour de France naar huis. De
voorjaarsklassiekers waren, mede

wielerbulletin

Cees Loffeld
trainer FC Utrecht

UTRECHT - Cees Loffeld wordt met ingangvan volgend seizoentrai TK
ner van FC Utrecht. Hij volgt Han Berger op, dienaar Fortuna Sittard"'
gaat.Loffeld debuteert als trainer bij een betaalde club. De voormali->,.
ge speler van onder andere DOS, Elinkwijk en Wageningen, is twaalf ,
jaar oefenmeester geweest bij de hoofdklasser Elinkwijk. Loffeld
heeft een contract voor twee seizoenen getekend.

Sofia-getint
Bulgarije

verliest van
Rusland: 1-2

SOFIA - De nationale voetbal-
ploeg van Rusland won de
vriendschappelijke interland te-
gen Bulgarije in Sofia met 2-1.
Kostadinov opende na 22 minu-
ten de score voor de gastheren.
Borodoek maakte in de 34e mi-
nuut gelijk. Rats scoorde tien mi-
nuten na de pauze de beslissende
treffer. De Bulgaarse ploeg be-
stond voor meer dan de helft uit
spelers van Sredetz Sofia, dat
volgende week woensdag tegen
Roda JC speelt in de kwartfina-
les van het Europese toernooi
voor bekerwinnaars. Naast doel-
puntenmaker Kostadinov, de-
den ook Sredetz-doelman Valov,
Bezinski, Ivanov, Penev en
Stoitsjkov mee. Onder de 45.000
toeschouwers was de Westduitse
bondscoach Franz Beckenbauer.
De Bondsrepubliek speelt op 22
maart in Sofia tegen de Bulga-
ren, als voorbereiding op de kwa-
lificatiewedstrijd voor de we-
reldtitel tegen Nederland, op 26
april in Rotterdam.

Feyenoord
aast op spitsen
FC Groningen

Van onze sportredactie
ROTTERDAM - Feyenoord-di-
recteur Hans Kraay heeft zijn
oog laten vallen op het Gro-
ningse spitsenduo René Eykel-
kamp - Hennie Meijer. De beide
aanvallers, dit seizoen samen al
goed voor zeventien competitie-
treffers, zouden de opvolgers
moeten worden van Peter Hout-
man en René Hofman, dienet als
Kenneth Monkou van Kraay
naar een nieuweclub moeten uit-
kijken. Omdat FC Groningen
een schuldenlast van enkele mil-
joenen guldens heeft, zou de
nieuwe leiding van de club niet
onwelwillend staan tegen de ver-
koop van Eykelkamp en Meijer.
De laatste is formeel nog eigen-
dom van Ajax, dat aanspraak
mag maken op maximaal zeven
ton aan transfergeld.

" Aad de Mos: positief ge-
sprek.

De Mos bijna
rond met

KV Mechelen
Van onze sportredactie

MECHELEN - Mechelen-voor-
zitter John Cordier en coach Aad
de Mos hebben een positief ge-
sprek gehad over een langdurig
dienstverband van De Mos met
KV. De Haagse oefenmeester
had een verlanglijstje ingediend
met vier punten. De huidige spe-
lersgroep moet over langere pe-
riode intact blijven. Met name
Lei Clijsters en Michel Preud-
'homme mogen niet vertrekken. _
Daarnaast diende De Mos 11
lijst nieuwe namen in, voornaïS
meiijk aanvallers, die de huidige
selectie komende seizoenen die-
nen te versterken. De infrastruc-
tuur en de organisatie rond hel
stadion en de club dienen vol-
gens de trainer te worden verMBJIterd. En zijn salaris moet wordend
aangepast.

„Ik beoefen het trainersvak der-Jj
mate intensief, dat ik me dit g<.
twintig jaar nog zie doen. Als ik -
dus een riante aanbieding var.
het buitenland krijg, moet
erop ingaan". Zowel Cordier alsfi
De Mos waren na het onderho
tevreden. De verwachting is danS
ook, dat komende maand de \

bintenis wordt opengebroken q/£*<
voor onbepaalde duurwordt \
lengd. Tenzij Leo Beenhak
nog een streep door dereken
maakt, De Real-coach heeft
zinnen op Erwin Koeman gt
en wil de international inlij\
bij zijn koninklijke formatie. . .1

Alvorens Vanderaerden in de vierde
etappe een einde maakte aan de Ita-
liaanse heerschappij, waren de Ne-
derlanders actief. Niet Johan van
der Velde. De Brabander vertrok
voor de start ziek naar huis. Zijn
ploeggenoot Rob Kleinsman zat
twee keer in een vluchtgroep. In de
twaalf omlopen door Avola op een
vlak en breed parcours was ont-
snappen schier onmogelijk. De
ploeg van leider Leali kon in deze
omstandigheden gemakkelijk con-
troleren. Van Poppel, Lubberding
en De Rooy assisteerden de Italia-
nen met het oog op de aangescherp-
te sprint van Vanderaerden.

Frans Maassen
Frans Maassen was met de zevende
plaats de beste Nederlander in de

eerste etappe van de Ronde van Va-
lencia. Winnaar werd de Westduit-
ser Andreas Kappes. De ploeg van
Jan Raas is de enige Nederlandse
formatie die deelneemt. In de eerste
etappe werden veel renners op gro-
te achterstand gereden. De kop-
groep, bestaande uit 34 coureurs,
had een voorsprong van ruim drie
minuten op de eerste achtervolgers.
Het peloton arriveerde versnipperd
aan de streep

" Eenjaar geleden: in het bijzijn van voorzitter JeuSprengers tekende Leo van Veeneen twei
rig VVV-contract. Het document is inmiddels 'oudpapier' Foto: jan-paulkuit!

iw (ADVERTENTIE)
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Van Veen op non-actief
VVV: 'Slepende conflictsituatie tussen trainer en spelers'

Van onze medewerker HENK HAFMANS
VENLO - VW heeft met onmiddellijke ingang trainer Leo
van Veen op non-actief gesteld. Gistermiddag om half zes -
meteen na afloop van de training - ontbood voorzitter Jeu
Sprengers de oefenmeester bij zich om hem het voortijdige
ontslag mee te delen. Leo van Veen tekende voor de aanvang
van dit seizoen een tweejarig contract bij VW. Voorzitter
Sprengers deelde gisteravond mee, dat de benarde positie op
de ranglijst niet van doorslaggevende betekenis is geweest bij
de besluitvorming. „Er heerste al maandenlang een conflictsi-
tuatie tussen een deel van de spelersgroep en de trainer. Daar-
van zou VVV, naar de overtuiging van het dagelijks bestuur,
blijvende schade ondervinden," aldus Sprengers.Limburgs Dagblad sport Bekerduel

direct op tv
Van onze rtv-redactie

KEULEN/HEERLEN - RTL-
Plus brengt vanavond vanaf
20.00 uur een rechtstreekse re-
portage van de voetbalwedstrijd
Borussia Dortmund - Karlsruher
SC op het scherm. Verslaggever
tijdens deze wedstrijd in de
kwartfinales van het toernooi om
de Westduitse voetbalbeker is
Ulli Potofski. In verband met
deze rechtstreekse uitzending
komen de tussen 20.00 en 22.00
uur eerder bij RTL-Plus aange-
kondigde programma's te ver-
vallen.
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Handbalteam
faalt tegen
Bulgarije

Nederlandse doelpunten: Paul van. Noesel (8)
Lambert Schuurs (6). Patrick van Olphen (4)
Henk Groener (3), Rober Fiege (2), Kees Boomhouwer, Patrick Berendsen en Jop Hagreize (al-
len 1).

STRAATSBURG - Het Nederlands
zaalhandbSlteam heeft ook de tweede
wedstrijd in de hoofdrondevan het WK-
kwalificatietoernooi in Frankrijk verlo-
ren. In Straatsburg ging de ploeg van
Ton van Linder met ruim verschil ten
onder tegen Bulgarije: 26-33. Bij rust
stonden de Bulgaren al op een comforta-
bele voorsprong (18-13). Door deze ne-
derlaag speelt Nederland hoogstwaar-
schijnlijk zaterdag in Parijs om de elfde
en twaalfde plaats tegen Israël.

f lünbuxgs dagblad ■
Eén avondper jaarzonder gemopper

Haags feest met
Limburgs accent

vlot op gelijke hoogte (9-9) en raakte
daarna niet meer in de problemen.

Groep 1: Cuba-lsraël 31-19 (16-12); Polen-Spanje
27-21 (11-11); Frankrijk-Denemarken 23-21 (14-
-11). Stand: 1.Polen 4-8 109-83; 2. Frankrijk 4-6 89-
72; 3. Spanje 4-6 89-86; 4. Cuba 4-2 91-93; 5. Dene-
marken 4-2 94-100; 6. Israël 4-0 71-109. Groep 2:
Bulgarije-Nederland 33-26 (18-13); BR Duitsland-
Roemenië 23-21 (14-9); IJsland-Zwitserland 19-18
(11-10). Stand: 1.Roemenië 4-6 105-87;2. Zwitser-land 4-6 82-72; 3. IJsland 4-6 83-74; 4. BR Duits-
land 4-4 87-76; 5. Bulgarije 4-2 86-95; 6. Nederland
4-0 78-117.

Oranje oogde ongeïnspireerd en herin-
nerde in niets aan het gretige zevental
dat eerder deze week Noorwegen klop-
te. De fysiek niet al te sterke, maar tech-
nisch begaafde Bulgaren profiteerden
keer op keer van de chaos in de Neder-

Nederland stelde tegen Bulgarije, de
zwakste handbalnatie onder de Oost-
bloklanden, hevig teleur. Aanvankelijk
leken de zaken zich positiefvoor de na-
tionale ploeg te ontwikkelen. Nederland
nam na bijna een kwartier een 'voor-
sprong van 8-5, maar Bulgarije kwam

door jos van wersch
HAAG - Het (Limburgse) bier smaakte best, en nietalleen omdat het ook nog gra-was. Maar de saté was op. Wat overbleef, maandagavond tijdens het jaarlijks feestjeue Nederlandse voetbalprofs in het Haagse Congrescentrum, waren enkele zure

;t
niTien op de leeggeplunderde hors d'oeuvre-schalen én enige zure opmerkingen aan

thp es van Harry Vermeegen, omdat deze Veronica-presentator zich enkele té cyni-. e opmerkingen gepermitteerd zou hebben aan het adres van Ajax en FC Groningen.er zwart geld dus, hoe raadt U het.
tenteerd gebruik, ook pas toen het
licht gedoofd werd.

H ~?at mocht de pret niet druk-
Wu ens net gala waaroP de 'Des'„ eiballers' van 1988 bekend wer-tfj?etriaakt. Opvallend overigens
lt *se aantal Limburgers dat pre-as- Zij kwamen niet alleen in
ijj. getalen en van zeer verre,2IJ vertrokken, volgens gepan-

Entree
Eén keer per seizoen ontmoeten zij
elkaar, de spelers uit de eredivisie
en eerste divisie, de trainers (met of

zonder club), de bestuurders en de
journalisten. De VVCS (Vereniging
van Contract Spelers) heeft de regie
in handen en Veronica verzorgt de
TV-registratie. Helemaal gratis is
het trouwens niet. Per speler kost
een kaartje 50 gulden en niet-voet-
ballende bezoekers moeten zowaar
150 gulden neertellen. Het zijn de
spelers zelf die 'de besten' kiezen.
En daar zijn de winnaars toch ge-
voeliger voor dan wanneer 'leken'
bepalen wie op het podium mag ko-
men. Op die ene avond per jaar, en
het was maandag voor de vijfde
keer op rij, is alles pais en vree. Ten-
zij je natuurlijk beter weet. Als trai-
ner A-zonder-club langdurig praat
met een clubvoorzitter, denkt trai-
ner B-zonder-club: „Daar gaan mijn
kansen..." Trainer A zoekt daarna
trainer B op en vraagt quasi: „En,
hoe staan jouw kansen voor het
nieuwe seizoen?"

Russen afgetroefd infinale wereldbeker

Oranje: goede zet

Frans Körver
Frans Körver, in duur kostuum en
met glimmende neus na vijfpunten
uit drie duels: „Tegen Fortuna, za-
terdag hè, dat wordt er eentje!"
Hans van Doorneveld was er dus
niet. Maar die had beslist al onraad
geroken. René Maessen, op dat mo-
ment nog nietsvermoedend: „Ach,
al die verhalen... Want wie er ook
voor de groep staat, we moeten ge-
woon voetballen. Het is verdorie
onze boterham".

'Dikke
nekken'

waai. De door de Franse hoofdarbi-
ter Faugier voorgestelde onderbre-
king vonden de spelers niet noodza-
kelijk. Wel werd door het arbitrale
trio een succesvolle speurtocht in-
gezet naar de 'ordeverstoorders.

Bosman van KV Mechelen met
twaalf treffers, en Piet den Boer,
eveneens van KV Mechelen, met
elftreffers. "

Detari kan
fluiten naar
vijf miljoen

De president
zag er geen

Been meer in...
Omsingeling
Het begin liet zich voor het Neder-
landse kwartet niet goed aanzien.
Op drie van de vier borden speelden
de Sovjet-grootmeesters een af-
wachtend soort omsingelingsspel.
Vooral het vierde bord, Wesselink-
Valneris, baarde de Nederlandse
equipe zorgen. Zeker toen Wesse-
link een afwikkeling moest toestaan
die Valneris uitstekende kansen
bood. Maar Wesselink deed zijn
naam als verdediger eer aan. Hij
dwong uit nadelige positie alsnog
remise af.

'Speciaal'
Bert Jacobs, ouderwets op dreef
„Promoveren én Europacupvoet-
bal, hou rekening met Vitesse asje-
blieft!" Maar hij bedoelde dat niet
helemaal als geintje. Theo de Jong,
op zoek naar een nieuwe club, gaat
in ieder geval 'niet voor een habbe-
krats ergens werken. Frans Körver
is ook nog zoekende. Zo niet drs.
Math Jaminon, directeur van Brand
Bier, wiens bedrijf deze avond
mede mogelijk maakte. „Speciale
wereld", constateerde hij. Limburg-
se sponsoring in een Haagse tem-
pel? „Dat is goed voor je merkenbe-
kendheid", zegt hij. „Er zijn hier
veel zakenmensen die je confron-
teert met een Limburgs produkt.
Landelijk zijn we overigens zeer se-
lectief als het om evenementen-
sponsoring gaat. Het moet immers
passen bij je imago. Nou, dit is zon
evenement".

De Belgische schutters top-tien
ziet er als volgt uit: 1. Krncevic
(Joegoslaaf-Anderlecht) 16; 2.
Varga (Joegoslaaf-Club Luik) en
Viscaal (Nederlander-Beveren)
14; 4. Christiaens (Belg-Ware-
gem) 13; 5. Bosman (Nederlan-
der-Mechelen) en Veyt (Belg-
Club Luik) 12; 7. Rosenthal (Is-
raëliër-Standard Luik) en De
Boer (Nederlander-Mechelen)
11; 9. Snelders (Belg-Kortrijk) en
Niederbacher (Oostenrijker-Wa-
regem) 10 doelpunten.„Ik noem deze avond het perso-

neelsfeestje van de voetballers",
zegt zijn collega mr. Theo Wassink,
hoofd commerciële zaken van de
brouwerij uit Wylre. „Met wederom
een goede opkomst en een prima
sfeer." Het Limburgse vocht liep
overigens als een trein in Zuid-Hol-
land. Maar Guy Förster van deze
brouwerij was daar, zoals steeds, op
voorbereid. „Mij vangen ze niet!",
schaterlachte hij.

Van onze sportredactie
PISA - Dubbel rood afgelo-
pen weekeinde voor het Ne-
derlandse contingent(je) in
de Italiaanse Serie A. Behal-
ve Marco van Basten moest
ook Mario Been voortijdig
vertrekken. Alhoewel, voor-
tijdig: de blessuretijd was al
ingegaan toen scheidsrech-
ter Magni, tijdens Bologna-
Pisa, de ex-Feyenoorder
naar de kleedkamer stuur-
de, alwaar een volledig over
zijn toeren geraaktevoorzit-
ter Anconetani zijn spelma-
ker zon beetje de huid vol
schold.

Cf£S _He deriandsclml
typ * heeft in Cannes de wereldl

r
r veroverd. In de finale ver-

*vi OranjeviertalRusland met
lf jTassend hoge cijfers van 6-2.
Ijjotr.onde begon licht chaotisch.
ifyp^lijks zaten de grootmeesters
(jjjr de borden of in het Palais desliLVals, waar ook het jaarlijkse
fyl^tival plaats vindt, begonnen
([„ ''eden hun werkzaamheden,

n gepaard ging met veel la-

Maximlewinstreserveteams
'X-..

ItWo EN ~ De drie Zuidlimburg-
<*s egen in de competitie van de
Sr Tweede Divisie C behaal-
V'^.teravond de volle winst. For-
% , 'ttard 2 won de matige uit-
H) tegen RKC 2 met 2-0. Na

ste^e Fortuna orde op za-
\g n scoorde via Thijs Moonenen
W B'leÜer. MVV 2 versloeg op
-1 5 nerrein RBC 2 overtuigend

ek u e Produktie was van Pa-
S (t^eijers, Raymond Vandeboo-
J1Vee keer), Richard Hermans
'IS r a Uitman. Het reserveteam
K?S da JC behaalde tegen Hel-
ft) 0 2 na rust een verdiende\vk% jserwinning. In de eerste helft
ll'tto da JC °°k a* sterker, maar
Si er> de kansen onbenut. Na de
Sr) borden Michel Haan (twee
«W Frits Nöllgen (drie keer) ene Romero.

reserve divisie c
R 2 *f?rt. Sittard 2 0-2?V ;> t'ndhoven 2 1-2VV 2 O"1
W»\*?n Bosch Z 1-2VJr*BC 2 5-0
(\ *" 2-Helmond Sp. 2 6-0
b*V 2(?C 2 16 10 3 323 39-21
?V, 15 10 2 3 22 34-21frU Jr,„ 15 9 2 420 35-15
ft-rn,, 2 15 8 2 5 18 31-25
(AC a I! 2 15 8 2 5 18 23-18
bjt Sl(l 16 8 2 6 18 29-24
Kh'lhc rd 2 13 6 2 514 22-20RV\,"ven 2 16 6 2 8 14 26^10Sjlh,, , 13 607 12 29-36A,"Sch2 16 5 2 9 12 27-34
SKnri c 16 5 1 10 11 29-31

2 16 5 1 10 11 29-39
(^ 16 2 1 13 5 16^15

fe"»na:
HÏI- S,?.28 fe°r- 19-30 uur:
ffiC 2 Srd 2-Eindhoven 2JVV^VV2\ 2 Soda JC 2
VJDen Bosch 2

Maar op een schorsing van de
bond kan Been rekenen. „Als het
meezit maar één wedstrijd. Zon-
dag ontvangen we koploper In-
ter, dus dan zal ik wel niet mee-
doen. Maar ik hoop dat ik er in
ieder geval niet meer dan twee
moet missen, want na de uitwed-
strijd tegen Sampdoria spelen
we in vier weken drie keer thuis.
Dan moeten de punten worden
gepakt".

Volgens de Italiaanse kranten
krijgt Been een een boete. „In
zijn emoties riep de president
zondagavond, dat we 25 dagen in
trainingskamp moesten en dat
alle spelers een boete zouden
krijgen. Ik moest 20 miljoen lire
betalen. Dat was wel even slik-
ken. Dat krijg je in Nederland
nog niet eens voor een moord.
Maar goed, later trok hij dat alle-
maal weer in".

ATHENE - Voetballen in Grie-
kenland is een hachelijke onder-
neming. Rinus Israël kan er over
meepraten. Lajos Detari weet dat
intussen ook. De Hongaar, die
uitkomt voor Olympiakos Pi-
raeus, kan fluiten naar de vijf
miljoen gulden handgeld die
hem was beloofd toen hij afgelo-
pen zomer van Eintracht Frank-
furt werd losgeweekt. De toen-
malige voorzitter Koskotas had
hem dat bedrag toegezegd. Het
probleem is evenwel, dat deze
Koskotas, een bankier, de benen
heeft genomen. Hij wordt er van
beschuldigd geld te hebben ver-
duisterd. Bevreesd om achter de
tralies te gaan is hij naar Amerika
gevlucht. De nieuwe voorzitter
van Olympiakos, Saliarelis, zit
wel in het gevang. Hij hielpKos-
kotas bij diens vlucht en dat
werd door de Griekse autoritei-
ten bepaald niet op prijs gesteld.

Intussen was de situatieop de ande-
re borden gewijzigd. Gantwarg
wees eerst een remiseverzoek van
Van der Wal af, maar kwam uitein-
delijk niet tot een winstpoging. We-
reldkampioen Tsjitsjov speelde iets
te afwachtend tegen Clerc, die in het
middenspel zijn kans rook. De Sov-
jet, die al 27 maanden geen partij
had verloren, werd zó onder druk
gezet, dat hij een dubbele damdrei-
ging niet kon ontzenuwen en ten-
slotte de strijd staakte. Dat was voor
Baljakin ook het moment om zijn
partij tegen Gerard Jansen op te ge-
ven. De Europese kampioen speel-
de een subliem toernooi en behaal-
de als enige speler een 100-procent
score. Produktieve

buitenlanders

MECHELEN - De strafexpeditie
van Aad de Mos jegens Bosman
en De Wilde is beperkt gebleven
tot een hardere aanpak tijdens de
trainingen, gisteren en eergiste-
ren. De trainer van KV Mechelen
had de spelers, die zowat in hun
eentje PSV de Supercup aftrog-
gelden, afgelopen zondag uit het
veld gehaald, omdat ze in plaats
van voetballen merendeels naast
hun schoenen liepen. 'Dikke
nekken', is de Belgische term die
De Mos bezigdevoor de wanver-
toning van het Mechelse mid-
denveld-duo.

Slotronde: Rusland-Nederland 2-6 (Tsjits-
jov-Clerc 0-2, Gantwarg-Van der Wal 1-1,
Baljakin-Jansen 0-2, Valneris-Wesselink'
1-1); Verenigde Staten-Europa A 3-5; Euro-
pa B-Europa C 5-3. Eindstand: 1.Nederland10 (34 bordpunten); 2. Rusland 7 (26); 3.
Europa A 6 (20); 4. Verenigde Staten 5 (20);
6. Europa B 2 (11); 6. Europa C 0 (9).

Kaas Wilkes
De prijs voor de sjiekste heer gingoverigens naar Faas Wilkes, 65 jaar,
kaarsrecht schrijdend in zijn nieu-
we smoking. Tijdens zijn rondgang
door het gebouw hield hij heel even
stil, en keek langdurig en niet-be-
grijpend naar een speler van FC
Groningen met heel lang wappe-
rend haar, met oorknopje, loodzwa-
re gouden (?) polsketting en gesto-
ken in zéér vrije-tijdskleding, of
zoiets, hoewel avondkleding was
aanbevolen. Maar Faas is dan ook
van een andere generatie." STEIN - Niet Mia Cremers uit Sit-

tard, maar Marie-José Cremers uit
Stem eindigde afgelopen weekein-
de als derde tijdens het Limburgs
kampioenschap kegelen Hollandse
banen in Heerlen.

De eerste rode kaart in Beens
carrière. „Ja, ik stond er wel van
te kijken. Ik heb nog nooit in
mijn loopbaan rood gehad. We
waren net in de voorlaatste mi-
nuut met 1-0 achter gekomen en
ik wilde alles op alles zetten om
door te breken. Vlak bij het straf-
schopgebied werd ik vastgepakt,
waarop ik me probeerde los te
rukken. Ik probeerde die arm
weg te slaan. Stom achteraf. De
hele wedstrijd geen schot op
doel, omdat de trainer wil dat we
defensief spelen en dan probeer
ik in de laatste minuut de boel te
forceren om toch nog te scoren.
Zo win jenooit".

" PARIJS - Michel Vautrot is door
een jury van deskundigen van het
voetbalspel gekozen tot 'beste
scheidsrechter van de wereld. De
Fransman ging de Italiaan Agnolin,
de Belg Ponnet en de Westduitser
Pauly voor.

Vanavond zendt Veronica (Neder-
land 2, 22.35 uur) een samenvatting
uit van de prijsuitreiking. Om de
spanning erin te houden: Ronald
Koeman werd, zoals reeds gemeld,
gekozen tot beste speler, Hans van
Breukelen tot beste keeper en Frans
Thijssen tot beste speler van deeer-
ste divisie.Thijssen: „Dat ik dit nog
mag meemaken op m'n ouwe dag.
Ik ben bijna van de generatie Wil-
kes..."

BRUSSEL - De Belgische top-
scorerslijst wordt gedomineerd
door buitenlanders. Slechts drie
volbloed-Belgen, Hans Chris-
tiaens van Waregem, Danny Veyt
van ClubLuik en Eddy Snelders
van KV Kortrijk, staan gerang-
schikt bij de eerste tien. Hetklas-
sement wordt aangevoerd door
Edi Krncevic van Anderlecht,
een in Joegoslavië geboren
Australiër. Hij maakte tot dusver
zestien doelpunten. Twee maal
minder succesvol waren de Joe-
goslaaf Zvonko Varga van Club
Luik en de Nederlander Eric Vis-
caal van Beveren. Twee andere
landgenoten die hoog op de top-
scorerslijst staan, zijn Johnny

Uit ziekenhuis gevlucht

Zelfs clubgenoot Graeme Rutjes
spaarde zijn landgenoot Bosman
niet. Hij verweet hem onprofes-
sioneel gedrag en wees op het
feit dat een veel oudere Beer-
schot-tegenstander, Jos Daer-
den. Bosman regelmatig een
looplesje gaf. De Mos: „Sommige
spelers hebben veel te noncha-
lant gespeeld. Ze waren ongedis-
ciplineerd bezig. Waarschijnlijk
gaat het hen te goed af, na de
winterstop. Om de feeststem-
ming te drukken, legde De Mos
de zweep over de groep tijdens
de trainingen na zondag.

GENUA- Grote paniek rond Victor, de van Barce-
lona overgenomen middenvelder van Sampdoria.
Afgelopen zondag kwam hij na een kwartier in bot-
sing met Torino-middenvelder Zago, waarbij hij to-
taal buiten westen raakte. Net als een paar maan-
den geleden met Milan-speler Donadoni, die in de
Europacupwedstrijd tegen Rode Ster ook zwaar
aan het hoofd werd geraakt, dreigde de Spanjaard
in zijn tong te stikken. Sampdoria-spits Vialli legde
hem meteen op zijn rug en de masseur van de club
redde Victor door zijn tong uit zijn keel te halen.

De president, Romeo Anconeta-
ni, was niet echt blij. MarioBeen:
„Ik stond na afloop de pers uit teleggen dat ik niet de bedoeling
had om iemand te slaan en dat ik
er spijtvan had, toen Anconetani
tussenbeiden kwam. Hij begon
terazen. 'Daar moetje eerderaan
denken. Ik zal je haren een voor
een uitje hoofd trekken, om je te
laten begrijpen hoe het er in Ita-
lië toe gaat', riep hij. Ik heb me
maar rustig gehouden".
Mario Been schrok hevig, maar
verder: „Ach, zo is hij nu een-
maal. De tweede trainer kon
laatst vertrekken, omdat hij bij
het eten een verkeerd antwoord
gaf. De spelerszeiden me al: 'Ma-
rio, we zijn allemaal aan de beurt
geweest. Maak je niet ongerust.
Morgen geeft hij me misschien
weer drie zoenen. Zo gaat dat
hier. Maandagochtend om negen
uur moesten we allemaalbij hem
komen voor een gesprek. Alhoe-
wel, gesprek, alleen hij is aan het
woord geweest".

nationaal werd gesommeerd nog minimaal 24 uur
ter observatie in het Genuaanse ziekenhuis Galhe-
ra te blijven. Hij pakte maandagochtend om negen
uur echter al zijn koffers. „Een beslissing dietegen
elk gevoel van gezond verstand indruist", verklaar-
de de arts van Sampdoria, dokter Segre. Er moest
aan zijn vlucht dan ook wel een heel bijzondere re-
den ten grondslag liggen. En die was er ook. Een re-
den die al maanden op het programma stond. Tien
uur na zijn 'ontsnapping' uit het ziekenhuis gaf hij
in het centrum van Barcelona, in de La Salle-kapel,
in aanwezigheid van spelers van Sampdoria en
Barcelona, zijn ja-woord aan zijn Silvia.Zwaar hersenletsel werd gevreesd en de ex-inter
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£U)artgallig over zwart

" Harry Vermeegen.

"Mario Been, afdoor het midden. 'Tegen Inter zal ik welnietvan departij zijn.' Foto: DRIES linssen

" Eric Viscaal, op gedeelde
tweede plaats in België.

turbo's tobsport door dik bruynesteyn

landse dekking. Zij brachten de wed-
strijd via de tussenstanden 20-13, 23-16
en 30-21 freewheelend tot een goed ein-
de: 33-26.

sport

" Math Jaminon: voetbal
avond met Limburgse 'kraag'

voetbalpanorama
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II I é "%J I I BRUNSSUMdeltacollege
Hoofdvestiging: Prins Hendriklaan 376, Brunssum
Nevenvestigingen St. Bngidastraat 1 en Wijenweg 143, Brunssum

Open dag
zaterdag 25 februari 1989

1 110.00 tot 14.00 uur

(Informatie over HNO/MAVO St Bngidastraat 1
Informatie over LTO/LEAO/MAVO: Prins Hendr.klaan 376
Bezoek aan lokatie Wijenweg (MAVO) in overleg mogelijk

Wij bieden: MAVO, HNO met derichtingen Verzorging en Mode en Kle-
ding, LEAO met Kantoorpraktijk en Verkooppraktijk, LTO met Motor-
voertuigentechniek, Elektrotechniek, Mechanische techniek en Bouw-
techniek.
Daarnaast is er nog de richting Theoretisch Technisch Onderwijs
(TTO) en wordt in kleine groepen gewerkt in het Individueel Beroeps-
onderwijs (IBO) met een zeer gerichte leerlingbegeleiding

weken—
I op woensdag 15 maart I

a.s gaat er iets gebeuren in uw omgeving waar u nog jarenen
jarenlang pleziervan zult beleven...

| TUINCENTRUM tj^lhJ/ IIrANDWIJCK UMm I
6229 AD Maastricht (Heugem) Vaesrade 100-Nuth

Tel:043-613966 Tel.: 04492-1212

*©szol liiiiK#(knfnini »s^3£^i*.m~**
"IT' TUSSEN ÜBACH OVER WORMS EN EIJGELSHOVEN van 9.00-17.00uur

verioooruimlein -J tlT' ' "ai» »A i ?~.*T i

M^O^ÏËtzËlvÊr^PGEl^T!!^
!!! GRANDIOZE VOORJAARSAANBIEDINGEN!!!
Wegens opruiming restantpartijen uit ons magazijn

Baakaa stroken 15 aan massief: / 59,00 m 2
Eiken rustiek A stroken 15 mm massief: / 49,95 m 2
Eiken rustiek B stroken 22 aaa massief: ’ 59,00 m 2
Eiken visgraat parket 22 mm massief: f 59,00 m 2
Merban stroken parket 22 mm massief: / 49,00 m 2
Kamaala stroken parket 22 mm massief: / 54,00 m 2
Keroewing stroken parket 22 ma massief: / 54,00 m 2
Eiken antiek planken 22 mm massief: / 79,00 m 2
Grenen (Amerikaans) planken 22 mm massief: / 49,00 m 2

Bij elke vloer krijgt u vakkundige legadviezen.
Wij kunnen uw vloer tevens schuren.

*** Profiteer van onze fabrieksprijzen **+
'Beitel 114 BEL 045-418989 Heerlen

1 Malta Ni TarnejbttatHHj (rente + afl.)
tanden 96x 72x 60x S4x 36x

6000 - 118,-' 132,- 143,- 198,-
-12000 186- 229,- 257,- 279,- 389-

-5 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
j-/ 1000- en ’ 100.000-mogeli|k

edige geheimhouding, geen informatie bij werkgever
"riildensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
lak kwijtschelding bi| invaliditeit of WAO (vraag hiervoor

',v vn|bli|vend prijsopgave)

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken Hienn looptijd tot 30
Jï jaar 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair _j

Willem en Mary Loterij.
Hulpvoor de Afghaanse

vluchtelingen.
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Zelfs onder water blijft zn elektrisch circuit vonken. j
iNIETS is zo frustrerend als 'n auto die 's ochtends Tijdens testprogramma's is vastgesteld dat het

vroeg niet starten wil. Vrijwel altijd is vocht de circuit, na 48 uren onder water te hebben gelegen,

boosdoener. Vocht tussen de contacten, waardoor de nog feilloos funktioneert.
elektriciteit voortijdig wegvloeit en geen kans krijgt Ook om een andere reden hoeft u vocht en

de bougies te laten vonken. nattigheid niet meer te vrezen: al het plaatstaal dat

In de nieuwe Fiat Tipo komt u niet voor zulke met de buitenlucht in aanraking komt is verzinkt.

onaangename verrassingen te staan. De ontsteking is Daardoor heeft roest praktisch geen greep op de Tipo.

elektronisch en de gebruikte bedrading is van een Dat de Tipo ook in andere opzichten meer dan

kwaliteit die voorheen slechts in zeer dure limousines gemiddelde prestaties levert, kunt u erva- _-.

werd aangetroffen. ren tijdens een uitvoerige proefrit.

Bovendien zijn alle aansluitingen van het elek- Dan kunt u ook meteen merken waar-
FIATTi;o

AUTO VAN HIT JAAR *"■"

trische circuit waterproof. En kunnen ze niet losraken, om de Tipo is uitverkoren tot Auto van

in tegenstelling tot conventionele schuifaansluitingen. het Jaar 1989. BÜLjO

De Fiat Tipo. Eén brok temperament. j

| De Fiat Tipo is verkrijgbaar met een injectiemotor, driewegkatalysator met Lambda-sonde en voldoet aan de strengste milieunorm, te weten U.S.A.'B3.

Tipo benzine v.a. f 23.950,-, Tipo dieselv.a. f 28.450,-. Prijzen md. BTW, excl. afleveringskosten.Leaseprijzen vanaf f 680,- per maand excl. BTW (4 jaar, 20.000 km).
Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld Tipo 1,6 DGT. Lichtmetalen velgen tegen meerprijs.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN:
AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN:

BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16
MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 -

61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL 04490 - 1 75 44 ,
, ■ ,—. ■ — ■ ■ >1

1 OPERATIONS ASSISTANT
~

XP operates the most comprehensive decisions in stressful circumstances, this job
overnight delivery service for pareels could be for you. Additional advantages
throughout Europe and is still expandingfast. would be experience with aireraft handling
Maastricht Airport is the Hub of our 96 and groundtransport and a proven ability
office network. Aireraft and vans arrive at to communicate with people on all levels in
the Hubfrom all over Europe, the packages different countries. The succesful candidate
are sorted between the hours of midnight will receive the appropriate salary.
and 4 a.m. and then leave again for their
destinations. Write, enclosing a CV., to XP International,

P.O. Box 111,6236ZJ Luchthaven Zuid-
Due to the need for 24 hour coverage, we Limburg, for the attention of the Operations
have a requirement for an Operations Manager.
Assistant (m/f). This individual would work on
a shift basis including late and night shifts i \
(occasionally on the weekends). He will assist J \
the Operations Supervisor who during the JBÊnight is responsible for the entire sorting , <■ mmmmW.. . .J|y wyc*.
facility. During the day it involves planning """"s^HnJaW ** * ï Zaenaa^ewf . *the next night's operation. "#. xPmfr- ■ * -*" *■

If you are aged between 25 and 35, can VD TOIVIORROWspeak fluent Dutch and English (preferably £>a!l-iCLLÏ!V■iV mi ialso French or German), and can handle the DLF(|Rf- lINIf Hpressure and responsibility of making fast UL.I wl\t mmrmJt «Vs#l ■■
030

---- Zaterdag 25 februari 1989\J^w S|

ijct S.G. Jeanne D'arc lJ)
_^f?BL Oude Molenweg 130-Maastricht SKI
— jkX-. 10.00-14.00 uur.

zz~- ■ iiii i i i i i:^
Aanmelding nieuwe leerlingen: HAVO- en VWO-Scholen: ---L.8.0.-en Mavo-Scholen: In de week van 13 t/m 17 maart 1980 y
dagelifke aan de school tijdene tueeen 10.00 - 16.00 uur. —de schooltijden dinedag en donderdag bovendien van 19.00 - 21.00 uur- y

Limburgs Dagblad



j^urgsDagblad Woensdag 22 februari 1989 ♦ 23

Club
Merci
S-Zuid 241, Ge-
w °4490-45814. Ge-
il "ia. t/m vr. van
,'ot 23.00 uur, zat.VOO tot 18.00 uur.
jjpÜgjsje gevraagd.
l"ieisjes Selfkant.,^56.1053 's mor-
f£!?!L8.00 uur.
fTBURO Lucie
Middeling v. adres-8|- 04490-50921 Ge-

n op zat. en zond.
tJ*n 14-24 u„
't/m vr. 11-24 u.

..Club2000
**eg Noord 22a,
ï, Geleen
1^04490-42315
l. geopend

H^r- v.a. 14.00 uur.. nieuwe meisjes.u'32-11567093. Te->S?igJes gevr.
V&Pel 25 jr. vrgt. bi-
-1 rl, E- Brief metfoto
lp°Ur). goede belo-
I. ostbus 68, Maaseik

fcJYT- ■ipj Uve Sex Lijn 4 sto-
ten a 9 50 et. per min.

n^we dames

i^.esANGELAenCo-» 'ln verhuisd. Wie
C mee uitpakken!!!

i, Js MICHELLE, een
ordt een leeuw inUithuis van de

'isk,. et nieuw, nieuwC,a!!! Tel. 045-

-tè .pRIVE Anita en Na-
lfe!^2o uur. Tel. 045-

-% J°LANDA. Leuke
l. aanwezig. Tevens
I» 96vr. Te| 04492.
kfjj^g^
\ *sCORT geen ta-
'viii ,e°Pend va. ma.lMt

H-00 tot 2.00 uur.

rHj. ,'^SEMS verwen-
en met! Tel. 045-

Cls DONNA en haar
V"en! Helemaal
ï[-odcO,ia! Tev. ass.

iii^227734/226744.4rj[jA en Joyce, tof
\ Ur. privé en escort.Reisje gevr. 045-

-tt öar ST.-TROPEZ.
iSjes willen u

Se r genot van een
Jht rt vertellen, hoe de
*6r6 a °or te brengen.
L^totn? 9e°P- V3n
%* 05.00 u. Tevenstes\9evr- Info: 04490-
-ij^lil-OOu. 17402.
\ NOENDA + assis-
«■n'J** SM + slavin.

1^04492-5605.Irinaressen van. huis uit
6 meisjes van

kCIijD
Sjbblos
l n7 131 GeleenVnH490-42313.?4 a ma. t/m vrij. 10-
-vT^-'Zat. 10-18 u.
lO^Tggisje gevr.ren opgelet!
f 5t66H VerhU'Sd' Z8 'S

rjas even sexy en

'b 6 r̂,OrTl is 2e nu bij
Vsc'us'ef. Ook nog 6
\n y meisjes aanw.S. vaL n°g 2 nieuwe.V"* ’ 75,-Open v.
% ** u. Tel. 045-
Jrart' ,'ndustriestr. 13«West.
THTbür° maas:
Hi. Bemiddeling ini&^ssen. Tel. 043-

-\\ « ANGELIQUE
> "ïejoïndy af 9 uur
>S9

e,sJe gevr. 045-

CroiJw lange benen:C ri°ntv- PRIVÉ van
&4in van 12 - 20 u.

ÏJIONALE Life Lijn,
7 dagen

~RUSTICA v.d.
i7'- 9, Kerkrade-

[x Royal
J^oor 50 cent p.m.g0j20.24
°vinciebox
Babbel, klets,■ ra 'el, roddel

'voor LimburgL °6-

-0,50 p.m.

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zieRosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*
Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.

Viditel p. 34010, 50 c, p.m.

I V*e|lig met zn allen flirten en...? (50 c.p.m.)

%Box 06-320.330.01
Best in Town! Boys voor
heren, PRIVÉ-ESCORT,
040-517097.
Heb je al kennis gemaakt
met 'DE KLODDERBOX'?
'n Echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14. - 50
et. p.m.
Neem 'ns een jongen of
meisje bij 'DE BEURT-
BOX'. 06-320.325.34 - 50
et. p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje?Vraag dan

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

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

En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je toch
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 ct./min. "Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

Live-frSex-frßox
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje

Bel haar! 50 et/min.
06-320.322.26

Madson Men's Club ;
De zaak voor de meest verwende gast!!! "

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372. J
Sex society's '<Jonge meisjes 06-320.321.21 ,

in: als puntje bij paaltje komt
's Nachts live-sex 06-320.321.21 <
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.) <Let it be-zar ~ 06-320.324.21 ,
wat een grote slaplip I
Sex-schandaal 06-320.324.31 |
geen stoffel van een vent <Live spektakel 06-320.324.41 ]
hij staat op zijn stuk. 50 c.p.m. |
i 1

Regel met 13 wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 cent per minuut

't NYMPHOMAANTJE, 06-
-32032512 - 50 et. p.m. Ik
hou van groepssex, maar.
dan wel alleen met man-
nen, veel mannen!!!
Als u de smulrol mee-
neemt, zal onze kokkin die
even heerlijk klaarmaken,
terwijl u wacht uiteraard.
RIVERSIDE CLUB, afslag
E9, Ohé en Laak, 100 m.
voorbij Camping Maasterp.
Tel. 04755-1854.
CLUB MARGO. Zoekt u
echt plezier, kom dan eens
tot hier. Rijksweg Zuid 131
B, Geleen, 04490-48448.
Tev. meisje gevr.

Escortservice all-in, 045- '326191, ma. t.m. vrijd. 14 <u. tot 4u. Alle mog. aanw. (
Privé bij ANITA tevens es- 'cort, ook op zaterdag. Tel. ]
045-352543. i
J.vrouw ontv. HEREN, al- J
les in tegen verg. Br. o. nr. ;
HE 106 LD Geerstr. 5,
■6411 NM Heerlen. !
NIEUW, Elly, Ingrid, Dora,
Silvia in Club Cinderella,
Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren, naast tennishal.

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

'| „Box
1 69"
$fi Op /.'n l'riins

ar \. nuiiirwrl in
iÉjjSÉs? 't iioiimuk

V^ 50 cent per minuut

06.320.324.60 |

SM Justine
045-42.51.01

Nieuw! Beeldschone „ex M. van Kleef" Meesteres

Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau.

Nieuwstraat 147 Kerkrade. Tel. 045-457927.
Leuk meise welkom.

JiÖAY-ANON.EM |
t106-320320-21

LUISTER MEE...WATMANNENVER-
TEUEK AAN WRCEL i AHPItë1il GAY-ESCORT |¥[ 06-320-323-04 I
VOOA BELEVEN ISSEN EN
UUMMCRS VAN CALL-B0Y3 1!

W06"320-323-0- 1
ONDERDANIGE SLAAKJES EN DE'
6EKEKDSTE homo-meesterJj 6AY-PHONE |m 06-320-372-06 I
H meest opwincende

SPETTERJ-üN..,.

J6AY-CONTACT-CUJB |m 06-320-322-07 |
MANNEN OP ZOEk MAAR EEN
REIATIE/VEKTEUÊN OVERZKH2BF

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
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.

Nieuw! Beatrix!

Orale sex
06-320.323.40

Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Club Pallas
De zaak met exclusieve service

Rijksweg 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454-1195.

Sla een kanjer aan de haak!
Babbelbox!

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

06-320.330.02
B-1 Cinema Hetero-Gay

2x per week nieuw programma
Na elke filmvoorstelling ±om het IV2 uur

Striptease-show
Video-cabines

8 programma's per cabine
Grootste sortering full-color sexbladen

Geopend 7 dagen van de week
Kqmmel 3 Maastricht

Glibberen en glijden doe je
bij 'DE LIKBOX'. 06-
-320.325.36 - 50 et. p.m.
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-
spraken.
Kijkotheek VIDEOCLUB,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas opvoor
kortsluiting. 06-32032569.
50 et. p.m.
Wie plassen er allemaal
naast de pot en wat ge-
beurd er dan? Wordt ook
nat op 06-32032355 of be-
ken je SEXUITSPATTIN-
GEN op 010-4297085.
Zoek je 'n lekker knul?
GAYI 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.).
„Maak 'n sex-afspraak..."!
LIVE-AFSPREEK-LIJNI
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- cp.m.).
GAY-CONTACT-SERVI-

" CE! Maak ook snel nieuwe
vrienden, 06-320.330.21
(50 c.p.m.).

i Nieuw, nieuw, TOPMAS-
SAGE v. ’ 50- p. 1/2 uur,
"zonder sex". Tel. 045-

-' 425100.

Love Line
Claire heeft hulpvaardige

kollega's! (50 c.p.m.)
06-320.320.61
Nieuwe 06 Lijn

Supersexy, zinvolle pret!- 06-320.321.59 (50 c.p.m.)

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
" Maak 'ns een slippertje,

" spreek 'ns af in je boxers-

" hort! Bel de „SJOR-
- BOX"!!! 06-320.325.13 -

50 c.p.m. Voor echte eerlij-
ke sexcontacten!.

[ „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! *
s 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.

ijv. iT f y**"'" A % aßlaHLhb^^^Lhbk I a^t% ■? e^i^B

i " " Y"\ y \ Jl I Programmeerbaar geheugen.Afstands-

-I^aantal ■HBlHb^b^b^b^^b^b^bWÏ aaJft^M 99 nummers. Drievoudige zoeksnelheid.
■Pam mmt I^^" FTD-display voor tijd-, nummer- en index-

Philips HiFi-stereo kleuren- ZJIXSi RQQBPhmps draagbare kleuren- televisie 24 Cl 1771/20RMetfTS mmWmaWmWa WM^^ntelevisie 14 CE 1000/108 Met 63 cm/110°'FSQ'beeldbuis. On screen -^mmmmmmmmmmmmm^ aT^tt^aSaJaSSaaWegwezen en niets missen dat kan met deze display, matrix surround sound, teletekst [^ ÏB^S^wbmmbb|B^Bß

««afstandsbediening. 599r rTT^j 11^ SSSS,, 13j^ __~ - JS rXMGerLG S24VooVuSrzender^ X^7 Digitale radio met FM en MG en 12 voorkeur-
t i MmmßmWMmammwßmamWÊMïQl geheugenbeveiliging. Uitgangsvermogen zJrn ŝ- versterker met 2x40W en— mamammamWÊM —MP BPMI 2 x 30 W. 2 x 5-bands graphic equalizer, dubbel

A rvj^ Pf^^^^^ lijkheid via aw^^fl^ajAaW en continuous play en semi-automatische
/ r ripfD-ineane mawmmWmmWm platenspeler. _^_ —Af J\ Philips slimlineHQVHS-video- *cd ingang. *** r3oiby B

M OAA£^ sS» recorder Met Philips boxen. *f57Ï7r Afstands- %mWm\mWm^mf êT
Mof^tLrfc QUCfB afèlaMlUllJililllüllllll"-■ ■'"IITrUBBBB ": M 1 QQQ.

keurzenders. __ — — Philips slimline HQ VHS-video- "Ji«^B»BWIBMBS£aWBP
Afstands recorderVß 6285/01 Philips stereo-muzieksysteem
bediening. ggmzWmzWm Automatische frontlader met 3 video- F1275

koppen. Geschikt als videotuner. Radio met FM, MG en LG, versterker van
1 QQÜ VPSvoorbereid. Versneld vooruit (7x) en 2xlO W met 3-bands graphic equalizer,

Met teletekst l£7ï7r achteruit (7x). Ook 3xversneld vooruit via dubbel cassettedeck met kopiëren op Hl
afstandsbediening, perfekt stilstaand en normale of hoge snelheid en platenspeler l^a^alü| BLa^Kfl B^^^

Ook in wit leverbaar: f 50,-meerprijs. stap-voor-stap. 4 Programma's tot 31 dagen Met twee mPm\mmWéP^t Hvooruit te programmeren, wekelijks en luidspreker- —gW -W fL^mg
—aaai——a—iaaMa—l—a—»^ dagelijks. boxen (2 weg). mZm M Philips midi systeemkombinatie

wmmmmmm^ =jl Afstands- fnnn .__ FS 365 -t-CP-spe»er en boxen
w Sirng ml^AW^mWmkéWmM ÉÊ Wi Bestaande uit: Platenspeler Automatisch,
k rtcV.it Mammmmmmm^aVm Digitale tuner/ synthesizer 24 Voorkeur
Lm HËi,k,c "^"^^" i^i^Bia^a»! zenders. Versterker 2x4o W, 5-bands
H MATCHEMMLINE I%\ — B « au I graphic equalizer. Compact disc-speler
Bk i ■ 1 _^^*«J«^^^^UVÏl^«*^aaa»*^^^ LfemSEMMSmTSEBfinV Programmeren van max. 20 nummers.
| HIR STEREO| rfl-" Uy-f^aJg*^_^F[P^^i Ta»^B»WIIBB»«BHB«r" Dubbel cassettedeck Dolby B/C.

■5 B>^- II Philips slimlineHiFi-stereo VHS- HÉRtH Ms■a—B—MaCßßrzz *=AJ audio/HQ-videorecorder Vrfflfmfrfi
Voorprogrammeren van 4 programma's tot M^LoT 'a^LW^^ol a^^T ,"1

Philips Matchline HiFi-stereo 31 dagen vooruit. 35 Voorkeurzenders WÊmmmmmmmmmWk '.. ZL-t-i—Ei—»A PCTR7I /IftC Picture search voor en achteruit, versnelde K?^^"^—"—y*"—^Kleurentelevisie beeldweergave, stilstaand en stap voor stap. WÈSi. m " ~rmTAMet 63 cm/U0o, 'FSQ' beeldbuis. 8 Uur HiFi-stereo audio opnemen/ B»| HklMet display on screen. Computer-controlled weergeven. — _____ — Philins midi stereokombinatie P_K ■■BIteletekst. Geheugen voor 3 teletekstpagma's, Met 4é*%m9^% ciAftl ~e"*>"o~°'"~'e im W^
20 voorkeurpaginanummers, permanent en afstands- _T _^» m ~kW*-' 14DS
tijdelijk. HiFi-stereo bediening. m aW mmWÊI Digitale radio, versterker, dubbel cassette-
-2x22 W.

____ ____
deck met continuous play en high speed f/Br SS aSSJwMet af- mam^mA%mmimmm dubbing en platenspeler. Voorkeurzenders: IHw

stands- mSmSWm^Êm , ■ i l ."1 6 FM, 6LG en 6 MG. 2x20 W. 5-Bands LH£ SB ÜJbediening. aW mmWmaWmaWEÊ tïTnu graphic equalizer. efM... ,
cc.n,. ... , aUaffMÉIÉÉi L^. Kompleet met twee mmkw^aSmrm WLmWkLeverbaar met 70 cm FSQ beeldbuis. MÊM luidspreker- mmm"***»*"*' CÏBaWh^ ?^QR- S& A boxen. =^Hsl*J^^K^MbUJ

V^ EaM „ Lji^—iijj^fcijßL-i —E K^^■a^^B ■uatu j^faMaJj Hp^.^ mE^&uJr
M | Philips compact disc-speler ■ 8 ▼^

rri'i :| i lil F^11
on ITj Cl Philips 36 cm HiFi-1> J .SJTJ.S Programmeren van maximaal 20 nummers. Imhl ■■ k^nonentensvsteem1 Drievoudige zoeksnelheid. LED-display voor Rpmponenrensysieem

!■ ■—■_ ■ m tijd- of nummer- _ _ H».!."■*■ ».:>■■ Bestaande uit: Platenspeler Halfautoma-
llßlOlOlfSll il mdikatie. mm}£mè^mm. tisch. Met P-mount met MD-element. Tuner

Aansluiting voor _«#«%■■ FM, LG en MG. 19 Voorkeurzenders.
fa\ JM hoofdtelefoon. %mW%aW^ÊWEI WPml al^l Versterker 2x50 W (lEC). Elektronischem f/f W^M mrmmmw bronkeuze en volume-/balansregeling en

Iphiupsl B^ audio mute. 7-Bands aktieve graphic
I*' Philips compact discoder^ {UHHte S^^S^ff^^" 'Z7 l»t 4&gg/3mt qqyyj \^J& kombmatle FCD 185 Compact disc-speler Programmeren van

Met 70cm/110°, 'FSQ'beeldbuis.Met teletekst pm„,mmwMl „,„ m,» ?nhnmmpr<; Stereokombinatie van CJtspeJar, analoge maximaal 20 nummers. Drievoudige zoek-
met geheugen. 90 Voorkeurzenders. Stereo- nKTrtStSn^ximM^q^ tuner-versterker, dubbel cassettedeck, . snelheid. Luidsprekerboxen 3-Weg
versterker met 2 x 15 W vermogen. "f"*" d

n~,a
H",^ax'maal yy platenspeler en boxen. Voorkeurzenders: basreflex. Kontinu/muziek~1999r\^49&,ë£5' 799r ~fff%



m± De Prijs ishetBewijs

nü2VoorQ^J# MM m&£\ JAlle aanbiedingen uit deze advertentie met m.^—/ —U-__l
dezelfdeprijs mogen gekombineerd gekocht worden,

PBMO7O
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