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Stroom longklachten
verrast ziekenhuis

va*E?LEN - De longafdelingjjn "et De Weverziekenhuis in
eerlen wordt momenteel over-
eipt met patiënten, die opgeno-en dienen te worden in ver-

end met longklachten. Long-
jPecialist Maesen wijt de plotse-
"ge toename van klachten in
rste instantie aan het huidige
eertype en de gevolgen daar-an> met het oog op de zure sa-

menstelling van de lucht.

aesen: „Omdat het amper
*aait en het wolkendek vaak

cht boven de aarde hangt, blij-

ven gevaarlijke, zure stoffen veel"
langeren geconcentreerder in de
lucht aanwezig. Door die opeen-
hoping van ongezonde lucht
wórdt de natuurlijke weerstand
bij veel mensen aangetast, waar-
door de weg voor infecties aan de
luchtwegen/longen gemakkelijkj
vrijkomt."

Overigens bleek bij navraag dat
de enorme toename van het aan-
tal longklachtenzich eigenlijkal-
leen maar in het Heerlense zie-
kenhuis voordoet. Aangetekend
dient daarbij wel te worden dat
veel longpatiënten uit Brunssum
(St.-Gregoriusziekenhuis) en
Kerkrade (St.-JozefziekenhuiS)

in Heerlen terecht komen. In de
ziekenhuizen van Maastricht,
Sittard en Geleen is het op de
longafdelingen echter even druk
als gewoonhjk.

Bij een gestage wind 'verwaaien'
volgens Maesen dergelijke ver-
vuilingen. Dat wil zeggen dat
hoeveelheden verontreinigende
stoffen, waaronder voornamelijk
zwaveldioxide- en stikstofcon-
centraties, normaliter door
luchtstromen in de atmosfeer
worden uitgedund. Ook een re-
genbui kan de lucht behoorlijk
opschonen, aldus Maessen.

" Zie verder pagina 13

Eis tot strengere controle export BRD

Politiek verwijt
Kohol laksheid
i p. Van onze correspondenten

|st?NN/BRUSSEL - In West-Duitsland wordt deroep naar veel
jengere maatregelen ter controle van de export van 'gevoelig
d ateriaal' steeds luider. Politici van links tot rechts vinden dat
to_regering-Kohl tot nu toe veel te laks is opgetreden tegen

o j^tduitsebedrijven die betrokken zijn bij leveringenvoor de
Libische fabriek in Rabta. De Westduitse regering

u u de commerciële belangen van de industrie prioriteit geven
j"ven de strijd tegen de verspreiding van chemische wapens.
tJ Verklaring van Kohl dat er eerst keiharde bewijzen tegen de

bedrijven op tafel moeten liggen voordat tot straf-, JVolging kan worden overgegaan, werd gisteren scherp be-
*ntiseerd.

h'fan

_
6 arrestatie van de Belgische

gPortondernemer Josef Gedopt

«lane °nn deze laatste bewering niet
steij r meer kunnen volhouden,
do.ei\.waarnemers in Bonn. Ge-

Pt. die al jaren.zaken doet met Li-

bië, onderhield contacten met min-
stens drie Westduitse bedrijven,
waaronder het omstreden en dooi
deVS beschuldigde Imhausen Che-
mie in Lahr. Middels vervalste la-
dingmanifesten zou Gedopt West-

Duitse apparaten, die officieel
Hongkong als bestemming hadden,
direct naar Libië hebben ver-
scheept.

Volgens insiders is de regering-
Kohl, die gisteren berichten ontken-
de dat Bonn sinds enige tijd be-
schikt over gegevens van veilig-
heidsdiensten waaruit blijkt dat in
de.omstreden chemische fabriek in
het Libische Rabta ook strijdgassen
kunnen worden geproduceerd, al
geruime tijd op de hoogte van de
transacties met Libië, maar zitten er
zoveel gaten in de exportwetgeving
dat zelfs de vrijwel complete bouw
van de fabriek in Rabta niet straf-
baar zou zijn.

Rond de jaarwisseling gaf minister
van Financiën Stoltenberg de belas-
tinginspectie opdracht de boeken
van Imh .:"■r te onderzoeken om te
zien of net üedrijf de exportwetge-
ving had ontdoken. Dat bedrijf zou
een centrale rol gespeeld hebben bij
de leveringen voor de fabriek in
Rabta. Na slechts twee dagen kreeg
het bedrijf een volledige vrijspraak.
De inspectie had echter alleen de
eventuele directe levering aan Libië
onderzocht en niet de uitvoer via
derde landen.

Sinds enkele weken liggen ook bij
de opsporingsdienst van de douane
in Keulen zeer belastende rappor-
ten voor de firma 181, een ander bij
de leveringen betrokken bedrijf.
Daar vanuit gaande zijn Duitse ex-
perts in binnen-enbuitenland uitge-
zworven om sporen te volgen met
de arrestatie door de Belgische poli-
tie van Gedopt als eerste resultaat.
Des te onbegrijpelijker is het dat de
regering in Bonn nog steeds zegt
niet over bewijskrachtig materiaal
te beschikken om tot strafrechtelij-
ke vervolging over te kunnen gaan.

On Emma terrein in Brunssum

Verzamelgebouw
voor bedrijven
door peter bruijns

*onSLEN - DSM heeft via het
Voor Sociale Instellingen

baar rt milJoen gulden beschik-
Vgn gesteld voor het verbouwen
.film 6!1 °ude opslagruimte op het

beHr;-a„«^rein tot een zogenoemd
Verzamelgebouw. In de'""e, direct achter de Gamma,

kunnen straks vier startende onder-
nemers een bedrijf beginnen. Begin
volgende week start de aanbeste-
ding voor de verbouwing. DSM ziet
het bedrijfsverzamelgebouw als
een 'kraamkamer' voor interessan-
te initiatieven.
In de voormalige opslagplaats wor-
den medio februari vier aparte be-
drijfsruimtes gemaakt en voorzien
van gas, water en licht. De ruimtes
krijgen elk een oppervlakte van 150
vierkante meter. Voor beginnende
ondernemers is dat vaak ruim vol-
doende. De huurpijs is uiterst laag
en zal ongeveer 40 gulden per vier-
kante meter bedragen. Bovendien
krijgt iedere ondernemer nog de
beschikking over een lap grond
buiten het gebouw van 150 tot 200
vierkante meter.

0 Zie verder pagina 15
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20 stieren
gestolen

SITTARD - Onbekenden heb-
ben gisteravond ongeveer 20
stieren gestolen uit een weiland
in Einighausen. De diefstalwerd
omstreeks kwart over elf ont-
dekt. Volgens voorlopige gege-
vens zou de diefstal gepleegd
zijn door twee mannen, die de
kudde stieren vervoerden in een
vrachtauto met Belgisch kente-
ken. De Rijkspolitie en korpsen
van diverse gemeenten hebben
onmiddellijk een klopjacht naar
de veedieven opgezet. Over de
precieze toedracht van de dief-
stal en de afloop van de zoekak-
tie wilde de politie van Sittard
hedenochtend vroeg geen mede-
delingen doen.

Nagorny-Karabach
krijgt speciale
bestuursvorm

MOSKOU - Het presi-
dium.van de Opperste
Sovjet, het parlement
van de Sovjetunie,
heeft besloten tijde-
lijk een speciale be-
stuursvorm in te stel-
len voor de autonome
Armeense enclave
Nagorny-Karabach in
Azerbajdzjan, maar
deze houdt zijn status

van autonoom gebied
binnen Azerbajdzjan.

Dit is gisteren gemeld
door het Sovjetpers-
bureau TASS. Doel is
volgens dit bericht
een verdere verslech-
tering van de interet-
nische relaties te
voorkomen en de si-
tuatie in het gebied te

stabiliseren. Het be-
sluit werd gisteren ge-
nomen mede op
grond van voorstellen
van de partij- en
staatsinstellingen van
Azerbajdzjan en Ar-
menië zowel als van
de speciale commissie
voor nationaliteiten-
kwesties van de Op-
perste Sovjet, aldus
TASS. *
Eerder wees Moskou
de eis af het gebied bij
Armenië aan te slui-
ten. Wat de tijdelijke
speciale bestuurs-
vorm inhoudt bleek
niet uit het bericht.

Nog zes overlevenden
aardbeving gevonden

MOSKOU - Reddingswerkers
hebben woensdag in de Armeen-
se stad Leninakan zes overleven-
den geborgen van de aardbeving
op 7 december vorig jaar. Zij
werden gevonden in de kelder
van de resten van een gebouw
van negen verdiepingen.
Een van de geredde mannen, de
50-jarige Aikaz Akopjan, vertel-
de aan het persbureau TASS hoe
zij in de kelder belandden. „Op
de dag van de aardbeving vroeg
ik vijf buren- me te helpen om
twee zware houten vaten uit de
kelder te halen. We waren bene-

den toen we plotseling een
enorm lawaai hoorden en de mu-
ren begonnen ineen te storten. Ik
dacht dat de oorlog was begon-
nen".
De mannen bleken daarna opge-
sloten te zitten. Een van hen, Ka-
ren Sarkisjan, had zijn arm ge-

broken. Over gebrek aan eten en
drinken hadden.de zes niet te
klagen: de kelder stond vol met
weckpotten met ingemaakt zuur
en ingemaaktfruit en groente.
„Niettemin sprongen we zuinig
om met het eten. Maar we heb-
ben er geen minuut aan getwij-

feld dat we zouden worden ge-
vonden en gered", aldus Akop-
jan. Volgens TASS zijn de man-
nen overgebracht van Lenina-
kan, dat bij de aardbeving zware
schade opliep, naar een zieken-
huis in de Armeense Hoofdstad
Jerevan. Hun toestand is bevre-
digend.
Tot nu toe zijn in het getroffen
gebied volgens officiële cijfers
precies 24.920 lijken geborgen.
Nog eens 11.859 mensen liggen
nog steeds in ziekenhuizen ter-
wijl 8.644 mensen inmiddels
daaruitzijn ontslagen.

" Aïkaz
Akopjan
nadat hij
onder het
puin uit
was
gehaald.
Met vijf
metgezel-
len
verbleef
hij maar
liefst 35
dagen in
de kelder
van een
ingestort
flat-
gebouw.
Ze wisten
zich met
gevonden
voedsel in
leven te
houden.

Dominee Bevers Naudé over houding tegenover Zuid-Afrika:

'Nederland moet meer
sancties afdwingen'
door luc somers

MAASTRICHT - Volgens dominee
Beyers Naudé, oud-secretaris-gene-
raal van de Zuidafrikaanse Raad
van Kerken, is er een vooraanstaan-
de rol voor Nederland weggelegd
om meer econorrfische sancties van
het buitenland tegen Zuid-Afrika af
te dwingen. „Alleen via economi-
sche sancties kan de politieke en di-
plomatieke druk op Zuid-Afrika
worden vergroot om het apartheids-
systeem te beëindigen", aldus gis-
teravond Beyers Naudé (73), die op
dit moment in Maastricht vertoeft
om vanmiddag tijdens de dertiende
dies-viering van de Rijksuniversi-
teit Limburg een ere-doctoraat te
ontvangen. Hij krijgt deze onder-
scheiding voor zijn onophoudelijke
striid tegen apartheid.
Ds. Beyers Naudé erkent dat econo-
mische sancties ook de zwarte
meerderheid in Zuid-Afrika kunnen
treffen. „Daarom moeten er selectie-
ve sancties worden genomen",
meent hij. „Zo zou ik mij bijvoor-

beeld kunnen voorstellen dat Ne-
derland de landingsrechten van de
Zuidafrikaanse luchtvaartmaat-
schappij opzegt. Zon maatregel
treft de zwarten niet, want 98 pro-
cent van de passagiers is blank."
„Hetzelfde geldt voor electronische
kennis en apparatuur uit het buiten-
land", legt Bevers Naudé uit. „Wan-

neer die niet meer in Zuid-Afrika
geraakt, worden echt niet alleen de
zwarten benadeeld. De meest ideale
situatie zou natuurlijk zijn dat er
geen sancties nodig waren, maar er
is geen keus. Anders wordt het ge-
weld in Zuid-Afrika alleen maar er-
ger en worden miljoenen zwarten
tegen alle rechten van de mens in
zwaar onderdrukt.

" Zie verder pagina 1 5

Henk Heidweiller
biedt ontslag aan

PARAMARIBO - Henk Heidweil-
ler, tijdens het revolutionaire be-
wind in Suriname ook ambassadeur
in Nederland en laatstelijk beleids-
adviseur op het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken in Paramaribo,
heeft gisteren zijn ontslag aangebo-
den aan de regering.
Heidweiler zei op een presconferen-
tie het niet eens te zijn met het bui-
tenlandse beleid van de gekozen re-
gering en verklaarde dat Suriname
te veel naar het pijpen danst van VS
en Nederland.

vandaag
" Jeff Healey
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GASTRONOMISCH
ITALIAANS

TOP RESTAURANT

££> /vrvS
BRUNCH

PER PERS,fSS-
OKÉ ZONDAG VANAF )I 00 UUR

PIRANDELLO, TOPRESTAURANT VAN
DE WINSELERHOF

HofelRestaurant WinselerHof
Tunnelweg 99, 6372 XH Landgraaf

Tel.: 045-464343

Vanaf morgen is

HET AANZIEN
VAN 1988
in deboekhandel
verkrijgbaar. Ï7^\
Prijs 22,50

. (ADVERTENTIE)

Dat is OPRUIMING!!!
- KTV v.a. ’ 379,-
- Koelkast v.a. ’ 279,-
- Videoree. VHS v.a. ’ 698,-
- Bang en Olufsen stereo,

radio's tot
50% korting

- Midiset met dubbelcass.
’198,-
-enz. enz.

Expert Keulen
Markt Simpelveld. Tel. 045-443344

Strenge controle
op illegale

vogelhandel

JRT , 1r . /TÉF "i
Valkenburg(L.) f

jPrleubeltabriek JJKsterwijk Reinaidstraat 9,
Het verrassend nieuwe wonen, 04406-13925.

(ADVERTENTIE)

RODERLAND
VLOOIENMARKT
Zondag 15 jan. 10.00-17.00 uur

Rodahal
Kerkrade

Entree ’ 3,-; kinderen ’ 1,50



popmuziek en strips

Jeff Healey: jong, blinden nu al 'tweede Hendrix
„Wie oren aan zijn hoofd heeft, weet dat hij meer licht heeft ge-
zien dan de meesten van ons".
Pathetisch, maar aan duidelijkheid niets te wensen overlatend
is dit citaat uit popkrant Oor over de Canadese zanger-gitarist
Jeff Healey, één van die gitaarvirtuosen die om de zoveel tijd
uit het totale niets opduikt en die zich al na één elpee koestert
in de warme belangstelling van zowel fans als critici. Het jaar
1988 is met Healeys elpee Sec The Light in ieder geval heel
goed begonnen.

Jeff Healey werd 22 jaar geleden in
Toronto ernstig gehandicapt gebo-
ren. Hij bleek oogkanker te hebben
en is blind sinds zijn tweede levens-
jaar. Toen hij 3 was kreeg hij van
zijn ouders zijn eerste gitaar en leer-
de deze in de loop der jaren op een
bijzondere manier bespelen. Het
werd zijn handelsmerk. „Ik heb het
op de gewone manier geprobeerd,
maar voelde mij daarbij niet op m'n
gemak. Ik besloot vervolgens de gi-
taar op mijn schoot te houdenen de
aceoorden op die manier uit te wer-
ken. Het betekent in de praktijk dat
ik de vijf vingers van mijn linker-
hand kan gebruiken. Met de duim
kan is dan toch denoten vormen die
normaal gesproken niet bereikbaar
zijn", aldus Healey, die in de loop de
jareneen collectie van 10.000 histor-
siche jazzopnamen opbouwde en
die zich niet schaamt om behalve
zijn favoriete bluesrock ook reggae,
jazz, country en zelfs heavy-metal te
spelen.

Op 15-jarige leeftijd richtte hij zn
eerste groep op onder de naam Blue
Direction. Na vier jaar verwisselde
hij deze formatie voor de Jeff Hea-
ley Band, die verder bestaat uit bas-
sist JoeRockman en drummer Torn
Stephen, die de zekerheid van een
glanzende maatschappelijke carriè-
re inruilden voor het leven van pop-
muzikant.

Vaughan tot zijn bewonderaars mag
rekenen. „En wat als een grote pla-
tenfirma belangstelling heeft? Nou
én! Wie wil zijnziel verkopen om ge-
naaid te worden? Ze nemen je,ver-
kopen jeen daarna heb jeniks meer
te vertellen".

De ster van Healey rees toen hij in
het voorjaar van 1988 de door Jim-
my Lovine geproduceerde elpee
Roadhouse opnam, de soundtrack
voor de gelijknamige film met Pa-
trick Swayze en Ben Gazarra. Hea-
ley speelt hierin tien nummers, die
muzikaal zijn geworteld in de vijfti-
ger en zestiger jaren. „Wij moesten
een gewone groep in een bar voor-
stellen. Het script vroeg om een
bluesrockband met een jonge blin-
de gitarist die speelt met de gitaar
op zijn schoot. Nou, er is niet veel
concurrentie op dit gebied dus kre-
gen wij de r01...", lacht JeffHealey,
die in de film nog als acteur op-
draaft. De debuutelpee Sec The
Light werd geproduceerd door
Greg Ladanyi en kwam tot stand
met medewerking van toetsenist
Benmont Tench van Torn Petty's
Heartbreakers. In Canada wordt
Healey „another Hendrix" en „a gui-
tar wizard" genoemd en kreeg hij
onderscheidingen in de categorieën
„beste nieuwe groep" en „beste
nieuwe gitarist".

Na de deur te hebben platgelopen
bij 'n rits platenmaatschappijen
hapte in december 1987 Arista toe.
Zij wilde The JeffHealey Band heb-
ben. „Vanaf het begin hebben wij
gezegd datwij het doenzoals wij het
willen hebben", zegt Healey, die de
Texaanse gitaarvirtuoos Stevie Ray

In het KRO-radioprogramma Op
Slag Van Maandag wordt zondag-
avond a.s aandacht geschonken aan
Jeff Healey. Dan zendt Hubert van
Hoof tussen 22 uur en 24 uur opna-
men uit van het concert dat Healey
op 1 decembervan het vorig jaar gaf
in het Amsterdamse Paradiso.

" Jeff Healey in de voor hem karakteristieke pose, met zijn
Squire Strat op de knieën.

Teksten en elpeehoes
Felle kritiek

Guns n' Roses

De Amerikaanse band Guns n' Ro-
ses is gebeten door een waakhond
die zich Parents' Music Research
Centre noemt en zich tot doel stelt
de„verworven waarden en normen"
in de Verenigde Staten te bewaken.
De PMRC is geschokt door de tek-
sten die Guns n' Roses spuien en ze
kritiseren in het bijzonder de hoes van de nieuwe Roseselpee Appetite

For Destruction waarop voll
hen „een grafische afbeelding
een verkrachte, half ontklede ö
staat. De platenmaatschappij j\
zich de kritiek deels aangetro*
en stickers op de elpees geplakt
de waarschuwing dat deze teK^bevat die sommige luisteraars
schien niet bevallen

" Guns n' Roses: gewaagde elpeehoes. Ook schokkende teksten?

Volop elpees
in aantocht

De studio's in binnen- en buiten-
land zittenbarstensvol bekende en
minder bekende popmusici die
sleutelen aan hun nieuwste elpees.
'Binnenkort' zijn platen te verwach-
ten van Van Morrison (solo), Teren-
ce Trent D'Arby, XTC (dubbelel-

pee), Mare Almond, Lou Reed, Fine
Young Cannibals, Marillion, Elvis
Costello, good old Status Quo, Bill
Wyman (solo), JeffBeek, The Doob-
ie Brothers, T-Bone Burnett, Deb-
bie Harry, The Triffids en Fischer Z.

U2legt in Los Angèles momenteel
de laatste hand aan een mix van het
livenummer Love Rescue Me, dat
samen metKeith Richards en Ziggy
Marley werd opgenomen in het
Londense Dominion-theater.

Morrissey zorgt weer voor chaos
De Engelse politie heeft enkele we-
ken geleden met honden moeten
optreden tegen het publiek dat niet
meer binnen kon in de Wolver-
hampton Civic Hall waar de zanger
Morrissey optrad.
Ruim 2000 man konden het concert,
waar tevens de nieuwe videoclip
voor de MorrisseysingleThe Last Of
The Famous International Playboys

werd opgenomen, nietbijwonen. Er
werden in verband met devideo-op-
namen slechts 1500 man toegelaten.
De teleurgestelde Morrisseyfans
koelden hun woede op ramen en
deuren van de Hall. De politie was
woedend op platenmaatschappy
EMI die het concert had georgani-
seerd op een tijdstip dat het erg
druk was in Wolverhampton.

popagenda
JANUARI

" 13: Muziekcentrum Utrecht: Big Country (1)

" 13: Effenaar Eindhoven: Gore en Negazione

" 14: De Haverput Bunde: Fietsefreem

" 14: De Sjörk Maastricht: Les Stones Acoustiques

" 14: White Horse Eijsden: The Run

" 15: 't Salvator Roermond: Anno'66 (15 uur)

" 15: TonvannebekkerRoggel: De Wauze

" 15: De Gijsbrecht Maastricht: Fietsefreem

" 15: 't Kubke Helden: The Run

" 15: Effenaar Eindhoven: Lights In A Fat City

" 17: Ahoy' Rotterdam: Bros & The Global Push (1)

" 20: Toedem Neer: Black Limousine

" 20: Dilligence Heerlen: The Run

" 21: Harmoniezaal Heugem: Fietsefreem

" 21: De Boskar Peer: Risky Blues

" 21: Maaspoort Den Bosch: Slayer (1)

" 22: Aajt Vroenhoven Maastricht: Fietsefreem

" 24: Willem 2 Den Bosch: Green On Red (1)

" 25: SCHOUWBURG SITTARD: TANITA TIKARAM (I+4)

" 25: Effenaar Eindhoven: Heavy Marmers

" 27: Effenaar Eindhoven: Ice T, Darlene en Spinmaster

" 28: De Pint Waubach: Anno'66

" 28: Gymzaal Meerssen: Fietsefreem

" 29: Jeugdpark Smeermaas: Fietsefreem

" 29: Karrosseer Maastricht: The Run

1 kaarten verkrijgbaar bij alle VVV-theaterbespreekburo's
2 bel voor kaarten naar Kasjmir Productions S 04499-1592
3 bel voor kaarten naar Make It Happen S 09-3232338774
4 bel voor kaarten naar Buro Pinkpop S 04490-52500
Aanvullingen voor deze agenda? Bel vóór donderdag S 04490-46868
(tijdens kantooruren).

quote
Jk krijg vaak de vraag gesteld,
zelfs door muzikanten: hoekun je
gitaar spelen als je blind bent?
Mijn vraag is: hoe speel je als je
het kunt?"

JEFFHEALEY

Schoner milieu
Hup, de volgende in een schier ein-
deloze rij initiatieven van popmusi-
ci (tegen Aids, voor Nicaragua, te-
gen Reagan, voor Nelson Mandela,
tegen kernenergie etc): in Engeland
is de aktiegroep Ark opgericht, die
wordt ondersteund door o.a. Chris-
sie Hynde, Peter Gabriel, Dave Ste-
wart en David Bowie. De roep wil
demensen ervan bewust maken dat
zij zuiniger moeten omspringen met
het milieu. Aan het eind van 1989
wil Ark 100.000 leden hebben.

Oplossing van gisteren
-am- - - - r

-cal g a r V
-haar I e «"
ai r - o e n '

al t - e r - 3

-I-en t e »"
t i b e t - d e

-sake-es

recept
Zuurkool met
mozzarella
Benodigdhedenvoor 4 personen: 1 kg
aardappelen, 5 dl water, 175 g boter
of margarine, 1 dl melk, zout naar
smaak, mespunt nootmuskaat, 2 tl
karwijzaad, versgemalen zwarte pe-
per, 600 g uitgelekte zuurkool. 2 el ge-
raspte Parmezaanse kaas, 2 el pa-
neermeel of broodkruim, 2 goudrei-

nettes of Franse golden delicious, 2
bolletjes mozzarella in plakjes gesne-
den.
Kook de aardappelen in water met wat
zout gaar. Maak er (mespuntje noot-
muskaat toevoegen) een stevige aard-
appelpuree van. Meng karwijzaad en
zwarte peper door de zuurkool en roer
geraspte kaas en paneermeel door el-
kaar. Leg in de vuurvaste schaal laag
om laag aardappelpuree, appel, zuur-
kool, plakjes mozzarella, zuurkool,
aardappelpuree en tot slot weer plak-

jes mozzarella. Strooi er vervolgens
het mengsel van gerasptekaas en pa-
neermeel over. Leg derest van de bo-
ter er in klontjes op en zet de schaal in
de oven. Oven is voorverwarmd op
200°C. - stand 4. Laat er in 1 uur tijd
een mooi bruin kosrtje op komen en
serveer onmiddellijk.
TIP: Drink bij dit typisch Elzasser ge-
recht een fruitige niet te droge witte
wijn. Uiteraard ook uit de Elzas, bij-
voorbeeld een Edelzwicker.

hub meijer
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De Middenlimburgse popformatie Grandpa's Waltz is morgen te beluisteren in het
NCRV-programma Paperclip Radio, dat tussen 12 uur en 14 uur wordt uitgezonden via

Radio 3. Het uit Swalmen afkomstige viertal neemt in dit programma de strijd op tegen

twee andere popgroepen. Luisteraars kunnen dan bellenen kenbaar maken welke band zij

aan het einde van Paperclip Radio nog 's willen horen. Deformatie die de meest positieve
reakties krijgt mag de laatste tien minuten van het programma vullen. Grandpa s Waltz is

geen onbekende op de Limburgse podia. De groep bestaat uitRichard (gitaar/zang), Carin
(zang), bassist Ralfen drummer Arno. „We spelen geen ouwe luüenmuziek", benadrukt Ri-
chard. Misschien doet de naam dit vermoedeen maar dit is zeker niet het geval. We zijn ge-
start met het spelen van covers maar hebben ons nu toegelegd op eigen werk, met name
spetterende wave". Vorig jaar bracht Grandpa's Waltz de democassette You Won't Be Dis-
sappointed uit. Voor boekingen kun je bellen met Richard, S 04740-1814.

puzzel van dedag

de komieke coco panda en de roddeltante
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Vakantieplannen in 1989?-
Tijdens het INTERNATIONAAL
REIZENFESTIVAL 1989 dat dit weekend in de g
Heerlense stadsschouwburg plaatsvindt kunt u al
heel wat voorpret beleven. e
Het organiserend Reisburo Paul Crombag J
presenteert een 30-tal standhouders die
gespecialiseerd zijn in bestemmingen als:
Israël Verre Oosten
Tunesië Malta
Turkije Joegoslavië t,

Rusland Spanje \
Canada Griekenland <~->fkVerenigde Staten Egypte _^§ïeP

Bovendien doorlopend: J£___W&T- audiovisuele presentaties- Folkloristische optredens
* Trio Helenique - Flamengo-dansers - f
buikdanseres - Country + Western muziek "
Kozakkenkoor - „Mora y Morel"

- Muzikale omlijsting l
-Tombola metprachtige prijzen

r

I OPENINGSTIJDEN IRF: [
zaterdag en zondag 14 + 15 januari 10.00-18.00 uur

Entree ’ 5,- (kinderen t/m 12 jaar gratis)

SPECIALEKORTING VOOR LEZERS VAN HET LIMBURGS DAGBLAD
Op vertoon van onderstaande bon geniet u 50%
korting op de entreeprijs en betaalt u slechts -

’ 2,50 p.p.
_*<

W REDUKTIEBON
Op vertoon van deze bon geniet ik

50% korting op de entreeprijs van vijf gulden
tijdens het Internationaal Reizenfestival

op 14 + 15 januari in de Stadsschouwburg Heerlen.
Deze bon geldt voor max. 2 personen. |

ÉL M_______ ''I ________ ___H
________ ________________ ________________ aM ___f iV __»___________________________—.— mé W l

---------.-----.------.---^

ledere bezoeker ontvangt bovendien bij de entreekaart een -
GRATIS - lot waarmee men kans maakt op een mooie prijs.

UNIEKE INDONESIË EN VERRE OOSTEN PRESENTATIE
Oók in het kader van het Internationaal
Reizenfestival 1989 is er op

ZATERDAG 14 JANUARI OM 20.00 UUR
een schitterende Indonesië en Verre Oosten
presentatie. Duur 1 V_ uur.
Entree ’ 10- p.p. (inkl. lot voor een tombola met ais
hoofdprijs een geheel verzorgde INDONESIË-REIS)

WEER KORTING VOOR LIMBURGS DAGBLAD-LEZERS!
Knip onderstaande bon uit en ook voor deze
presentatie geniet u ’ 2,50 korting!

■K „___--

WT REDUKTIEBON
Op vertoon van deze bon geniet ik

’ 2,50 korting op de entreeprijs van
tien gulden voor de

Indonesië - Verre Oosten presentatie
op zaterdag 14 januari om 20.00 uur |

ÈL in de Stadsschouwburg Heerlen. *M

■*m— _■__ ___. ___. ___■___. ————— ——— — — ____________________ — — mm



Heruitgave
'Heer Bommel'

ve^ HAAG-De Haagse uitge-
rjJ Panda gaat de eerste inte-

| ale uitgaveverzorgen van alle
v °,mrnelverhalen. De geestelijk«aer Van deze populaire Ne-

strip, Marten Toon-
üit' heeft de directeur van de
!"tgeverij Hans Matla hiervoor
d e t̂emming gegeven. Het is
in i Q_? oelinS dat het eerste deel, xy9o zal verschijnen. De op-Se van de boeken is sterk geli-miteerd.
„^K Bommelverhalen worden
gebundeld in veertig kloeke al-
vó?ls-De gehele uitgave moet°r het eind van deze eeuwjn voltooid. „Voor het eerst
me£h Marten Toonder toestem-
g "8 gegeven om zijn gehele
v mmel-oeuvre bij een uitge-
tp_ t°.nder te brengen in een
Vnii ritische teeseditie. Een

uitgave dus, inclusief
'onHerhalen die Toonder liever
ten" de korenmaat' had gela-
he

n . aldus Hans Matla. Voor
jll was het een voorwaarde
1 Toonder ook akkoord zou

l„gn met verhalen die deze
n.,wïte liever niet meer had ge-publiceerd.

VN: sterke
groei aantal
drugdoden

'Isnn ~ Ondanks 'grote krachts-
Wrf nmngen' tegen de handel in

ende middelen zijn in 1988
v-dn u&a^e produktie en de gevolgen
önde e misbruik van drugs door
riw I

Hrneer Aids enorm toegeno-
rtw; t , rdoor is bij voorbeeld in deaant 1 landen in West-Europa hetgen ndrugslachtoffers fors 6este-
iga ', .P°°dsoorzaak nummer éénaiDy was veelal heroïne.

SHaat in het jaarverslagover 1988
W organisatie voor drugbestrij-
Siste Van de herenigde Naties, dat
iitr ren is gepubliceerd. Volgens
Jin? *s met name de versprei-
:e A-Van de dodelijke immuunziek-
<Unri ■ zeer verontrustend. VN-des-
ielo gen stelden vast dat in grote
ïnieH Van west-Europa en de Ver-
'ani h Staten -meer dan de helft
iQrz ._

aantal aidsgevallen is ver-
'an

9
k door infecties ten gevolge

ï_iH_ , gebruik van verdovende. iddelen".
lo^^Ps het verslag zou overigens
:o nf

u°st-Europa steeds meer ge-
il v °,nteerd worden met de handel

verdovende middelen.

omstreden firma
wordtverkocht_

e , HAAG - Het omstreden Haag-
mo Deveiügingsbedrijf Toetancha-
Öir2 Wordt binnenkort verkocht.
spr pteur Kok voert momenteel ge-
Ma n rriet P°teDtiëlekopers, die

ngstelling hebben voor overna-
ien Var. het bedrijf. Wie de gegadig-
de' Zljn> wilde Kok gisteren niettotfen' Inmiddels wordt de naamtoerif3nchamon niet meer gebruikt.
iD °ewerkers nemen nu de telefoon
w, t 'Business Centre Schevenin-

ty Yerkoop van Toetanchamon
Van bemoeilijkt door de arrestatie
de : mevrouw Hoos, echtgenote vaninternationaal gezochte adviseur

oprichter van het bedrijf.

Uitweg
Binnen het kabinet wordt nu een
uitweg uit de problemen rond de
AWW gezocht. Men wil de extra last
van 500 miljoen gulden niet zonder
meer accepteren. Willen weduw-
naars echter hetrecht op AWW krij-
gen, waar het kabinet op ,zich niet
tegen is, en wordt er tegelijk ge-
streefd naar het niet laten stijgen
van sociale premies, dan zal de
AWW zelf aangepast moeten wor-
den. Dat zou kunnen door het recht
op AWW te koppelen aan de hoogte
van het inkomen. Alleen bij geen of
onvoldoende inkomen wordt de
uitkering gegeven.

Opties
In kleine kring zijn de diverse op-
ties tot wijziging van de AWW reeds
binnen het kabinet aan de orde ge-
weest. Over niet al te lange tijd wil
het voltallige kabinet zich erover
buigen. Of dan ook inderdaad be-
sloten wordt de AWW te koppelen
aan het inkomen, is nog zeer de
vraag.

Extra probleem vormt de groep
waarvoor de gewijzigde AWW zou
moeten gelden (alleen nieuwe ge-vallen of ook oude) en vanaf wan-
neer. De Centrale Raad van Beroep
deed uitspraak naar aanleiding van
twee zaken uit 1986. Daarmee is
echter niet gezegd dat automatisch
alle weduwnaars met terugwerken-de kracht tot dat tijdstip recht opAWW zouden moeten krijgen.

Geen gebreken
bij Boeings

LONDEN - Bij inspectie van de
Boeings 737-300 en 737-400 in
Groot-Brittannië zijn geen ge-
breken aangetoond in het elek-
tronische waarschuwingssy-
teem. De inspectie is uitgevoerd
vanwege het ongeluk afgelopen
weekeinde met de Boeing van
British-Midland. De autoriteiten
gingen er van uit dat de piloot
van de neergestorte Boeing 737
door een fout in het waarschu-
wingssysteem de verkeerde mo-
tor had uitgeschakeld en niet die
waarin de brand was ontstaan.
Ook bij de Boeing 737-300-vloot
van de KLM en Transavia zijn
geen gebreken bij het brandmel-
singssysteem gevonden. Toch
zal de komende 72 uur van alle
Boeing 737-300-vliegtuigen uit
hun vloot ook het systeem on-
derzocht worden dat de vliegers
waarschuwt voor een vibratie die
in een motor is opgetreden. Vi-
bratie in een motor kan tot ern-
stige storingen leiden.

" Een medewerker van
Transavia controleerde gis-
teravond opnieuw een
Boeing 737-300 toestel. Dit-
maal was het vibratie-indi-
catie-systeem aan de beurt.

Partij betaalt
vakantie Quayle
WASHINGTON
De aanstaande vice-
president van de
Verenigde Staten,
Dan Quayle, heeft
onlangs 50.000 gul-
den gekregen van
het Nationale Comi-
té van de Republi-
keinse Partij (RNC),
nadat hij dit orgaan
had verzocht bij te
springen in de kos-
ten van zijn ski-va-
kantie rond de kerst-
dagen. Dit heeft het

Amerikaanse dag-
blad 'Washington
Post' woensdag ge-
meld.

De 'Post' citeerde de
scheidende voorzit-
ter van het RNC,
Frank J. Fahren-
kopf. Hoewel het
geld zonder proble-
men werd verstrekt,
zei Fahrenkopf dat
hij het verzoek onge-
woon genoeg vond
om speciale toestem-

ming te vragen aan
de begrotingscom-
missie van het RNC,
aldus de Post.

De krant meldde dat
de lezingen over het
precieze bedrag
waarom Quayle
vroeg van elkaar ver-
schillen. Hij zou zelfs
130.000 gulden heb-
ben gevraagd. Maar
uiteindelijkkreeg hij
op 15 december vo-
rig jaar 50.000 gul-
den. Deze werden in
de boeken van de
partij omschreven
als onkostenvergoe-
ding voor de rege-
ringswisseling, al-
dus de Post.

Kabinet wil extra kosten weduwnaarspensioen opvangen

Plan om AWW aan
loon te koppelen
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Binnen het
kabinet zijn plannen in be-
spreking om het verstrek-
ken van een uitkering Alge-
mene Weduwen- en Wezen-
wet (AWW) te koppelen aan
de hoogte van het inkomen
dat de overblijvende part-
ner heeft. In een dergelijke
opzet zouden zowel wedu-
wen als weduwnaars in aan-
merking komen voor een
uitkering. Tot nu toe krij-
gen weduwnaars geen
AWW.

Kringen rond het kabinet gaven
gisteren te kennen dat het plan een
van de alternatieven is om tot een
aanpassing van de AWW te komen.
Een herziening van de AWW is al-
lang in discussie.

Recent bepaalde de Centrale Raad
van Beroep dat weduwnaars hoe
dan ook recht hebben op AWW.
Naar aanleiding hiervan besloot
ook de Sociale Verzekeringsraad
dit recht aan alle weduwnaars toe te
kennen. De jaarlijksekosten van dit
besluit worden geraamd op 500 mil-
joen gulden, een bedrag dat niet
door premieopbrengsten is gedekt.

Ambassadeur Otaka over discussie rond begrafenis

'Japan respecteert
besluit Nederland'

DEN HAAG -De Japanse ambassa-
deur in ons land, Tadashi Otaka,
denkt niet dat deverhoudingen tus-
sen Nederland en Japan zullen wor-
den geschaad, als Nederland alleen
haar ambassadeur naar de begrafe-
nis van Hirohito zal sturen. Otaka
denkt dat de emoties de Nederlan-
ders over de gruweldaden van Ja-
panners in de tweede wereldoorlog,
in Japan heel goed worden begrepe-
n.„lk denk dat dit derelatie tussen
onze naties geen schade zal doen.
We accepteren elke beslissing die
Nederland neemt. Het is aan u", al-
dus ambassadeur Otaka.

Met de uitspraken van de ambassa-
deur is het argument dat de econo-
mische relaties met Japan zouden
kunnen worden geschaad, als Ne-
derland slechts de ambassadeur in
Japan naar de begrafenis stuurt,
van de baan. De vertegenwoordiger
van de EG in Japan, oud-premier
Van Agt, had eerder op die gevaren

gewezen. De ministerraad neemt
mogelijk vandaag een beslissing
over de afvaardiging naar de begra-
fenis van keizer Hirohito.

Schuldig
Keizer Hirohito heeft overigens vol-
gens de BBC wel degelijke een ac-
tieve rol gespeeld in de Tweede We-
reldoorlog. Maar onder druk van de
Amerikanen heeft zijn premier ge-
neraal Hideki Tojo tijdens zijn pro-
ces gelogen over de rol van de kei-
zer, om te voorkomen dat Hirohito
ook zou moeten worden berecht.
Dat is de conclusie van een docu-
mentaire die gerespecteerde journa-
list Edward Behr heeft gemaakt
voor de BBC.
De conclusie van de documentaire
is dat er „voldoende bewijsmate-
riaal was om een proces tegen hem
te voeren en als hij was berecht zou
hij zijn veroordeeld en zeer waar-
schijnlijkzijn opgehangen."

In afscheidsrede voor televisie

Reagan prijst zijn
eigen verdiensten

WASHINGTON - „We wilden eenland veranderen, maar in plaats
daarvan veranderden we de we-
reld". Met die zin karakteriseerde
de Amerikaanse president Reagan
gisteren tijdens zijn officiële af-
scheid van het land zijn president-
schap. Reagan wordt volgende
week vrijdag opgevolgd door Geor-
ge Bush, maar gisteravond hield hij
al, met een twintig minuten duren-
de toespraak vanuit zijn werkkamer
die door alle grote omroepen werd
uitgezonden, zijn afscheids-speech.

Het was vooral ook een rede waarin
Reagan uitgebreid zijn eigen ver-
diensten voor het land beschreef.
Onder die verdiensten beschreef hij
er twee als zijn 'grootste triomfen.
Als eerste noemde hij het economi-
sche herstel, en als tweede het „her-
stel van onze moraal en Amerika's

positie als wereldleider".
De president beschreef hoe hij in de
politiek was terechtgekomen als
iemand die er tot in zijn diepste we-
zen van overtuigd was dat er alleen
sprake kan zijn van vrijheid als de
rol van de regering wordt terugge-
drongen. Die centrale gedachte, al-
dus Reagan, leidde tot de grote be-
lastingverlagingen aan het begin
van mijn ambtsperiode, die op hun
beurt het economisch herstel van de
afgelopen jaren mogelijk maakten.

Reagan waarschuwde tegen het
communisme, maar had tegelijk
vriendelijke woorden over voor
Sovjet-leider Gorbatsjov. „Ik denk
dat president Gorbatsjov anders is.
Hij weet sommige van de dingen die
mis zijn met zijn land, en hij pro-
beert die te verhelpen. Ik wens hem
het beste toe".

binnen/buitenland

SDU maakt gebruik van KEP-procéde

Verklaring
pas getekend

Van onze
Parlementsredactie

£EN HAAG - De
staatsdrukkerij (SDU)
gaat het nieuwe Neder-
landse paspoort naareuropees model ver-vaardigen. De SDU zalac komende weken on-derzoeken of de pro-duktie mogelijk is op
oasisvan het door fabri-
kant KEP ontwikkelde
Procédé en met mede-
werking van drukkerij
J°h- Enschedé. Minis-jerVan denBroek (Bui-
tenlandse Zaken) en de

hebben afgelopen
woensdag een intentie-
verklaring met die in-

houd getekend.
De intentieverklaring
moet over enkele we-
ken uitmonden in de
ondertekening van een
definitief contract. Aan-
vankelijk hadden beide
partijen afgesproken
dat de definitieve over-
eenkomst uiterlijk op 1
februari zou worden

aangegaan, maar die da-
tum is volgens Van der
Broek 'met enkele we
ken' uitgesteld.

Het KEP-procédj
vormt volgens de inten
tieverklaring „de basis
voor het vervaardiger
van het document, zo
dat bh KEP aanwezige

apparatuur voor deze
vervaardiging kan wor-
den ingezet. Twee we-
zenlijke karakteristie-
ken van dit procédé zijn
de centrale personifica-
tie en een machinelees-
baar all plastic blad met
persoonsgegevens
e.d.", zo staat in devoor-
overeenkomst.
Voormalig KEP-direc-
teur Baard beschikt
over belangrijke kennis
op het gebied van de
machineleesbaarheid.
Zijn rol lijkt derhalve
niet uitgespeeld, na het
opzeggen door Van den
Broek van een eerder
gesloten samenwer-
kingsovereenkomst
met KEP.

Apothekers:
fraudezaak
is zeepbel

DEN HAAG - Van de 120 apothe-
kers die volgens onderzoek van de
Economische Controledienst in
overtreding zouden zijn, zijn er
waarschijnlijk maar drie die substi-
tutiefraude (rekenen van dure medi-
cijnen terwijl goedkope worden ge-
leverd) hebben gepleegd. Volgens
de apothekersorganisatie KNMP,
die dit beweert, is defraudekwestie,
die deze week opschudding veroor-
zaakte, een 'zeepbel.

Het ministerie van Economische
Zaken liet onlangs* weten dat 120
van de 161 gecontroleerde apothe-
kers (en apotheekhoudende huis-
artsen) in overtreding zijn. In 41 ge-
vallen had de ECD proces-verbaal
opgemaakt. Een woordvoerder van
de KNMP zegt dat het in meerder-
heid gaat om het heffen van admini-
stratiekosten. De organisatie had in-
middels haar leden geadviseerd zul-
ke kosten dan maar niet meer in re-
kening te brengen.

Hierbij gaat het vooral om de 'gul-
den per rekening. Die wordt gehe-
ven bij particuliere patiënten die op
rekening kopen en later dus de afre-
kening krijgen. Volgens de KNMP
is er in feite niets verkeerds aan
deze kosten.
De KNMP wacht verder af wat de
ECD zal doen alvorens eventuele ju-
ridische stappen tegen de Staat te
nemen.

Westers veto
over resolutie
tegen Amerika

WASHINGTON - De Verenigde
Staten, Engeland en Frankrijk heb-
ben gisteren in de Veiligheidsraad
hun veto uitgesproken over een re-
solutie, waarin Amerika wordt ver-
oordeeld wegens het neerschieten
van twee Libische Migs. De resolu-
tie, zoals die gisteren na een debat
dat ettelijke dagen in beslag nam in
stemming werd gebracht, was aan-
zienlijk zwakker dan eerder voorge-
stelde moties. Het neerschieten van
de Libische vliegtuigen wordt erin
slechts 'betreurd.

Maar zelfs dat was te veel voor de
Amerikaanse, Franse en Engelse
vertegenwoordigers bij de Raad, die
alledrie van hun vetorecht gebruik
maakten. De motie was ingediend
door Algerije, mede namens een
aantal andere niet-gebonden lan-
den.
De Arabische Liga heeft het neer-
schieten van de Migs gisteren wel
veroordeeld als een bedreiging van
de 'Arabische veiligheid.

De Veiligheidsraad van de Ver-
enigde Naties heeft woensdag overi-
gens de vertegenwoordiging van de
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
(PLO) het recht gegeven om dit in-
ternationale lichaam toe te spreken
als een volwaardig VN-lid. De VS
stemden hiertegen. De PLO mag
zich nu de vertegenwoordiger noe-
men van Palestina. Tot dusverre
had de PLO bij de VN de status van
waarnemer.

Inkomsten
kerken stabiel
UTRECHT - Ondanks de daling
van hun ledental blijven de inkom-
sten voor het plaatselijk werk van
de drie grote kerken in Nederland
stabiel. De Rooms-Katholieke Kerk
zamelde in 1987 216 müjoen gulden
in, de Nederlandse Hervormde
Kerk 233 miljoen en de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland 175
miljoen.

Dit blijkt uit cijfers die de interker-
kelijke commissie geldwerving gis-
teren presenteerde bij de presenta-
tie van de 17e actie Kerkbalans. De
komende twee weken gaan op-
nieuw 100.000 kerkleden ongeveer
2,5 miljoen adressen langs om geld
bijeen te brengen voor het werk van
de plaatselijke kerk.

Uit de cijfers blijkt dat in de RK
Kerk de deelneming aan de actie
langzamerhand afneemt. Nam in
1984 48,5 procent van de huishou-
dens deel, in 1987 lag dat op 47.
Gemiddeld haalt een rooms-katho-
lieke parochie 39 procent van zijn
inkomsten uit de kerkbijdrage van
de kerkleden. De rest komt uit col-
lecten, stipendia (vergoedingen
voor missen) en bezittingen, zoals
huizen en grond.

punt uit
Staat

Lord Plumb, de voorzitter van
het Europees Parlement, heeft
gisteren gezegd dat dit orgaan
voorstander is van een onaf-
hankelijke Palestijnse staat,
maar niet bereid is de door de
Palestijnse Bevrijdingsorgani-
satie (PLO) uitgeroepen staat
formeel te erkennen.

Aanslag
In een briefaan hetkantoor van
Associated Press in Londen is
de bomaanslag op de PanAm-
jumbo van 21 december giste-
ren opgeëist uit naam van de
Joodse Defensie Liga. Het
poststempel was afkomstig uit
Leeuwarden. Een woordvoer-
der van de JoodseDefensie Or-
ganisatie (voorheen Liga) in
New Vork ontkende dat de
brief van zijn groepering af-
komstig zou zijn.

Verdwenen
De Westduitse politie zoekt al
enkele dagen vergeefs naar een
inmiddels zes dagen oude
baby, die dinsdag verdween
van de kraamafdeling van het
ziekenhuis in Rendsburg, in
Schleswig-Holstein.De politie
gaat ervan uit dat de baby is
ontvoerd.

Lot onbekend
Het ministerie van Justitie
heeft van de ambassade in Da-
mascus nog niets gehoord over
het lotvan de twee vrouwen en
een kind die zaterdag vanuit
ons land naar Syrië zijn terug-
gestuurd. Volgens de Stichting
Vluchtelingenwerk in Ensche-
de zijn devrouwen en het meis-
je direct na aankomst in Syrië
opgepakt.

Illegaal bier
Bij een inval in een woning en
een voormalige zuivelfabriek in
Deventer is gisteren een illega-
le bierbouwerij ontdekt. De 36-
-jarige bierbrouwer is aange-
houden. Het is volgens de in-
spectie voor de invoerrechten
en accijnzen de eerste keer dat
in Nederland een illegale bier-
brouwerij is aangetroffen.

Riphagen
De Zwitserse regionale krant
LEst Vaudois' heeft gisteren
bericht, dat de wegens oorlogs-
misdaden gezochte Nederlan-
der Andries Riphagen op 13
juni 1973 in een ziekenhuis in
Montreux is overleden aan kan-
ker. Riphagen werd ervan be-
schuldigd, dat hij tijdens de
Tweede Wereldoorlog Amster-
damsejoden geld had afgeperst
en aan de Gestapo had verra-
den. Hij was in 1949 via Spanje
naar Argentinië gevlucht.

RaRa
Het Amsterdamse gerechtshof
heeft de rechtbank in de hoofd-
stad niet ontvankelijk ver-
klaard in haar beslissing inzake
de verhoren van Rene R. april
vorig jaar. De rechtbank be-
sloot mei vorig jaar de verhoren
van Raßa-verdachte R. door
het Openbaar Ministerie te ver-
bieden. René R. beriep zich
toen op zijn zwijgrecht. Tegen
dat besluit ging het Openbaar
Ministerie in beroep.

Bezoek
Minister Van den Broek van
Buitenlandse Zaken bezoekt
op uitnodiging van zijn ambt-
genoot Ali Akbar Velayati van 6
tot 9 maart Iran. Een agenda
voor het bezoek is nog niet
vastgesteld. Aangenomen mag
worden dat Van de Broek on-
der meer de situatie rond de
mensenrechten in Iran niet on-
besproken zal laten.

Benoemd
De toekomstige Amerikaanse
president George Bush heeft
gisteren de laatste twee leden
van zijn kabinet bekendge-
maakt. Admiraal James Wat-
kins wordt minister van Ener-
gie en de voormalige minister
van Onderwijs William Bennet
zal de strijd van de regering te-
gen drugs leiden.

Akkoord
Na maandenlange moeizame
onderhandelingen hebben de
communisten en de socialisten
in Frankrijk gisteren een stem-
busakkoord gesloten voor de
gemeenteraadsverkiezingen in
maart. De twee partijen zullen
daardoor in de meeste plaatsen
met een gemeenschappelijke
lijst uitkomen.

Opvolging
Het Joegoslavische presidium
heeft gisteren zes kandidaten
voorgedragen voor de opvol-
gingvan premier Branko Miku-
lic, die eind december het ont-
slag van zijn regering indiende.
Onder de kandidaten zijn vol-
gens het Joegoslavische pers-
bureau Tanjug de Servische
partijleider, Slobodan Milose-
vic, en de partijleider van Slo-
venië, Milan Kucan.

(ADVERTENTIE)
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Halabaja
'Kan. Want - om maar een recent
voorbeeld te noemen - de Iraakse
aanval op hetKoerdische stadje Ha-
labja is niet in strijd met het in 1925
opgestelde 'Protocol van Genève'.
Het ging daar immers om een natio-
nale operatie. Iraakse bommenwer-
pers bestookten Iraakse burgers. En
hoewel de slotverklaring van de Pa-
rijse Conferentie spreekt van „se-
rieuze bezorgdheid om recente
schendingen" hoeft Bagdad zich
niet aangevallen te voelen. Het land
kon dus met een gerust hart voor de
slotverklaring stemmen. Zoals ook
de VS, Israël, Libië, Syrië, Roeme-
nië, de Sovjetunie en al die andere
landen, die chemische wapens heb-
ben of in elk geval de mogelijkheid
hebben om ze snel te produceren.

Het enige nieuwe geluid kwam van
de Sovjetunie. Dat maakte - in het
kader van de glasnost - bekend al
dit jaar, zelfs zonder verder akkoord
in Genève, in een splinternieuwe fa-
briek te zullen beginnen met de ver-
nietiging van zijn voorraad chemi-

schewapens. Maar dat is een uiterst
pijnlijke en langdurige operatie.
Chemische wapens werp je niet zo-
maar in de verbrandingsoven. Tot
aan het begin van de jaren '80 wer-
den oude voorraden in een kluit be-
ton gestopt en op de zeebodem ge-
stort. Maar dat mag nu niet meer.

Hoe moeilijk de vernietiging van
chemische wapens is, blijkt wel uit
het grote probleem dat België heeft
met oude chemische granaten op de
slagvelden van de Eerste Wereld-
oorlog. In de provincie West-Vlaan-
deren ligt nog altijd zon 160.000 ton
wapentuig opgeslagen in overdekte
bewaarplaatsen. Volgens Belgische
legerkringen vindt men jaarlijks
nog 20.000 ton aan oude granaten in
de grond.

'Afschrikking'
De Parijse conferentie heeft in vijf
dagen van uitputtend vergaderen
verder weinig concreets opgele-
verd. Het is op zich natuurlijk ver-
heugend dat landen als Noord- en
Zuidkorea, Bangladesh, Laos, Haïti,
Zaïre en Guinee-Bissau nu ook het
verdrag van 1925 - het meest ver-
gaande protocol tegen chemische
wapens- erkennen en willen onder-
tekenen, maar dat verandert niets
aan de werkelijke problematiek.

Sommige landen - vooral uit de
Arabische en niet-gebonden hoek -
beschouwen chemische wapens 'de
kernbom van de armen' als hun
eigen afschrikkingswapen. Gelijk
dus aan de kernbom voor de groot-
machten. Deze landenwilden in het
slotakkoord een koppeling tussen
de beide wapens en afbraak van het
ene soort koppelen aan die van de
ander. Maar daar waren de kern-
machten en de andere westerse lan-
den niet voor te porren. Voor een
heel klein deel hebben 'de armen'
gelijk gekregen. Maar, om de woor-
den van een westerse diplomaat te
citeren, het moest „hard uitonder-
handeld worden."

Verspreiding
Net zo overigens als het probleem
van de verspreiding van de chemi-
sche wapens. Het rijke westen is fel
tegen een verdere verspreiding van
bestaande chemische wapens. De
arme landen wilden zon artikel best
slikken in de slotverklaring, maar
daar moest tegenover staan dat 'het
noorden' moest accepteren dat er
ook een regeltje werd gewijd aan
het gevaar van het ontwikkelen van
nieuwe, nog 'fijngevoeliger' chemi-
sche wapens, hetgeen meestal in de
rijke landen gebeurt.

Hoe het ook zij, alle delegaties wa-
ren het er over eens dat het resultaat
van de conferentie „een goede aan-

zet" is voor een toekomstige Ge-
neefse Conventie tegen de chemi-
sche wapens.

„De turbo is aangezet," zei een di-
plomaat. In de Zwitserse stad moe-
ten nu spijkers met koppen worden
geslagen. In Parijs ging het er alleen
maar om een politieke uitspraak te
doen. En die is, zo meende voorzit-
ter Dumas, overtuigend. De 149 lan-
den hebben zich, zo zij in het bezit
zijn van mosterdgas, ypriet of ande-
re chemische wapens, verplicht via
artikel 1 om „chemische wapens

compleet te elimineren."

Het zal nogwel even duren voor het
zo ver is, gezien de eis van een aan-
tal landen, waaronder Nederland,
om bij een chemische aanval met
hetzelfde wapen terug te kunnen
slaan. Dan is er ook de angst bij
Amerika en Israël, dat „zekere lan-
den" het chemische wapen wel eens
ter beschikking konden stellen van
terroristische groepen. Het wachten
is ook op voldoende onderling ver-
trouwen om controles door derden
toe te staan.

Universitaire
opleiding

journalisten
Van onze correspondent

GRONINGEN - Het plan voor een
opleiding in de journalistiekop aca-
demisch niveau en gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek aan de
Groninger universiteit krijgt vorm.
Deze week is de stichting Groninger
Studie Journalistiek (GSJ) opge-
richt, die deze opleiding op de
kortst mogelijke termijn wil realise-
ren. Het zou de eerste universitaire
opleiding voor journalisten in Ne-
derland worden; de bestaande jour-
nalistenscholen zijn hoger-beroeps-
opleidingen.

Het oprichten en in stand houden
van een universitaire opleiding, het
bevorderen van wetenschappelijk
onderzoekin de journalistiek en het
bewaken van de kwaliteit van oplei-
ding en onderzoek zijn de doelstel-
lingen van de nieuwe stichting. Het
initiatief kwam van het regionale
dagblad Nieuwsblad van het Noor-
den en leden van de wetenschappe-
lijke stafvan deGroninger universi-
teit.
De stichting denkt dat de nieuwe
opleiding het best kan worden on-
dergebracht bij de faculteit der Let-
teren, gezien de vele overeenkom-
sten met de studie Hedendaagse
Geschiedenis. Een eerste schets van
de eisen, waaraan een universitair
opgeleide journalist moet voldoen,
is voltooid.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de
polemoloog prof. dr. Hylke Tromp,
de historicus dr. Hans Renner, de
hoofdredacteur-directeur van het
Nieuwsblad van het Noorden A.
Schuurmans, de hoofdredacteur
mr. D. Dalmolen en de journalist
Kees Wiese.

binnen/buitenland

Conferentie 'goede aanzet' voor toekomstige Geneefse Conventie

Chemische wapens zijn
de werreld nog niet uit

Van onze correspondent

PARIJS - Na marathonberaad
zijn de 149 landen die deelna-
men aan de Internationale
Conferentie over Chemische
Wapens in Parijs, het eens ge-
worden over een gezamenlijke
slottekst. In die verklaring
worden kool en geit zorgvul-
dig gespaard. Niemand kan
zich een buil vallen aan het
rijtje goede bedoelingen dat is
opgesomd. Dus vertrokken zo-
wel de Arabische landen als de
VS tevreden uit de Franse
hoofdstad.

Maar heeft het allemaal zin gehad?
Anders gezegd: Is de 'chemische
oorlog' definitief verbannen nu „de
deelnemende staten vastbesloten
zyn om reclame te maken voor de
vrede?" Dat is nog maar de vraag.
Want het gebruik van chemische
wapens is nog altijd niet totaal bui-
ten het internationale wetboek ge-
steld. Natuurlijk beloven alle 149
plechtig geen chemische wapens te
zullen gebruiken, maar ook onder
die ogenschijnlijk ondubbelzinnige
frase schuilen de nodige voetangels
en klemmen.

Ten eerste is de aanmaak van che-
mische wapens niet verboden. Elk
land met een beetje verfijnde farma-
ceutische en chemische industrie
kan en mag chemische wapentuig
vervaardigen. Ten tweede is het nog
altijd toegestaan om chemische wa-
pens in bezit tehebben. De VS en de
Sovjetunie geven allebei toe uitge-
breide arsenalen te hebben. Ten
derde is het nog altijd mogelijk om
een aanval met chemische wapens
met andere chemische wapens te
beantwoorden. Alleen het 'eerste
gebruik' kan in strijd zijn met inter-
nationale wetten.

" Voorjaar 1988:
Iraakse bommenwerpers
bestoken in het
grensstadje Halabaja
Iraakse burgers met
gifgas. Deze genocide
kost aan 5000 mannen,
vrouwen en kinderen,
bijna allemaal Koerden,
het leven. De overtollige
bewijslast sluit elke
twijfel omtrent de
schuldvraag uit.
Desondanks ontkent
Irak.

Ex-premier overweegt gasthoogleeraarschap in VS

Van Agt sluit terugkeer
in politiek nagenoeg uit

Van onze correspondent

TOKIO - EG-ambassadeur
mr. Andries van Agt over-
weegt na het beëindigen
van zijn ambtstermijn een
gasthoogleraarschap te aan-
vaarden aan een Ameri-
kaanse universiteit. Van
Agt zegt dit in een inter-
view. „Er zijn enkele sonde-
ringen verricht. Ik houd het
nog in beraad," zegt de oud-
premier. Voorlopig zit hij
nog twee jaar voor de EG in
Tokio.

Van Agt zegt geen spijt te heb-
ben dat hij het commissariaat
van de Koningin in Noord-Bra-
bant heeft verruild voor een di-
plomatieke post in Japan. „Het is
zo dat ik met een groeiende be-
zorgdheid de tijdklok zie lopen
en constateer dat er al bijna twee
jaar verlopen is van de vier jaar
die ik hier krijg. Zon 30 tot 40
procent van mijn ambtstermijn
is inmiddels al verstreken en ik
vind dat een verdrietige zaak,
want ik vind het buitengewoon
interessant hier in Tokio. Ik zou
hier best nog een hele poos wil-
len blijven."
Een zekere verlenging is volgens
hem denkbaar. Er zijn geen
reglementen voor in Brussel,
maar er is een bestuurspraktijk
die het op een termijn van vier
jaar houdt.

Terug in de Nederlandse poli-
tiek?
„Die kans acht ik om diversere-
denen heel klein. Een ervan is
dat in Nederland de cultuur pre-
valeert van voorrang te geven
aan mensen vroeg in de middel-
bare leeftijd. Dit in tegenstelling
tot watje in Japanaantreft, waar-
bij het vrijwel altijd ouderen tot
zeer ouderen zijn dieworden toe-
gelaten of opgeroepen tot leiden-
de posities. In Nederland is het
een politieke traditie geworden
dat politici dievan het toneel zijn
verdwenen, niet meer terugke-
ren."

Ook via deelnemen aan verkie-
zingen ziet hij geen mogelijkhe-
den om in de politiekterug te ke-
ren. „Dat veronderstelt dat je
wordt uitgenodigd om plaats te
nemen op een kandidatenlijst.
En er is, om een understatement
te bezigen, weinig dat daarop
wijst. Trouwens," zegt Van Agt,
„ik voel geen hunkeringom in de
politiek terug te keren."

DRIES VAN AGT
.best naar zn zin in Tokio.

Marktopening
Als EG-ambassadeur besteedt
Van Agt de meeste tijd aan het
openmaken van de Japanse
markt voor goederen en diensten
uit Europa. Daar heeft veel aan
geschort en er schort nog wel het
een en ander aan volgens hem.
Maar gezegd moet worden dat in
de laatste twee jaarveel tot zeer
veel ten goede is verbeterd.
„Leg niet een duidelijke relatie
met mijn aanwezigheid hier,
want dat zou bespottelijk preten-
tieus zijn. Ik heb in zekere zin ge-

woon geluk," zegt Van Agt. Een
voorbeeld uit de talrijke die
voorhanden zijn, noemt Van Agt
het bezoek van een missie van
overheidsambtenaren te zamen
met vertegenwoordigers van de
Europese farmaceutische indu-
strie. Die missie had tot doel om
allerlei belemmeringen te be-
spreken en als het kon op te rui-
men, dienog in de weg staan aan
de invoer van farmaceutica uit
Europa in Japan. Deze industrie
is een belangrijke bedrijfstak.
Die missie is niet alleen tevreden
en voldaan, maar zelfs jubelend
in juichkreten hier vandaan ver-
trokken. Want veel en veel meer
is bereikt dan zij in haar meest
optimistische dromen had dur-
ven verwachten. Een doorbraak
voor de Europese farmaceutica.
Er is in de laatste jaren al veel
marktopening tot stand geko-
men," aldus Van Agt.

Bloemen
„Een nog vertrouwder voorbeeld
betreft de bloemen. Tot voor kort
deden allerlei mistroostige ver-
halen de ronde over de dwaze be-
lemmeringen die Japanners
overeind hielden om de invoer
van onze bloemen te bemoeilij-
ken. Alle moeilijkheden zijn nog
niet opgelost, maar het feit ligt
daar dat Japan nu uit Nederland
ongeveer veertig keer zoveel
bloemen importeert als twee jaar
geleden."

„Een aardige persoonlijke noot
hierbij: Ik ben vorige week uit
Nederland teruggekomen na een
korte kerst- en nieuwjaarsvakan-
tie. Op Schiphol vertrok ons
KLM-toestel een half uur te laat.
Waarom? De gezagvoerder zei
over de boordradio dat wij even
moesten wachten, want er moes-
ten zoveel omvangrijke partijen
bloemen aan boord worden ge-
bracht... voor Japan. Toen dacht
ik hé dat is de marktopening van
de laatste twee jaar. Het is niet in
de eerste plaats mijn persoonlij-
ke verdienste, maar het is aardig
om met de genade te hebben
kunnen meewerken," aldus am-
bassadeur Van Agt.

Tussenoplossing Grieks-Turkse onenigheid

Tijdige afsluiting
CVSE mogelijk

Van de redactie buitenland
WASHINGTON/WENEN - Het ziet
ernaar uit dat de Europese Veilig-
heidsconferentie in Wenen op tijd
kan worden afgesloten. Daarmee
wordt de weg vrijgemaakt voor on-
derhandelingen over beperking van
de conventionele bewapening
(CST) die in maart in de Oostenrijk-
se hoofdstad moeten beginnen. Dit
heeft een functionaris van het Ame-
rikaanse ministerie van buitenland-
se zaken bekendgemaakt.

Hoewel hij nog een slag om de arm
hield, zei de zegsman vanuit Wenen
te hebbenvernomen dat Grieken en
Turken een tussenoplossing heb-
ben gevonden over de vraag of de
Turkse havenstad Mersin binnen de
CST moet vallen. Turkije vindt van
niet. Het conflict vormde het laatste
obstakel voor het afsluiten van de
CVSE met een ministersbijeen-
komst van 17 tot en met 19 januari.
Daarnaast zei de Oostenrijkse mi-
nister van buitenlandsezaken, Alois
Mock, dat Roemenië niet meer zo
zwaar tilt aan bepaalde afspraken
over de mensenrechten en het daar-
mee afronding van de conferentie
niet meer in de weg staat. Het gaat
in Wenen om een toetsingsconfe-
rentie waarbij wordt nagegaan in
hoeverre de akkoorden van Helsin-
ki van 1975 (inzake mensenrechten,

militaire veiligheid en economist
samenwerking) worden nagelcel"'

'Verklaring'
Het slotdocument van de bij**,
komst in Wenen bevat een man<>*j
voor de CST-besprekingen tuss
de NAVO en het Warschau-P3'
Volgens de Amerikaanse zeë3"l^die anoniem wilde blijven, is "3
Turks-Griekse meningsversc^
„een politieke verklaring, een v
klaring van nationale trots" V]J
Griekenland en Turkije. Het is
de NAVO noch het Warschaup^
van militair belang. Ze zijn cri"
akkoord om Mersin al of niet op
CST-besprekingen te behande^en zo zal het in het mandaat wor"
opgenomen.

Er zal in enkele brieven w°rjL
aanvaard dat er meningsverschil
(tussen Turkije en Griekenland)'
staan en dat het (westers) bond?
nootschap beide oplossingen a°Jvaardt, waarover Griekenland
Turkije het tijdens de CST-ond^handelingen eens moeten zien
worden. Volgens de functionaris
Washington, een expert op het fr
bied van wapenbeheersing, is >u
tekst (van het mandaat) gedrukt
klaar om in Wenen te worden vC
spreid."

Experiment in Radboudziekenhuis Nijmegen

Niersteenvergruizer
wapen tegen tumoren

Van de redactie binnenland

NIJMEGEN/MAASTRICHT
In de toekomst wordt het
waarschijnlijk mogelijk om tu-
moren te bestrijden met een
niersteenvergruizer. Uit on-
derzoek aan het Sint Rad-
boudziekenhuis in Nijmegen
is gebleken dat tumoren ge-
voelig zijn voor de schokgol-
ven van de niersteenvergrui-
zer. Dat heeft het Radboudzie-
kenhuis gisteren bekendge-
maakt. In het Academisch Zie-
kenhuis in Maastricht wordt
de daar aanwezige niersteen-

vergruizernog niet voor de .e,
lijke experimenten gebrul**
zo meldde een woordvoerder-
De uroloog dr. G. Oosterhof ond€
zocht aan het Radboudziekenn^hoe cellen van prostaat- en niefV.
moren reageren op de niersteen^ .
gruizer. Het bleek dat de cellenZj
veel minder goed ontwikkelen dj
onbehandelde cellen. Oosten*
ontdekte verder dat de tumoren *
met schokgolven werden beha*,
deld veel gevoeliger werden yo^
cytostatica (celdodende middeie
Hoe langer de tumor met de v .
gruizerwerd behandeld des te be
was het resultaat.

Volgens een woordvoerder van
Radboudziekenhuis is het vo0 jf
pig nog uitgesloten dat de behan
ling in de praktijk wordt toegep^
Om een goed effect te berei»
moeten de schokgolvenvan de n
steenvergruizer zeer nauwke^j,
worden gericht. Omdat de veriLedzer slechts op een heel klein geD
kan worden gebruikt, kunnen
leen kleine tumoren worden t>en^deld. Voor grotere tumoren tfl
een veel sterkere drukgolf wor
gebruikt met het risico dat °^A.gende weefsels worden beschafl
Volgens de woordvoerder moet
methode eerst worden verfijnd j,
de risico's te verkleinen. Maar
gens hem zal het Radboudzie^,,
huis er mogelijk in slagen om #
techniek te ontwikkelen waarn^de niersteenvergruizer naast
staande middelen kan worden K
bruikt in de bestrijding van tv'
ren.

n_

De uroloog Oosterhof heeft s.
geen duidelijk beeld van de PT°

befsen die in de tumorcel plaatsheb
onder invloed van de vergruizer
vermoedt dat de celwand van de ,
moren als gevolg van de schoKß.^,
ven wordt beschadigd. In eerste f
stantie zouden de cellen niet w f.
den beschadigd, maar zodanig
zwakt dat ze een tweede behan
ling niet overleven. Het onderz
werd uitgevoerd met zowel tv'\or-cellen in een buisje als met .tu^-cellen die waren ingebracht in n
zen en ratten.

Zaïre wil
Amin niet

KINSHASA - De regering van
re heeft Idi Amin teruggestu*
naar Saoedi-Arabiè, waar de v j

malige Oegandese dictator se p
een aantal jaren in ballingsC &e-,
woont. Dat heeft een Zaïrese Jj*j.
ringsfunctionaris gisteren bek
gemaakt. Amin en een van ,^
zoons werden vorige week dins s-m de hoofdstad Kinshasa é^ï^iteerd,toen zij met een vals Zai
paspoort het land probeerden. *
nen te komen. Een broer van A^ ep
en een van Amins vrouwen W°
,in Kinshasa.

Amin en zijn zoon werden na
arrestatie tijdelijk op de lu

0p
machtbasis Ndjili by Kinshasa
dergebracht. Zij werden donde -g
in een Zaïrees regeringsvliepp^.
naar de Sênegalese hoofdstad
kar overgebracht, vanwaar zUjj.
lijnvlucht naar Djedda in Sao
Arabië zouden nemen. TDe Oegandese president J°' #e
Museveni had eerder een deleS e|i
naar Zaïre gestuurd met het verz
Amin aan zijn land uit te leveren-
regering in Kinshasa ging n*e*

t
1
ieve'dat verzoek, omdat er geen u nsfiringsverdrag tussen beide la

bestaat.
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Internationaal
Reizenfestival

1989
zaterdag 14 januari

Stadsschouwburg
Heerlen

Unieke Indonesië en
Verre- Oosten presentatie

Aanvang 20.00 uur
Entree: ’ 10,- (mcl. Tombola.)

Hoofdprijs:
Geheel verzorgde Indonesië-reis

kaarten verkrijgbaar bij de schouwburg
ofbij onze reisburo's

REISBURQ^P
HEERLEN GELEEN SfTTARD



economie

Voor modernisering en uitbreidingproduktie

Ciba Giegy Ten Horn
investeert 50 miljoen
1^ Van onze verslaggever
jJ^ASTRICHT- Het chemiebedrijf Ciba Geigy Ten Hom in

n: astricht steekt 50 miljoen gulden in de bouw van enkele
bouIWe Pro(luktielijnen. Twee ervan zijn inmiddels in aan-
inv W er^ me* ®én ervan wordt volgende maand begonnen. De
pr

esteringen gaan gepaard met een omvangrijk bijscholings-
pr gramma, dat nog enkele tonnen gaat kosten. Hoewel de
b e uktie in Maastricht wordt uitgebreid, zal het personeels-

stand ongeveer gelijk blijven.

uwftW .g het grootste deel van de
*ordt ngen

' 40 milJ°en gulden,
t\v e°f

gestoken in de bouw van
tyorH la"rieken waar kleurmiddelen
Te ,e" gemaakt voor kunststoffen,

cana " ertijd wordt de produktie-
breid w * in deze fabrieken uitge-
ties Het gaat daarbij om installa-
°entr'oor et maken van kleurcon-
centraJen voor Pvc en moedercon-
pr0n

n voor polyethyleen, poly-
cono en ' vezels en foliën. Moeder-
fiente,_traten bevatten veel pig-
stof. at met de betreffende kunst-enwordt gemengd.

' gy maakt in Maastricht al
Di^r dergelijke concentraten,
over de produktie was gespreid
nen ,Verschillende afdelingen bin-
bij d

net bedryf. Het grote voordeel
0S ,f,meuwbouw is, aldus ir G. van
orxde h

Van het directieteam, dat de
*ord uit de Pr°duktie nu
tijj jen.geconcentreerd. Tegelijker-
de f '^ eén installatie geschikt voor
trat bricage van meerdere concen-
Soort

n °P basis van verschillende
Oio 'en Pigmenten, en dat is op ditment niet het geval.

Computers
len w6"^ Produktiemiddelen zul-
te<"s r. n gestuurd door compu-
pr ' daardoor kan het produktie-
.en es beter onder controle gehou-

0S
w°rden en leidt dit, aldus Van

Pfódo^ to* een kwalitatief beter
comn » "Binnen Ciba Geigy is
rejj puterbesturing in de hele we-
ceerrinatuui'lÜk al volop geïntrodu-
toena' aar bÜ dit soort specifieke
dat gen als in Maastricht ligt

,tuürpat moeilijker. We hebben na-
2e] , We* steun gekregen van Ba-

*" waar ons hoofdkantoor ligt."

ai?St wordt de installatie voormakenvan moederconcentraten

voor de andere kunststoffen dan
pvc, veel veiliger dan de huidige en
zijn ook betere milieutechnsiche
voorzieningen getroffen. Doordat
de nieuwe installatie een gesloten
(terugwin)systeem wordt, kunnen
de chemische oplosmiddelen prak-
tisch volledig hergebruikt worden.

Een klein deel van het investerings-
programma, dat medio volgend jaar
afgerond moet zijn, is bestemd voor
de bouw van een produktiebedrijf
waar kleurpasta's voor de glas- en
keramische industrie worden ge-
maakt. Dat is voor de vestiging in
Maastricht een nieuwe activiteit.

Ciba Geigy verkoopt dergelijke pas-
ta's al langer, maar dieworden in de
Verenigde Staten gemaakt en ver-
volgens naar Europa geëxporteerd.
Door nu zelf op het Europese conti-
nent een produktiebedrijf te star-
ten, worden de nadelen weggeno-
men die aan export vastzitten (le-
vertijden, transportkosten en derge-
lijke). Daarmee neemt Ciba Geigy in
Maastricht ook de afzetvan dergelij-
ke pasta's voor heel Europa van de
Amerikanen over.

Veiligheid
Tegelijkertijd met de nieuwbouw-
en uitbreidingsactiviteiten is Ciba
Geigy Ten Hom begonnen met een
serie investeringen in de verbete-
ring van de veiligheid op het fa-
brieksterrein. Hoewel Van Os zegt
dat Ciba Geigy van huis uit veel aan
beveiliging doet, erkent hij dat het
tempo waarin nu maatregelen geno-
men worden zeker het gevolg zijn
van een grote brand dieeen chemie-
concern in Bazel ruim eenjaar gele-
den overkwam.

Met de uitvoering van alle maatre-
gelen - de voorzieningen moeten
eind van dit jaargeïnstalleerd zyn -is nog eens een bedrag van vijfmil-
joen gulden gemoeid. Volgens Van
Os zou een dergelijke investering
door een zelfstandig chemiebedrijf
dat evengroot is als de Maastrichtse
vestigingen, niet op te brengen zijn
omdat daarmee de kostprijs van de
produkten tezeer onder druk zou
komen te staan.

De maatregelen in Maastricht heb-
ben voor een groot deel betrekking
op het aanbrengen van voorzienin-
gen bh brand. Zo krijgt een geleide-
lijk uit de kluiten gewassen cnemi-
caliënmagazün een sprinkler-instal-
latie met een waterbekken en pom-
penhuis en worden er voorzienin-
gen getroffen opdat bh bluswerk-
zaamheden vervuild water niet de
grond in loopt.

beursoverzicht
Vast

-HetDamrak heeft
ste e" een vas*'e *°t zeer vaste
s, mrn'ng te zien gegeven. De
1609mingsindex steeg I,e punt tot
i et '""" De aandelenomzet steeg nog
f72i ?Pzichte van woensdag tot
il miljoen. In obligaties gingVo°r f536 miljoen om.

aar, _ ochtend was de stemming al«n <je vaste kant maa_. na het mid
oQ

g jUrzetten de koersen er eerst
gen de sokken in- De winstnemin-
War Van devoor6aande twee dagen«ren verwerkt en het optimismereeg de overhand. Wall Street was
sePHSdag de 2200 echt goed gePas-
hf>,, en gistermiddag kreeg de.^urs van Wall Street een vliegen-Qe start.

Olie ging, vooruitlo-
vni °P e aandelensplitsing van"igende week, ruim f 3vooruit
f ï^fn Hoogovens kreeg er

j^O bij op f75,50. Philips werd
VpJ"uBgesteund door een naar bo-
het , Jgestelde winstprognose die, et elektronicafonds tweekwartjes
'Ogerop hielp op f36,70. In de fi-'anctële sector liep NMB voorop'neteen winst van f3,30 op f 196,8(f
J 1de uitgevershoek stal Wolters-

mwer/le show met een winst van
Vatarrliefst f5°P f 154>50 na een top
w t> an de papierwaardenwas Bührmann-Tetterode goed op
f _c.

f met fl-40 vooruitgang op
' °»,60. KNP schoof f 0,70 naar vo-Ten op f47. Verder lag Heinekenf3«oger gevraagd op f 148,50. CSM,

'e nabeurs een hoger dividend
?^kondigde, werd f 0.30 hoger op'". Nedlloyd steeg 15 tot f279,
"Jaar in de loop van de middag
rP t

et voor de
ha ï Jan de dag uit de notering ge-

aaid op het bericht over een hoge-
winst per aandeel en een split-

van de stukken. Vast lag ook
Tfkhoed met f2,30 winst op
ri ij ' °cé werdf 9 hoger verhan-deld op f287 en het handelshuis
oorsumij-Wehry ging f2,50 hoger
var> de hand op f 120.

Lokaal
Ook op de lokale markt was het bo-
j*nje tot de boom. Zeer sterkWam de scheepsbopuwer Van der
fessen-de Noord voor de dagmet

van f 9 op f95. Colle-
f ? _" land boekte er f 2 biJ °P

*>" Een grote uitschieter was ver-
?er Textielgroep Twenthe die fl2
°oger van de hand ging op f228.

hr?nd werd f5duurder op f 172
f" bijenkorf Beheer klom f 2tot
Uri% °ok het elektronicafondstojfï Jechnology bleef knap in de
tv liggen met een winst vanwee kwartjes op f 15,60.

Hogere winst
voor Philips

EINDHOVEN - Philips heeft in
het afgelopen jaarmeer winst ge-
boekt dan in 1987. President C.J.
van der Klugt heeft in het perso-
neelsblad PhilipsKoerier gezegd
'wel te durven spreken van een
hogere winst dan in 1987.
Hij deed dieuitspraak in een toe-
lichting op zijn nieuwjaarstoe-
spraak, waarin hy opmerkte dat
de winst over 1988 naar verwach-
ting die van het voorgaande jaar
ten minste zal evenaren.

Post-Seveso richtlijn geldt voor vier Limburgse bedrijven

Blythe Colours vermindert
voorraad gevaarlijk spul

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De Limburgse bedrij-
ven DSM, Solvay Chemie, Blythe
Colours en Akzo Chemicals vallen
onder de zogenaamde Post Seveso
richtlijn van de EG. Volgens deze
richtlh'n moeten de chemische be-
drijven een plan opstellen waarin ze
aangeven hoeze met de gevarenrisi-
co's omgaan. Op Blythe Colours na
zijn de bedrijven daarmee druk
doende. De drie moeten deze zoge-
naamde Externe Veiligheids Rap-
porten voor 8 juli 1989 bij het pro-
vinciaal bestuur hebben ingediend.
Blythe Colours in Maastricht heeft
in overleg met de gemeente Maas-
tricht gekozen voor risicobeperken-
de maatregelen om zo niet langer
onder de post-Seveso richtlijn te
vallen.
Blythe Colours, een kleurpigmen-
tenfabriek, heeft de leveringen van
de twee gevaarlijke stoffen, kobalto-
xide (niet radioactief) en nikkeloxi-
de, verkleind. „Door de aanwezig-
heid van een te grote hoeveelheid

van deze poeders zijn we in eerste
instantie aangewezenin de richtlijn.
Maar door deze maatregel is er zo-
veel risico minder dat we niet meer
in die categorie thuishoren," aldus
bedrijfsleider Van Weers van Blythe
Colours.

Volgens een gemeentevoorlichter
staat het vast dat dehoeveelheid ge-
vaarlijke stoffen bij Blythe Colours
is verminderd. De voorraad is vol-
gens hem tot onder de norm terug-
gebracht. Bovendien is volgens
hem gebleken dat Blythe Colours
geen gevaar oplevert buiten het be-
drijfsterrein, ook niet tijdens het
transport. Blythe hoeft dan ook
geen Extern Veiligheidsrapport te
maken en de gemeente Maastricht
ook geen rampenbestrijdingsplan
voor deze fabriek. De gemeente
Maastricht heeft wel in de hinder-
wetvergunning vastgelegd dat Bly-
the Colours een intern bedrijfsram-
penplan moet opstellen. „Daarmee
lopen we voor op andere gemeen-

ten," aldus de gemeentevoorlichter.
Akzo Chemicals in Weert laat bij
monde van P. Gouw, manager vei-
ligheid en milieu, weten dat Akzo
graag aan de richtlijn wil voldoen.
Het is volgens hem wel een ingrij-
pende activiteit, die onder zeer gro-
te tijdsdruk tot stand zal moeten ko-
men. Volgens Gouw bestaat het Ex-
terne Veiligheidsrapport uit drie
elementen: een kwantitatieve risi-
co-analyse, een intern veiligheids-
rapport en een rapport over de risi-
co's buiten het bedrijfsterrein. Aan
dat laatste zit ook een voorlichtings-
plan voor omwonenden gekoppeld.
Volgens directeur ir M.C. van Oort
van Solvay Chemie in Herten is Sol-
vay wat dat laatste betreft al ver ge-
vorderd. In oktober van het vorig
jaar heeft het chemische bedrijf de
omwonenden in Herten en Linne
nog uitvoerig op de hoogte gesteld
van de risico's van Solvay en deaan
te raden gedragslijn bij calamitei-
ten. Dat gebeurde toen in samen-
werking met de gemeenten Herten

en Linne in het kader van het be-
staande gemeentelijke rampenbe-
strijdingsplan.
Volgens Van Oort zal Solvay het
veiligheidsrapport op tijd bij de pro-
vincie indienen. Ook DSM is druk
bezig met het rapport. Wat de voor-
lichting betreft zal overleg worden
gevoerd met provincie en betrok-
ken gemeenten om gekoppeld aan
het reeds bestaande rampenbe-
schermingsplan actie te onderne-
men.

Fietsenmaker
moet bakens

verzetten
Van onze redactie economie

ZOETERMEER - De rijwielhande-
laar moet zich bezinnen op een an-
der bedrijfsbeleid. Hij zal zich moe-
ten richten op vernieuwing, want de
verkoop van nieuwe fietsen is al ja-
ren dalendeen dat zal nogwel enke-
le jaren zo büjven.

Dit zegt het Economisch Instituut
voor het Midden- en Kleinbedrijf in
een gisteren verschenen onderzoek
waarin de rijwielbranche doorge-
licht wordt.

Het instituut verwacht dat een aan-
tal kleine fietsenmakers plaats zal
moeten maken voor grote, moderne
rijwielzaken. Naast technisch vak-
manschap beschikken die over
commercieel vakmanschap.. Dat
komt tot uiting in een betere bena-
dering van de klant, een betere or-
ganisatie van het bedrijf, meer en
betere reclame en een professione-
ler kostenbeheer, aldus het onder-
zoek.

De verkoop van nieuwe fietsen
maakt steeds meer plaats voor ver-
koop van onderdelen, accessoires
en andere artikelen zoals modieuze
regenpakken en fitnessapparaatjes.
Van de 1,4 miljard gulden die in
1987 bij de fietsenmaker uitgegeven
is, ging de helft al naar onderdelen,
accessoires en reparaties.

Concurrentie van branchevreemde
verkoopkanalen zoals warenhuizen
en discountzaken hebben fietsen-
makers nauwelijks. Hun marktaan-
deel in de verkoop van nieuwe fiet-
sen bedraagt 90 procent.

Rampenplan
Een Extern Veiligheids Rapport
mag overigens niet worden verward
met de rampenplannen en de ramp-
bestrijdingsplannen die door de ge-
meenten worden opgemaakt. Alle
69 gemeenten in Limburg hebben
een rampenplan, een gemeentelijke
verordening, waarin de organisatie
wordt aangegeven indien er een
ramp gebeurd. Een rampenbestrij-
dingsplan wordt opgemaakt als er
binnen de gemeentegrenzen voor-
zienbare calamiteiten kunnen op-
treden, bijvoorbeeld de aanwezig-
heid van een bedrijf dat potentieel
gevaar oplevert of een spoorwegem-
placement waar veel gevaarlijke
stoffen worden behandeld. Die rap-
porten worden veelal in samenwer-
king met de bedrijven opgezet.
Weert heeft op dit moment nog geen
rampenbestrijdingsplan voor Akzo
Chemicals. Dat zit er wel aan te ko-
men, zodra Akzo de externe risico's
op een rijtje heeft.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 91,70 92,40
Ahold 89,50 90,00
Akzo 149,40 149,70
A.B.N. 43,50 44,10
Alrenta 158,00 158,20
Amev 57,20 57,20
Amro-Bank 81,00 81,20

"Ass. R'dam 155,30 154,30
Bols 143,50 143,20
Borsumij W. 117,50 120,00Bührm.Tet. 58,20 59,60
C.S.M.eert. 66,70 67,00
Dordtsche P. 217.40 219,80
Elsevier 65,30 65,60
Fokker eert. 29,40 29,60
Gist-Broc. c. 38,10 38,20
Heineken 145,50 148,50
Hoogovens 74,30 75,50
Hunter Dougl. 81,00 81,60
Int.Müller 77,50 77 90
KLM 42,60 42,60
Kon.Ned.Pap. 46,30 47 00
Kon. Olie 235,90 238,90
Nat.Nederl. 68,00 f 68,60
N.M.B. 193,50 196,80
Nedlloyd Gr. 274,00 279,00
Nijv. Cate 84,50 84,60
Oeé-v.d.Gr. 278,00 287,00
Pakhoed Hold. 103,90 106,20
Philips 36,20 36,70Philips divB9 34,70 35,30
Robeco 100,70 101,10
Rodamco 157,80 157,90
Rolinco 96,90 97,50
Rorento 61,30 61,30
StorkVMF 27,70 28,10
Unilever 120,40 121,50
Ver.Bezit VNU 92,20 9250
VOC 36,10 36,30
Wessanen 82.00 82 70Wolt Kluwer 149,50 154]50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 29,90 29 90
ACF-Holding 56,90 56J0Ahrend Gr. c 167,00 172,00
Alg.Bank.Ned 44,20 44 90
ABN div'B9 - 43 70
Asd Opt. Tr. 26,30 26,50
Asd Rubber 8,30 8,00
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold e 72,30 74,80
Autlnd.R'dam 57,00 58,00
BAM-Holding 267,00 264,50
Batenburg 72,00 72,00
Beers 119,00 120,50
Begemann 69,00 68,50
Belindo 421,00 421,00
Berkei's P. 5,60 5,80
Blyd.-Will. 24,80 28,00
Boer De, Kon. 317,00 315,00
de Boer Winkelbedr. 60,30 60,00
Boskalis W. 11,80 11,80
Boskalis pr 9,30 910
Braat Bouw 825,00 815^00
Burgman-H. 3030,00 3200,00bCalvé-Delft e 792.00 802.00

Calvépref.c 4350,00 4350,00
Center Parcs 57,00 58,70
Centr.Suiker 66,40 66,50
Chamotte Unie 13,60 13,50
Cindu-Key 94,80 94,50
Claimindo 411,00 410,00
Cred.LßN 75,00 76,70
Crown v.G.c 73,30 73,50
Desseaux 187,00 190,00
Dordtsche pr. 214,00 216,00
Dorp-Groep 44,70 45,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 183,50 183,20
EMBA 104,00 106.00
Enraf-N.c. 45,50 45,90
Enks hold. 293,50 296,50
Frans Maas c. 60,50 61,20
Furness 78,80 78,50
Gamma Holding 65,00 65,00
Gamma pref 5,90 5,70
Getronics 26,70 26,90
Geveke 38,20 38,00
Giessen-de N. 86.00 b 95,00
Goudsmit Ed. 175,50 172,50
Grasso's Kon. 84,50 84,00
Grolsch 108,20 108,20
GTI-Holding 148,50 148,50
Hagemeyer 81,00 82,70
H.B.G. " 169,50 170,50
HCS Techn 15,10 15,60
Hein Hold 129,20 129,80
Hoek's Mach. 172,00 172,00
Holdoh Hout 442,00 442,00
Holec 16,80 17,40
HAL. Tr. b 1455,00 1432,00
Holl.Am.Line 1455,00 1449,00
Heineken Hld 129,20 129,80
Holl.Sea S. 1,39 1,49
Holl. Kloos 300,00 300,00
Hoop en Co 13,20 13,70
Hunter D.pr. 1,90 1,95
ICA Holding 17,50 17,50
IGB Holding 37,60 38,50
IHC Caland 21,00 22,70
Industr. My 154,00 153,00
Ing.Bur.Kondor 565,00 565,00
Kas-Ass. 35,40 35,70
Kempen Holding 17,00 16,90
Kiene's Suik. 1270,00 1250,00
KBB 75,50 77,80
KBB (eert.) 75,50 77,30
Kon.Sphinx 67,50 67,70
Koppelpoort H. 255,00 255,00
Krasnapolsky 154,50 154,50
Landré . Gl. 45,00 45,40
Macintosh 43,50 44,00
Maxwell Petr. 576,00 585,00
Medicopharma 76,00 76,80
Melia Int. 5,90 6,00
MHVAmsterdam 17,50 18,50
Moeara Enim 1015,00 1020 00
M.Enim 08-cert 13250,00 13550,00
Moolen en Co 35,00 35 00
Mulder Bosk 38.00 38,70
Multihouse 10,00 9,90
Mynbouwk. W. 418,00 418,00
Naeff 225,00
NAGRON 45,80 45 80

NIB 502,00 510,00
NBM-Amstelland 13.50 13,50
NEDAP 267,50 269,00
NKFHold.cert. 234,00 235,00
Ned.Part.My 31,10 31,20
Ned.Springst. 7300.00 7350,00
Norit 610,00 618,00
Nutricia 236.00 240.00
Omnium Europe 19,30 19,30
Orco Bank c. 83,20 84.00
OTRA 485,00 485,00
Palthe 145,50 145,50
Polynorm 84,50 85,20
Porcel. Fles 124,00 124,00
Ravast 54,00 52,00
Reesink 59,50 60,00
Riva 55,00 55,50
Riva (eert.) 54,50 55,10
Samas Groep 55,40 56,30
Sanders Beh. 82,00 82,00
Sarakreek 38,10 37,80
Schuitema 1270,00 1290,00
Schuttersv. 86,00 86,00
Smit Intern. 26,80 27,50
Stßankiersc. 30,40 30,40
Telegraaf De 392,50 393,50
Text.Twenthe 216,00 228.00
Tulip Comp. 61,00 62.00Tw.KabelHold 117,40 117,50
Übbink 80,90 81,90
Union Fiets. 18,00 16,60
Ver.Glasfabr. 221,00 222,00
Verto 63,20 63,40
Volker Stev. 47,00 47,00
Volmac Softw. 84,70 85,80
Vredestein 18,70 19,30
VRG Gem.Bez. 166,50 168,00
Wegener Tyl 160,00 162,00
West Invest 19,50 19,50
Wolters Kluwer 148,70» 154,2^
Wyers 58,10 58,10
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,50 35,60
ABN Aand.f. 68,80 69,00
ABN Beleg.f. 51,00 51,40
ALBEFO 50,80 50,90
AldollarBF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 220,00 221,00
Alliance Fd 12,70 12,60
Aruba 43,10 43,50
America Fund 261,00 264,00
Amro A.in F. 91,00 91,00
Amro Neth.F. 68,00 68,10
Amro Eur.F. 64,50 65,40
Amvabel 96,80 96,80
AsianTigersFd 52,90 53,00
Bemco Austr. 63,50 64,00
Berendaal 101,00 102,00
Bever Belegg. 27,80 28,20 a
BOGAMIJ 118,30 118,80
Buizerdlaan 35,40 35,40
Delta Lloyd 38,30 39,00
DPAm. Gr.F. 22,00 21,70
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 72,80 72,90
EurinvestU) 105,00 105,00

Eur.Ass. Tr. 4,90 5,00
EurGrFund 50.00 50,40
Hend.Eur.Gr.F. 159.20 159,50
Henderson Spirit 70,70 71.50
Holland Fund 61,20 61.50
Holl.Obl.Fonds 119,00 119,20
Holl.Pac.F. 104,30 107,40
Interbonds 600,00 600,00
InterelT.soo 32,60 33,70
Intereff.Warr. 233,90 239,30
Japan Fund 44,00 46,00
MX Int.Vent. 60,20 60,00
Nat.Res.Fund 1290.00 1305,00
NMBDutch Fund 33.60 33,70
NMB Obhg.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 101,70 101.80
NMB Vast Goed 38,20 38,40
Obam, Belegg. 191,50 191.50
OAMF 15,65 15,70
Orcur.Ned.p. 46,90 46,90
Rentelent Bel. 1355,50 1355,70
Rentoteal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 103,50 103,50
Sci/Tech 17,60 17,60
Technology F. 21,00 b 21,50
Tokyo Pac. H. 245,00 248,00
Trans Eur.F. 67,30 67,50
Transpac.F. 550,00 545,00
Uni-Invest 117,00 117.00
Unicolnv.F. 81,90 81,90
Unifonds 26,80 26,80
Vast Ned 121,80 121,90
Venture F.N. 39,00 39,00
VIB NV 85.20 85,10
WBOInt. 77,10 77.20

' Wereldhave NV 205,00 205.30
Wereldh.divB9 201,50 201,50

Buitenlandse obligaties
(_. EEGB4U) 105,60 105,60
3/2 EngWarL 35,50 36,50
5.4 EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33,50
Amer. Brands 65,50 65,50
Amer. Expres 27,50 27,60Am.Tel.fc Tel. 29,00 f 28,60
Ameritech 94,90 94.80
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Inc. 230.00 230,00
ASARCO Inc. 27,90 28,20
Atl. Richf. 80,50 81,40
BAT Industr. 4,50 4,50
Bell Atlantic 70,00 70,10
BellCanEnterpr 37,10 36,75
Bell Res.Adlr 1,45 1,45
Bel) South 39,10
BET Public 2,25 2.25
Bethl. Steel 23,60 24,00
Boeing Comp. 59.30 59,60
Chevron Corp. 46.30
Chrysler 26,80 26,70
Citicorp. 26,25 26,25
Colgate-Palm. 44,70 45,00
Comm. Edison 32.70 32,80
Comp.Gen.El. 410.00

Control Date 20,60 21.25
Dai-IchiYen 3500,00 3500,00
Dow Chemical 87,00 87,50
Du Pont 89,60 90,10
Eastman Kodak 44,30 45,00
Elders IXL 3,40
Euroact.Zw.fr. 217.00 218,00
Exxon Corp. 44,00 44,50
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22,60 22,75
Ford Motor 52,00 b 52,90
Gen. Electrie 44,00 44,30
Gen. Motors 85,25 86.30
Gillette 34.50 34.00
Goodyear 51,70 51,70
Grace & Co. 27,00 27,50
Honeywell 61,75 61,30
Int.Bus.Mach. 121,50 122,10
Intern.Flavor 49,40 49.50
Intern. Paper 48,00 48,20
ITT Corp. 52,00 52,00
Litton Ind. 73,50 74,20
Lockheed 43,80 43.80
Minnesote Mining 61,00 61.00
Mobil Oil 46,50 46,80
News Corp AusJ 10,30 9,00
Nynex 65,00 65,00
Occ.Petr.Corp 25,60 25.70
Pac. Telesis 30,50 30,80
P.& O. ® 5,80 5,80
Pepsico 39,20 39,30
Phiüp Morris C. 101,00 101,00
Phill. Petr. 20,25 21,00
Polaroid 37,00 b 37,50
Privatb Dkr 321.00 315,00
Quaker Oats 53.10 54.50
RJR Nabisco 93,50 94,50
St.Gobin Ffr 600,00 606,00
Saralee 44,25 45,00
Schlumberger 33,30 34,10
Sears Roebuck 41,50 41,80
Southw. Bell 40.20 40,60
Suzuki (yen) 745,00 744,00
Tandy Corp. 40.00 39,80
Texaco 53.20 53,25
Texas Instr. 41,70 41,30
T.I.P Eur. 1,75 1.75
ToshibaCorp. 1060,00 1060,00
UnionCarbide 26,80 26,50
Union Pacific 66,50 67,50
Unisys 28.90 28,50
USX Corp 30.75 31.10
US West 57,20 57,10
Warner Lamb. 75,40 75,00
Westinghouse 52,55 53,25
Woolworth 53,50
Xerox Corp. 58,50 59,00
Certificaten buitenland
AMAX Inc. 45,40 44.50
Am. Home Prod. 160,00 161,00
ATT Nedam 57,60 57.60ASARCO Inc. 43,00
Atl. Richf. 166,00 166,00
Boeing Corp. 119,50 119,50
Can. Pacific 36,00 36,00
Chevron Corp. 91.50
Chrysler 52.00 - 53.50

Citicorp. 50,90 51,00
Colgate-Palm. 91,00 91,00
ControlData 37,50 38.00Dow Chemical 176,00 177,00
EastmanKodak 90,00 90,50
Exxon Corp. 90,00 90,00
Fluor Corp. 43,00
Gen. Electrie 90,00 89.30
Gen. Motors 176,30 177,00
Gillette 68,50 68,50
Goodyear 105,50 d 105,50
lnco 67,10 71,00
IB.M. 242,00 244,00
Int. Flavors 101,50 100,50
ITT Corp. 105,00 105,00
Kraft Inc 202.00
Kroger 18.00 18,00
Lockheed 90.00 90,00
Merck & Co. 121.80 122,00
Minn. Min. 125.00 125,00
Pepsi Co. 78.00 79,00
Phihp Morris C. 206.50 207,00
Phill. Petr. 39.80 40,00
Polaroid 69.80 69,80
Procter & G. 167,00
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 67,30 68,00
Sears Roebuck 84,00 84,00
SheU Canada 73,50 73.00
Tandy Corp. 80,00 80,00
Texas Instr. 84,20 83.80
Union Pacific 137,00 d 138,00
Unisys Corp 57,00 56.00
USX Corp 62,50 61,70
Varity Corp 4,10
Westinghouse 108,00 107,50
Woolworth 109,00 110,50
Xerox Corp. 116,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 575.00 575,00
Dresdner B. 314.00 314,00
Hitachi(soo) 1300,00 1400,00
Hoechst 309.00
Mits.El.(soo) 400.00 b 410,00bNestlé 7250.00 7350,00
Siemens 547,00 548,00
Warrants
Akzo 37,50 37,90
AMRO warr. 3,20 3,30
Asia Pac Gr F. 7,00 7,25
Bogamn 9,80 10,00
Falcons Sec. 12.65 13,45
Honda motor co. 2770.00 2725,00
K.L.M. 85-92 127,00 127,00
Philips 85-89 18.00 20,00
Stßankiers a 2,70 2,70
Stßankiers b 2,80 2,80
Euro-obligaties & conv.
10'/. Aegon 85 100,00 100.00
Aegon warr 13,70 13,50
10>/_ ABN 87 97,70 97,70
13Amev 85 98,50 98,50
13Amev 85 97,50 96,75
10AmevBs 101,75 101,75
11 Amev 86 98.50 98.50

14WAmro87 98.80 98.40
13 Amro-BankB2 101.80 101.80
101/2 Amro 86 97,75 97.75
10 Amro 87 97,75 97,75
5.4 Amro 86 100.75 100,75
Amro Bank wr 27,50 27,00
Amro zw 86 68,50 68,50
9 BMH ecu 85-92 102,00 102,00
7 BMH 87 98.25 98,25
HCCRaboB3 101,00 101,50
9CCRabo 85 105.00 104,80
7 CCRabo 84 108.30 108.00
10VsEEG-ecu 84 101.25 101.25
9.4E18-ecu 85 105,75 105,40
12'/_ HLAirI.F 95,00 95,00
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
11V4NGU83 101,50 101,50
10NGU 83 100.50 100,50
2.4 NMB 86 87.00 86,00
NMB warrants 36.00 36.20
8.4 Phü. 86 95,10 95,10
6.4 Phil.B3 95,35 95,35
14'/4Un.Becumy 86 99.90 99.90
12/4Unü. 97.75 97,75
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,60 4.60
Bredero eert. 1,40 1,40
11 Bredero 1.25 I.ooa

Breev. aand. 7,00 7,00
Breev. eert. 7,00 7.00
Leidsche Wol 1,70 1,80
LTV Corp. 2,10 2. 0
Rademakers 29,00 29.00
RSV. eert 1,60 1,46
7Vs RSV 69 96.50 96,00

Parallelmarkt
Alanheri 16.90 16.60
Berghuizer 47,00 49,80
Besouw Van e. 36,70 36,00
CBOblig.F.l 101,70 101.50
CB Oblig.F.2 101,80 101.60
CB Oblig.F.3 103.30 103.10
De Drie Electr. 27.30 28.30
Dentex Groep 28,50 28.80
Dico Intern. 82.00 83.00
DOCdate 29.80 29.40
Geld.Pap.c. 72.60 72,50
Gouda Vuurv e 63.00 63,00
Groenendijk 28.10 28,00
Hes Beheer 236.00 244,00
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 3,70 f 3,70
Infotheek Gr 20,50 21.70. Interview Eur. 8,10 8.10
Inv. Mij Ned. 42.80 42.50
KLM Kleding 28.50 28,70
Kuehne+Heitz 26.00 b 27.00
LCI Comp.Gr 31,60 32.50
Melle 300.00 300,00
Nedschroef 67.50 67.80
Newavs Elec. 9,80 9.80
NOG Belfonds 30.00
PieMed. 11,00 11.30

Poolgarant 10.20 10.25
SimacTech. 17.50 17.70
Text Lite 5.80 5.60
Verkade Kon. 267,00 267.00
Weweler 74,20 74,50

OPTIEBEURS
serie omzet vk. s.k.

Abn p jul 40.00 620 I.Boa 1.0
aegn c jul 100.00 304 2,30 2,50
akzo e jan 150,00 755' 1,80 1.80
akzo c apr 150.00 415 8,10 7.90
akzo p jan 150.00 306 2,10 1,70
akzo p apr 150,00 566 5.90 5.60b
buhr c jan 55,00 391 3,10 b 4,60
buhr c apr 60.00 821 2. 0 3.00
d/Fl p dcc 195.00 1000 7.00 a 6.35
els e jan 65,00 318 1.20 1,10
els e apr 65,00 443 3,20 3,20
eoE e jan 255,00 292 5.50 8.00
eoE c jan 260,00 1123 2.50 4,00
eoE c feb 260,00 667 6.00 7.0
giSt p jan 40,00 666 2,00 1,80
giSt p apr 40.00 626 3.20 3.00
hoog e jan 70,00 300 4. 0b 5,50
hoog c jan 75.00 528 I,lob 1,50
hoog c apr 75.00 485 4,90 5,70
hoog c apr 80,00 728 3.00 3,60
kim e jan 40,00 338 2,60 2.70
knP e jan 45.00 394 1,40 2,40
nlw c mei 102,50 500 0,50 a 0.30
nlx c nov 105,00 500 0.40 0,40
nlx p nov 105.00 1000 2.10 2.10
nly e mei 100.00 500 o.Boa 0.50
natn c apr 75,00 309 0,90 1,00
obl c aug 100,00 500 0,55 a 0,40
obl c nov 100,00 550 0.60 a 0.50
phil e jan 30,00 417 6. 0 6,80
phil c jan 35,00 1202 1,30 1,70
phil e apr 30.00 373 6,70 7. 0
phil e apr 35,00 1756 3,00 3.30
phil c apr 40.00 862 0.90 1,00
phil c jul 40,00 522 1,40 1,50 a
phil c 093 30,00 429 11,20a 11,50
phü p apr 35,00 420 1.70 1,50
olie c jan 230.00 2407 6.00 9,00
olie c jan 250,00 426 0,10 0.0
oüe e apr 230,00 393 12,40 14.70
olie e apr 240,00 1401 6.80 8.40
olie e apr 250.00 1035 3,40 4.60
oüe e 093 230,00 319 35,40 37,50
oüe p apr 230,00 549 4.00 3,00
olie p apr 240,00 789 8.00 6.50
unil c jan 120,00 741 1.0 2,00
unil c apr 120,00 399 6,00 6,70
umi e apr 130,00 368 2. 0 2,70
voe c jan 35,00 304 U 0 1,50

a=laten g=bieden+ex-div.
_=bieden h=laten+ex-di».
G=ci-clairo k gedaan+h
d=ei-di«itfend l-gedaan+g
e=gedaan+bieden «k slotkoers vorige dag
(=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 12-01-1989 om _
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in--
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.550-/ 27.050' "
vorige ’26.550/27.050; bewerkt ver-
koop ’ 28.650; vorige ’ 28.650 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 355-/ 425 vorige

’ 355/ 425 bewerkt verkoop ’ 470 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,00 2,12
Brits pond 3,55 3,80
Can. dollar 1,66 1,78
Duitse mark. 100) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,73 1,85
Jap. yen (10.000) 160,00 165,00 .
Ital. lire. (10.000) 14,65 16,05
Belg. frank (100) 5,21 5,51 '
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,85 34,35
ZwiU.fr (100) 129,50 135,25
Zweedse kr. (100) 31,50 34,06
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25 'Oost.sehill.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87
Griekse dr. (100) 1,20 1,40 '
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 2,05625-05875
Brits pond 3,6780-6830
Duitse mark 112,875-925
Franse franc 33,105-155
Belg. franc 5,3875-3925
Zwits. franc 132,725-775
Japanse yen 163,21-163,31
Ital. lire 15,300-350
Zweedse kroon 32,965-33,015
Deense kroon 29,155-29,205
Noorse kroon . 30,935-30,985
Canad. dollar 1,71875-72125
Oost. schill 16,0690-0790
lers pond 3.0160-0260
Spaanse pes 1.7980-8080
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7800-7900
Hongk.dollar 26.30-26,55
Nieuwz.dollar 1,3000-3100
Antill.gulden 1,1375-1675
Surin. gulden 1,1375-1775
Saudische rial 54.65-54,90
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 290,7 294,5
alg.-lokaal 284.4 287,7
internationals 297,5 301,8
industrie 254,6 257,4
scheepAuchtv. 261,3 264,4
banken 357,3 360,9
verzekering 614,2 617,2
handel 472,3 481,4
ebsobl.index 113,9 113,8
rend. staatsl. 6,42 6.44
waarvan 3-5 jr 6,34 6,36
waarvan 5-8 jr 6,44 6,46waarv.s langst 6,60 6,60
rend. bng-len. 6,67 6,70
rend. banklen. 6,39 6,41

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 150,00(149,70)
Kon. olie 238,90-241,20gl (238,90)
Philips 36,70-37,10 gl (36,70)
Unilever 121.60-122.20(121,50)
KLM 42,60-42.90 (42.60)

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 2209.11 990.76 189.07 841.5.
Hoogst 2239.11 1003.89 190.26 852.01
Laagst 2200.71 985.89 187.89 837.80
Slot 2222.32 996.11 188.95 845.64
Winst' +Up 1589 +3 41 000 +4 2?verlies
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Ir W. Dik (voorzitter van deraad van bestuur van PTT Nederland NV) stelde gisteren
op een bijeenkomst in het Kurhaus een nieuw autotelefoonnet in werking. Het nieuwe net
biedt plaats aan tenminste 150.000 abonnees. Wachttijden voor aansluiting op het autote-
lefoonnet behoren hierdoor voorgoed tot het verleden. Het net is ook geschikt voor hand-
portable autotelefoons. Links op de foto directeur PTT-Telecom drs B. Verwaayen en
naast hem ir W. Dik.

(ADVERTENTIE)

Limburgs dagblad



OPRUIMING BIJ KULOWANY
Banken zitgroepen/fauteuils

van voor
Artifort bank 3-zits in stol gnis 3943.00 2995,00
Avarte relaxfauteuil leder zwart 2880.00 1693,00
B+ S zitgroep 3+2+l-zits leder zwart 13020.00 9990,00
B + S fauteuil monopoly leder brons 2768,00 1799,00
B+ S bank 3-zits stof + fauteuil leder 5605,00 4350,00
B + S 3+2-zits bank leder naturel 8067,00 6200,00
B+ S bank 3-zits leder naturel 6077,00 4595,00
B & B italia bank arca in leder groen 12714.00 7450,00
Busnelli zitgroep Tulsa 17982.00 9995,00
Frank fauteuil Laysy leder groen 5494.00 3990,00
frank fauteuil Cosy leder gri|&blauw 5616,00 3990,00
Frank 3+2+l-zits in leder violet 22840.00 14950,00
Fertig 2x fauteuil draai/schommel leder gnjs 3419,00 2565,00
Globe fauteuil + hoeker in leder blauw 2695,00 1690,00
Globe fauteuil + Hoeker in leder zwart 2490,00 1590,00
Jon model 9900 2V. zits in leder groen 6695.00 4998,00
Jon model 3800 - 3+2+l+ hoeker in

leder naturel 14180.00 9990,00
Jon model 1300 - 2+2'/.zits,

m leder gnis 10665,00 7495,00
jeki fauteuil Jade in stof blauw/zalm 2480,00 1790,00
Jeki bank 3-zits in stof blauw/zalm 3290,00 2390.00
W. Knoll fauteuils in fantasiestof 2260,00 1395,00
Lesser relax fauteuil + hoeker in leder zwart 4350,00 2795,00
Leolux 2+2V2-zits bora-bora in suhra leder 10760.00 8090,00
Leolux mellow mink in leder suhra 6550,00 4890,00
Leolux bank 2-zits eeo in leder gnis 3885.00 2695,00
Leolux 2 fauteuil bora-bora in stof beige 2495,00 1195,00
Leolux fauteuil bora-bora glider

in leder zwart 3717,00 2490,00
Möller fauteuil tayo cor in leder blauw 3924,00 2695*00
Meubin fauteuil amigo in leder zwart 2295.00 1495,00'
Montis bank 2-zits in stof grijs/zwart 2590,00 1390,00
Swiss seats model flint m fantasie stof 5890,00 3895,00
Swiss seats model lamaica. schakelgroep in

leder naturel 43000,00 29995.00
Oe Sede 4x fauteuils model DS 215

in leder naturel 2660,00 1995,00
Svedese fauteuil blank beukenstof 1625.00 1198.00
Tecta fauteuil chroom leder 1195,00 795,00
Tonon biizetfauteu'i blauw groen 1820.00 1195,00
Thema fauteuil poppy rood/zwart 2495,00 1195,00
Thema fauteuil doppiëta, stof zwart 1130,00 590,00
Wittmann aura fauteuils in diverse stoffen nu 1598,00
Wiener
werkstatte 2 banken belvedère in stof blauw 9600.00 1295,00
WK. model etoilezitgroep kompleet 16980,00 8995,00
WK erpo hoekkombmatie in fantasiestof 8690.00 5990.00
WK. fauteuil relax, op wielen, leder brons 3780,00 1990,00
WK. bank 2-zits stof grijs 3420.00 ■ 2190.00
WK. 532 bank 3-zits in stof blauw 3980.00 2450,00
WK. 531 fauteuil in stof blauw 3120,00 1795,00
WK. opera banken 2 + 2V_-zits in

fantasiestof 11369.00 6990,00
WK opera, fauteuil in leder blauw 3204.00 1990,00
WK. bank 2'.-zits in stof grijs/blauw 3860,00 1990,00
Holland
Home bank 2'_-zits in stof blauw 3460,00 1260,00
Tafels en stoelen
Tonon uittrektafel 145x100 cm lak grijs 2890,00 1495,00
Thema 4x eetkamerstoel leder gnjs 7920,00 2795,00
Belgo Chrom, eetkamertafel + 4 stoelen

nikkel-glas 5820.00 2995,00
Tonon 4 eetkamerstoelen hoogglans groen

gebeitst 3112,00 1995,00
WK eetkamertafel marmer - uittrekbaar

ovaal 5194,00 2990.00'
Airon 4x eetkamertauteuils in stof 7640.00 4490,00
Metaform eettafel rond carara 2600,00 1295,00
Arco tafel + 4 stoelen kompleet wit

essen stof blauw 4135.00 1395,00
Arco tafel + 4 stoelen kompleet wit

essenstof groen 3345,00 2395,00
Thema 4x eetkamerstoel stof gnis 3280.00 1640,00
Mahey tafel ovaal hoogglans zandkleur 6950,00 3450,00
Thema daphne stoelen diversekleuren 230,00 175,00
Tecta M2eettafel essen wit 3490,00 1990,00
Grassi 4x eetkamerstoel tuigleder wit 7400,00 4500,00
Metaform eettafel travertin rond 130 cm 3940,00 995,00

Thema 4 eetkamerstoelen Sarah, stof zwart 4400,00 1650.00
Fasem 4x eetkamerstoelen, tuigleder grijs 6640,00 2400,00
Fasem 4x eetkamerstoelen gnglia leder

witbuiswit 3160,00 1690,00
B& B italia. eetkamertafel glas blauw ovaal 4327,00 2595,00
B & B italia eetkamerstoelen leder blauw

4 stuks 5184,00 3990.00
Poly design 2 fauteuils leder zwart 1190,00 690.00
Wandsysternen
Wand-
systeem K- design lak wit 12460.00 5900,00
Pastoe dressette Ll6O lak wit 1346,00 995,00
Belgo Chrom. dressoir lak zwart/nikkel 4065,00 2290.00
Wand-
systeem K-design zandkleur 7150.00 3990.00
Bellato dressoir lak wit 5488.00 2990.00
WK Angelo wandsysteem met spiegels

blauw/gnis 13762,00 7995.00
Mahey dressoir messing met hoogglans

tt beige 8960.00 3450.00
B 4 B italia olinto wandsysteem,

hoogglans wit 6235,00 3990,00
B& B italia glasvitrine olinto hoogglans wit 3287,00 2495,00
Ars Nova wandsysteem essen metallicgnjs 11729.00 2990.00
Ars Nova T.V. container essen.gn|s 1980,00 995,00
Ars Nova Audi container rood 1685,00 750,00
ECT muziekkast hoogglans zwart 1360,00 695,00
Banz-Bord wandsysteem (showwand lak wit) 9028.00 3990,00
Banz-Bord wandsysteem (showwand Ijk gnjs) 8921,00 3890,00
WK. Nova audio-TVkombmatie

esdoortvgnis 11680,00 8690,00
WK. Nova metallic grijs/essen 11696.00 7990,00
Salontafels
Arco bijzettafels piccolo met halogeen 780,00 490,00
Arco Siizettafeis piccolo lak wit 255.00 175.00
Arco tafelset W 132 essen wit 1275,00 795.00
Arco salontafel essen zwart basic 1290.00 750,00
Arsnova salontafel, hoogglans rood 3490.00 1350,00
Bacher bijzettafels wit glas (set) 795 00 495,00
Betgo chrom konsole messing hoog model 1300,00 695,00
Belgo chrom konsole messing laag model 990.00 495.00
Belgo chrom salontafel celia 1700,00 850,00
Belgo chrom salontafel quattro 1980.00 990,00
Belgo chrom konsole kouros 1050.00 525,00
Belgo chrom konsole kouros groot + spiegel 2470.00 1195,00
Oreanert salontafel rond helder glas/messing 2150,00 1395,00
Oreanert bijzettafel helder glas/messing 990 00 690,00
Gamma hoektafel glas-wit 758 00 39!.!oo
Leolux salontafel pagode grijs 1535.00 995.00
Leolux bijzettafels mmi-fwin 690.00 350,00
Leolux salontafel cycle 1115.00 995'cw
üedtke plexi minisets helder nu eenmalig 375,00
Metaform marmer kubus bruin 940,00 295^00
Metaform salontafel KW3 zwart-helder glas 1895,00 99500
Metaform salontafel KWI beige-glas 1225,00 795 00
Metaform salontafel BSI zwart-nelder glas 1645,00 1295^00
Garderobes
Art de Lux zwart hoogglans met spiegel 1495,00 990,00
WalterKnoll hoogglans met dubbele

spiegelwand 1495,00 980,00
Slaapkamers
Slaapkamer Sisamo B & B italia. kompleet met Alanda bed

hoogglans wit. schuifdeurkast en
vele ekstra's 20175.00 13900,00
kompleet, die collektion penta essen wit
met spiegelkast en vele ekstra s 12309,00 6990,00

Piltini schuifdeurkast met roldeuren,
essen wit gebeitst 8970,00 4695.00

Verlichting
moderne verlichting nu met hoge kortingen
Kunstnijverheid restanten
Kunstnijverheid, serviezen, kleingoed, bestekken nu
met kortingen tot 70%
Diverse lampen met 50% korting.
Kleingoed met 50% korting.

s~X<~>. INTERIEURARCHITEKTUUR8§ KULOWANY
M^>U^ Kouvenderstraat 172 Hoensbroek
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Seat Ibiza. I
Tijdelijkextra interessant I

voor vogeUiefhebbers.
—^—-«=*.. "'Tiïïm Houdt u van snippen? Dan boft u. Want

__^ ;ii|g| Hl %\\ a^s u eze maan^ een eat iza koop1 ' ontvangt u

,/r \\ \ om te beginnen meer snippen voor uw inruilauto.
ABaS3||ggi yi-B^j ijli \ Vervolgens bespaart u nogal wat snippen met de

n .„.11,. ..irr nan n Hnnr \»/_f nn\s \ktppv Ap nriA\oe _nin-
'É''' YL^ n iiiiiiiiii ~„|||||||||||||l,||ll.|Ml^M.llÜ[[[CT/__C. 'Wm volledig aan u uooi, wat uuk wcci uc nuuigc snip
_BÉI Wt WJÊÊ Pen °plevert- Toch maar even naar de showroom

W_wSê wffÊ wA k°men dus,om te horen wat de Seat-dealer voor u
IfijËÉÉ _W il m$ anregelen- n hint voor liefhebbers van vogels

m j
* 1 J in de vrije natuur: bijna alle Seat-modellen zijn uit-

■_ils_ & Bi "99 HB' I ii||J| P____HHH K W^^^k W\ gerust met katalysator en voldoen ruim-
I B^^^^^ \\<'<"^'mmmmm W^mmm Flr schoots aan de wettelijke milieu-eisen. 5

Seat Ibiza al v.a. f1.15.795,-/0% rente/Hoge inruilprijs _Ml__E^ml Een merk van het Volkswagen-concern WmWWLW A

BEEK (L) Automobielbedrijf Coumans - Beek B.V, DSM - straat 7, Tel.: 04490-71243. HEERLEN Autobedrijf Van Moorsel Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel.: 045-724200-
HOENSBROEK ACH., Jeugrubbenweg 20, Tel.: 045-222455. KERKRADE Auto Aarts, Hamstraat 211, Tel.: 045412545. I

Wijzrg.ngen voorbehouden Prijzen mcl BTW. excl afleveringsleesten. Het financieringsaanbod betreft eenrentevrije vier-stappen-huurovereenkomst meteen looptijdvan 1 jaar insamenwerking metonze financieringsmaatschappij op de 91
inruil bij te betalen bedrag met een maximum van fl. 10.000.. Minimale aanbetaling 25% Dit aanbodgeldt alleen op nieuwe personenauto's en bij aanschaf voor 31 januar. 1989 en reg.strat.e voor 16 februar. 1989. Importeur Pon Car B.V Heemstede. Tel 023
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Stelt l zich eens voor■ dat Unognooit »■
van ons gehoordhadl]

I —^^^"i " DEMONSTRATIE KLEUREN TVS
2

_l Stefeo-TeleteM* HW Q — = |—|■ 56/66 cm. afstbed.Hm "*U .Oiq s, #f#o -g | BLAUPUNKT 56cm.fI_■ __■_■ a's'-bsa I 39 progr. afst. bed.

\ '?_io P'»cm IfiS SELECOSIcm. SELECOS6cm. ITT66cm.
I ■ __%_(% fll _____ 16progr. 32 progr. afst. bed. 16progr.I I_jj!~r* 449 549 399 ■W^*"^^Q J^^H^H HITACHI
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HEERLEN Raadhuisstraat 46 Tel. 045 ■ 717748

l.ll.UJJ.MJJJ'l'll.l.ffl
OBER gevr. voor Het
Streeperkruis Schaesberg,
Streeperstraat 66.
Club exclusief heeft nog
plaats voor enkele leuke
MEISJES. Tijden in over-
leg. Inf. 045-423634.
Gevr. voor ons restaurant
nette leerling KOK ± 18 jr.
Restaurant De Dorpskroon,
Dorpstr. 2, 6235 AD Ule-
straten, tel. 043-644645 tuss.

I 14 en 15 uur.
\ Welke ervaren zelfstandig
werkend KOK (30 ir. o?
ouder) wil van betrekking
veranderen. Seizoenwerk,
funstige werktijden, keu-

en om 20.00 uur dicht.
Br.o.nr. VA 566 LD, Rei-
naldstraat 40, 6301 EC Val-
kenburg;
BUFFETHULP/serveer-
ster en 2e rest. kok. Restau-
rant Le Bourguignon, Ge-
leenstr. 18, Heerlen. Soll.
uitsl. schrift.
Brouns Confectie, Kantstr.
5 Übach o. Worms vraagt
voor direct ervaren CON-
FECTIENAAISTERS voor
haar atelier in de leeftijd
van 18 t/m 22 jaar. tev.
thuisnaaisters voor dames
en kinderbovenkleding.
Wegens te veel werkzaam-
heden dringens MEISJE
gevraagd. Tel. 045-215113.
Serieuze CHAUFFEUR ge-
vraagd voor escortwerk.
Tel. 045-321038.
Parttime CHAUFFEURS
fevr. pers. meld. Pietersstr.

5, Schaesberg.
De Volkskrant en Trouw
vraagt voor Heerlen aktieve
BEZORGERS(STERS),

feen incasso. Inl. tel. 045-
-24496.

Mannenzangvereniging St.
Caecilia Gulpen vraagtBE-
GELEIDER (m/v) voor pia-
no en orgel. Inlichtingen:
04450-1057.

Voor Heerlerbaan en Sim-
pelveld vragen wij BEZOR-
GERS/STERS voor de
ochtenduren, melden bij
Limb. Dagbl., Fr. Erensln.
4, 6371 GV Landgraaf. Tel.
045-311782 na 11.00 uur.
THUISNAAISTERS gevr.
voor damesconfectie na 19
uur 045-457475.
Nachtcafé Macumba,
Rijksweg 187, Maasmeche-
len (B) vraagt BUFFET-
MEISJE ± 25 jr. met erv.

teen animeerwerk. Tel. 09-
-211761175.

Betosta BV (N. Pleuger)
vraagt METSELAARS en
timmerlieden voor land.
werk in Duitsl. Zonder vak-
kennis onn. te solliciteren.
Tel. 04405-1236 of 045-
-441170.
Dansorkest MIDNIGHT
zkt. op korte termyn toet-
senman of vrouw, veel
werk en ervaring vereist.
Tel. 045-318141.
Visragout Helgoland verse
soorten vis in kruidige ra-
gout met rijst of stokbrood
+ salade ’ 9,95; gebak v.d.
dag + kop koffie ’3,95;
Lunchr.-Rest. Au-Coin, Ho-
nigmanstr. 33 Hrl. Tel. 045-
-715460.
Leuke MEISJES gevr. voor
nieuw privéhuis. Intern
mogelijk. 045-215113.
Zelfstandig werkend KOK
m/vvoor specialiteiten en a
la carte restaurant omg.
Gulpen. Seizoensbetrek-
king ’2500- per maand
voor kok met ervaring en
opleiding. Br.o.nr. HK 645
Limburgs Dagblad, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. STAGEAIRE in dres-
suurstal te Susteren. Tel.
04499-3205.
Gevr. KAPSTER ± 20 jr.,
zelfstandig kunnen werken
voor ± 16 uur per week.
Kapsalon Trudy Wierts.
Tel 045-412010 Kerkrade.

Fa. P.H. Broek b.v.
vraagt met spoed

Chauffeurs
voor transporten binnen- en buitenland.

Solliciteren 's zaterdags van 9.00-12.00 uur,
tel. 04454-2341, Rijksweg 33, 6295 AK Lemiers

(zonder ervaring onnodig te solliciteren)
Free-lance BOUWK. te k.
gevr. Br. o. no. HE 068 LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
Free-lance INTERIEUR-
ARCHITEKT. Br. o. no. HE
070 LD Geerstr. 5, 6411 NM
Heerlen.
Zelfst. werk. VERKOOP-
KRACHT voor groente/f-
-ruitspeciaalzaak te Heerlen.
18-21 jr. Zonder erv. onno-
dig te reflecteren. Tel.
04493-2658.

La Comparsa bar zoekt
MEISJE. Inl. 045-241592 of
244240 na 15 uur.
Gevr. KINDEROPPAS
huish. hulp uit Sittard of
omg. 5 uur p.d. 's morgens
in gezin met 2 kinderen (2-7
jaar). Br. o.n. Si 631 LD,
6136 ER Sittard, Baandert
16 Sittard.
Metselaars gevr. mid. na
19.00 uur, bouwbedrijf
PARO Baanstraat 125,
Landgraaf tel. 045-313105.

Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!

ervaren datatypiste
die 20 uur per week wil werken bij een bedrijf in Beek.

De werktijden zijn van 17.00 tot 21.00 uur.
tekenaars

met een opleiding werktuigbouwkunde op mts-nivo, die
tevens in het bezit zijn van gerichtewerkervaring. Deze
banen die een langere periode gaan duren bieden goe-

de toekomstmogelijkheden. Leeftijd tot 27 jaar.

alle funkties m/v

Voor meer informatie over bovenstaande vakatures en
over het werken bij Dactylo Uitzendburo nodigen wij je
uit direktkontakt op te nemen met een van de Dactylo-

vestiging in
Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404

Kerkrade/Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 045-352059
Sittard, Mozartstraat 29, 04490-23266

Dactylo, dat werkt wel zo leuk.

me CHAUFFEURS
Pers. aanm. Putstr.
Bom. ——3rsNederlands bouvvbe^jj
vraagt voor Dld. omS-gf/ |Glaobach-Köln, _. .7 /■#.
TIMM. en mets. OpK a
Ned. verz. Tel. 045-2295^
229548. —-^ft*Kerkrade. Het dagblad «
Telegraaf zoekt op J. gb
termijn KANDIDAA^ZORGERS(STERS).
u interesse? Bel dan
463246. _—-'
KLEINBUSCHAUf- wfi
FEURS gevraagd
§roepsvervoer op P3^, rif

asis, event. met êTo"\Ae^.bewijs, pes. aanme'
Akerstraat-Nrd. .
Hoensbroek na 1ljjHj^^j

NEW LOOK 8.V.,. Sc^f
berg. Gevelreiniging'jvef'
kappen, voegen, steig^,in-
huur. Tel. 045-3 1^1

312709. _-^--&
OPRITTEN, erfverh- etti.
vlgs. nwe. stabilisatie''-rK
Kallen Stabilisaties, >
rade. Tel. 045-457415^^Dakdekkersbedrijf M

n .U/is en blijft het vertro^j;
adres voor alWERKZAAMHEDEN
045-451862. ___—rffETVA.IDEO-REPAR^z^

Görgens. Tel. 045^-7^
TRAP BEKLEDEN. K efl
hangen, gordijnen " vaK
"Voordeelprijzen . er\ r\\soYmanschap. Gratis P'/ie^'
gave. Schillings In^ènH»Sunplein 39, Nieu*e'
gen. Tel. 045-31261g^g:..
HANS LIPS voor tin1, f
dak- en zinkwerk f^l
rantie. Vr. vrijbl. adv
ferte. Bel 045-453gl»^^<
Voor al uw V^X^KWERK. steenstrips, oop'
sen aan huis. <J°e ..
045-316436. ___^^



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tita Tovenaar. Kinderserie.

Af1.25: De zvveverik.
16.25 Suske en Wiske. Serie. Afl.:

Suske en Wï ske en de minilotten. (3).
16.48 (TT)Ba:ssie en Adriaan en de
verdwenen kroon. Serie. Afl.2: Het
museumbezoek. Herh.

17.14 Mini stars. Muzikaal program-
ma. Presentatie: Torn Mulder. Herh.

17.40 Diamond Award Festival(3).
Presentatie: L jnda de Mol. M.m.v. Ta-
nita Tikaram, Fréiheit, Level ’ Yazz,
Bruce Hornsby and the Range.

18.30 TROS Siport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Bevan-

gen door de kou.
19.00 ««Op volle toeren. Neder-

landstalig nuiziekprogramma vanuit
Noordwijkerhciut. Presentatie: Chiel
Montagne.

20.00 (TT)Jourifiaal.
20.29 Alf. Amerikaanse comedyserie.

Afl.: Het alternatief. Met een pijnlijke
buil op zijn hoofd krijgt Alf een kijkje in
het leven dat hij zou hebben geleid
als hij niet met zijn ruimtevaartuig op
het dak van de familie Tannerzou zijn
neergestort.

21.00 ""Ron's honeymoon quiz.
Spelprogramma.

22.30 Jongbloeid en Joosten. Geva-
rieerde nieuwsshow.

23.00 Dempsey and Makepeace. Se-
rie. Afl.: The Iburning (1). Dempsey
wordt gecofromteerd met zijn grootste
vijand uit zijn tijd bij de New Yorkse
politie.

00.00-00.05 Journaal.

Duitsland 1
58 s

Hheute--10 sn fhow9eschichten. (herh.).
m? ARD-sport extra. Wereldkam-
Afd iSChappen skiën ,e Grindelwald.
R.,k 9i dames. Commentaar: gerd

1Ucenbauer.
12i_ mschau.
I.'s _ ot am Mann?
13'fo. !?ersoverzicht.
13i_ Ia9esschau.

dinn oldat am R,° Grande.Oplei-
-9 en gezinsleven van Bundesehr-

14on°pccl in Noord-Amerika.
s'e_. Flicker' und Fleckerl. Poppen-
B_l ne uit9evoerd door de Kleine

H ant A,L lm tie,en Wad
Pabl ncalli- 6-delige serie. Afl.s:

15 __ ia9esschau.c** So sind Kinder. Afl.: Und die
Is _*sganger.

Am es Abenteuer mit Flipper.
L J:erikaanse speelfilm uit 1964 van

17l5nTBenson-- 1?2. ia9esschau.
"*<> Hart aber herzlich. Amerikaan--18 ,|el'e Afl.: ln letzter Minute.

IB3n la9esschau.
la'_o ,er und Heute. Actualiteiten.*2 ««WWF-Club. Live-program-

-20 On !ï09ramr"a-overzicht.
20ik ["HTagesschau.

Lui -7? Storia. 3-delige tv-film van
J 140 d omencini- Afl-3-
zine sminus- Economisch maga-

Bon Ta9esthemen. Met Bericht aus

23an SPortschau-
uit 107 Mittler- Engelse speelfilm

01 jj9Jl van Joseph Losey.■<« Tagesschau.

01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-
schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Sylvester Stallone en Talia Shire in 'Rocky ll'. (Duits-
land 2 - 22.55 uur)

TV-KANALEN,
GOLFFLENGTEN
voorLen CAI-abonnees:analen zie schema exploitant

"%\2Warl wit programma
e 0 _ stereo geluidsweergave
Tj- ~ tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE,
<> *f"and i: 5. 26 29 46 5| 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
15 On fch°o'televisie.
_**" Zonen en dochters. Australi--Is^heserie. Af1.654. Herh.

16 o . r«ice- Quiz Herh
1640 QKHerh-<£, Labyint. Damiaan: pater van17?'eProzen. Herh.
k'ft_li snorkels. Amerikaanse te-

-17c"1 '""serie. Afl.: Kitty in zandland.
1800 ?^U

T
WS-

(He hi Animatieserie. Af 1.258.

ö?rt Paard«nparade 1989. Show-
vanuit de Nekkerhal in

w ?'en- Mmv- Eric Wouters. Pre-
-19 to, le: Gert Verhulst. Herh."uu Uitzending door derden. Pro-?_f ma van Vlaams-Nationale Om-
-19 25PuChJin9-o'vo 7edede"ngen, programma-
ls _« ..cht en paardenkoersen.
2^?o Nieuws.

AfT„_3uren- Australische serie.
20 2-

teert Fanclub- Ben Crabbé presen-
We . vandaa9 de winnaar van vorige
■30 Rusland en de Sovjet Unie.pene. Afl.: Van Kiev totPeter de Gro-

2, - Hresentatie: Jan Neekers.
■JS Diapason. Reeks over heden-«agse 'klassieke' muziek in Vlaan-

-22 in c
Pfesentatie: Fred Brouwers,

■ju Falaa Gben. Documentaire
ciia V_de camPagne rond de 'Vredes-orden' die op 13, 14 en 15 januari

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht.
22.50 Palmbladeren en rozen.

Zweedse tv-film van l.asse Forberg
00.10-00.15 Coda. k Hore tuitend-

'hoornen..., van Guido Gezelle.

".:- " J

" Janne Carlsson in 'Pa Pal-
blad och Rosor'. (België/TV 1- 22.50 uur)

lIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiin

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuiws voor doven en

slechthorenden.
11.00-12.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Magazine in het

Turks en het Nederlands.
18.30 Latijn. Taai en cultuur van de

Romeinen. Les 7.
19.00 (TT)Het klokhuis. Afl.: Echo.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Gustav 111 - Theaterkoning en

dromer. Muzikaal drama van Ture
Rangström en Einger Aby op muziek
van Von Gluck. Zweeds Radiosymfo-
nieorkest en Adolf Frederinks Bach-
koor 0.1.v. Arnold Ostman m.m.v.
Margot Rödin. Beeld van de laatste

vierentwintig uur van de Zweedse ko- j
ning Gustav 111 als hij zijn eigen dood j
geregisseerd zou hebben.

21.25 ««Dans in Amerika. Afl.2: The j
Paul Taylor Dance Company. Uitge- j
voerd worden de balletten Roses en j
Last Look. Symfonie- en Concertor- Ikest van de Deense Omroep o.lv. IDon York..

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de Minister-Pre- j

sident.
22.50-22.55 Nieuws voor doven en j

slechthorenden.

"Glynnis Barber, Michael Brandon en Jill St. John in
'Dempsey and Makepeace. (Nederland 2 - 23.00 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz; 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7.00 ook
(requenties AM- en FM:zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 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 .10-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.;;>6 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
12.15 Die Sportreportage. Wereld-

cup skiën te Kitzbühel, afdaling voor
heren. Commentaar: Bernd Heller.
(Eurovisie-uitzending).

13.30 Warum Christen glauben. Do-
cumentaire over geloof. Afl.2: Zu wel-
chem Ende?

14.00 Frieder der Spieier. Portret van
een maker van kindertheater, (herh.).

14.30 Hoftheater. 3 verhalen van Curt
Hanno Gutbrod. 1. Das schone Frau-
lein Karolin. 2. Ein Dichter aus Paris.
3. Weibergeschichten.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Waldheimat. Serie. Afl.: Eine

lederne Ster.
16.25 Freizeit... und was man da-
raus machen kann.Vrijetijdsmagazi-
ne.

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

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

17.45 Alf. Serie. Afl.: Zur besten Sen-
dezeit.

18.20 Alf. Serie. Afl.: Stets zu Ihren
Diensten.

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

van buitenland-correspondenten.
20.15 Aktenzeichen: XY...ungelöst.

Programma waarbij de hulp van kij-
kers wordt gevraagd bij het oplossen
van misdrijven. Presentatie: Eduard
Zimmermann.

21.15 Kaum zu glauben. Crazy-show
met Pit Weyrich. Gasten: Heinz
Schenk en Heidi Brühl.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Aktenzeichen: XY...ungelöst.

Reacties van kijkers.
22.55 Rocky 11. Amerikaanse speel-

film uit 1979 van Sylvester Stallone.
00.45-00.50 Heute.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (57).

08.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 2. (herh.).
17.35 Teletekstoverzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 15.
18.30 Hallo Spencer.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Dusseldorf.

20.00 Landesspiegel. Ein Leben am
Faden, portret van een poppenkast-
speler.

20.45 Eco's Echo. Documentaire
over Literatuur en uitgeverijen in Ita-
lië.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Mitter nachtsspitzen. Alter

Wartesaal Köln. Richard Rogier ont-
vangt gasten.

23.30 Die Katzen von Venedig.
00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

brief voor Marokkaans* migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl.: 655.
19.23 Tweemaal zeven. Kort tv-spel-

letje met twee kandidaten.
19.30 Nieuws.
20.00 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
20.30 Een moeilijke keus. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1 984 van Alani
Rudolph, met Gene vieve Bujold,
Keith Carradine, Lesle y Arm Warren
e.a.

22.10-22.40 Filmsport. Achtergrond-
informatie bij de filmacl tualiteit.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16 .50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba nouba, met Jimbo, Jet en Cheval
de feu. 18.30 Jamais deu>: sans toi, ge-
varieerd informatief programma. 19.00
Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir, Waal-
se actualiteiten. 19.30 Jonjrnaal. 20.00
Festival du cinéma de Bru ixelles. 20.05

ilMiiiiinimiiiiillllliii ■

Le bonheur den face, serie. 20.35
Grand écran: Once upon a time in
America, " Amerikaanse speelfilm uit
1983 van Sergio Leone. 22.20 Caland-
res, automagazine. 23.10-23.45 Laat-
ste nieuws.
België/Télé 2

19.00Terre et soleil, agrarisch magazi-ne. 19.30 Journaal met simultaanverta-ling in gebarentaal. 20.00 Prince Char-
les d'Angleterre, documentaire over
hedendaagse architectuur en ruimtelij-
ke ordening in Engeland. 21.15 MiamiVice, Amerikaanse serie. Afl.9: La sour-
ee de vie. 22.00 Coup defilm.filmmaga-zine. Presentatie: Terry Focant. (herh )22.15-23.50 ■ Cycle Fred Astaire etGinger Rogers: Grande farandole,
Amerikaanse speelfilm uit 1939 van
H.C. Potter.

TVS
16.05 Brèves. 16.10 Agence Interim.
16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Ré-création. 17.30 Des chiffres et des let-
tres. 17.55 Brèves et Météo Europee-
ne. 18.00 La Derelitta. 19.30 Papier
Glacé. 20.00 Montagne. 20.30 LesChemins de Zouc. 21.30 Musique.
21.40 Le Divan. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Météo Europeene. 22.35 Le Ma-
gazine Culturel Océaniques. 23.00
Sports Loisirs. 00.00-01.00 Magazine
D'Humour.

televisie en radio

Nederland 1
,1^3.05 Nieuws voor doven en

KRo orenden-
-15 4e r

0v -«ntennial. Amerikaanse serie
kaa ontwikkeling van een Amen-
de rÜ. stad en aar bewoners vanaf
D llJd van de Indianen tot nu. Afl.2:

16 3 Pelshandelaar (2).
Vro, Moeders van een groot gezin.
Tiet h" vertellen hoe zij omgingen
flora i stren9e' kerkelijke huwelijks-

*M Snüïaal-
Kes .ort °P vriJdag. Presentatie:

l83oSTansma en Hansje Bunschoten.
val men Jerry- Tekenfilmfesti-

9oeHS?'°" Kan er uit Nazareth iets
over komen? Ooggetuigen vertellen
Vsr, gebeurtenissen die hun leven

l9on ?eren- A,12: Martha.
19.1aJ°"maal.
19 3? Jekenfilmfestival.
het h waku. Spelshow waarin
tic al de hoofdrol speelt. Presenta-

dv <_ olmaakte vreemden. Come-y"sene. Afl.: Het ski-avontuur (2).Hu v '

20.30 De zaak S-R. Thriller rond de
kidnapping van de miljardair Marcel
Saint-Roman, waarbij moord, familie-
intriges en een miljardenerfenis een
rol spelen.

21.30 Brandpunt. Actualiteitenmaga-
zine.

22.30 Journaal.
22.40 Vrijdagavond met Van Willi-

genburg. Hans van Willigenburg
praat met nationale en internationale
sterren uit de wereld van film, theater,
showbusiness en televisie.

23.20-01.00 Moonlighting. Engelse
speelfilm uit 1982 van Jerzy Skolo-
mowski, met Jeremy Irons, Eugene
Lipinski, Jiri Stanislaw e.a. Vier Pool-
se bouwvakkers weten niet wat hen te
wachten staat als zij op 5 december
1981 naar Londen reizen om daar in
een maand het huis van een rijke
Pool op te knappen.

\*Jeremy Irons in 'Moonlighting'. (Nederland 1 - 23.20 uur)

SSVC
13.00 Children's SSVC. Fingermou-

se.
13.20 Rainbow. Met Geoffrey, Zippy,

George and Bungle.
13.35 Hudson and Halls.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours.
14.50 Family Fortunes. Presentatie.
Les Dennis.

15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC. Bertha.
15.55 Thomas the tank engine and
Friends.

16.10 Hartbeat.
16.40 Count Duckula. Het uiterst lu-

xueuze weekendje van Duckulas
zorgt ervoor dat een verregende don-
derdag een zonnige dag wordt.

17.05 The Blue Peter. Met Mark Cur-
ry, Caron Keating and Yvette Fiel-
ding.

17.30 Blockbusters. Presentatie: Bob
Holness.

17.55 Scarecrow and Mrs. King. Afl.:
Over the limit.

18.45 News and Weather.
19.00 Dr. Who. Afl.: Silver Nemesis.
19.25 A question of Sport. Met David

Coleman, Bill Beaumont en lan Bo-
tham en sportgasten.

19.55 Fawlty Towers Een groep Duit-
sers arriveert in het hotel en wanneer
er brandpreventie oefening, duurt het
niet lang of er heerst totale chaos.

20.25 Forty Minutes. Afl.: I want to
live.

21.05 Edens Lost. Nieuwe serie.
22.00 News and weather.
22.30 TV Movie. Afl.: Promise(l9B6).
00.05-01.25 International Snooker.

Hoogtepunten uit de vandaag ge-
speelde wedstrijden in Blackpool.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-gymnastik. (57)
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 15.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Nieuws in

het Engels.
16.45 Actalités. Nieuws in het Frans.
17.00 Introductie. Serie Von Rom zu
Rhein: Die Romer.

17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-
denis. Les 15. (herh.).

18.00 Komm spiel mit mir. Serie. Afl.:
Bedeutende Lokomotivbaureihen.

18.30 Die Campbells. Serie. Afl.: Viel
Arger urn Sally Jane.

18.54 Phillip. Tekenfilmserie. Afl.: Die
Strassen der Ameisen.

18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Wass die Grossmutter noch

wusste.
20.15 Menschen unter uns. Hong-

kongs geheime Stad - Ein labyrinth
für 50.000 Menschen.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kopfnuss. Magazine voor
Rheinland-Pfalz.

21.45 Wortwechsel. Gero von Böhm
interviewt José Lutzenberger.

22.30 Yes Minister. Afl.: Parteispiele.
23.15 Klassik am Freitag. Hans Hot-

ter unterrichtet, documentaire.
00.00-00.05 Laatste nieuws.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good morning Scandinavia.

08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
08.45 Paris to Dakar Rally Report.
09.00 Cisco Kid.
09.30 Pound Puppies.
10.00 »»The Nescafé UK Top 40.
11.00 ««Soul in the City.
12.00 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Thailand Panorama.
15.00 De ronde van Texel '88.
15.30 Starcom.
16.00 " «Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget.
18.30 I Dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.30 Spiderman.
20.27 The Uniroyal Weather Report.
20.30 Canon Fashion TV.
21.00 Friday Movie.
22.25 Ford Snow report.
22.30 Paris to Dakkar Rally 1989.
22.45 NFL American Football

1988/89.
23.45 ""Countdown.
00.57 The Uniroyal weather report.
01.00 Benny Goodman Live at Wolf-

trap.
02.00 Willie Dixon.
02.50 Jazz with Stephane Grapelli.
03.50-06.45 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Radio 1 radioleder heeluur nieuws. 7.04 HetGe-
bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-
nenland; (NOS: 7.30 Nws); 7.33
Dorrestijns Persagentschap en De
tafel van NL; 9.06 Dorrestijns Pers-
agentschap, Afdeling Binnenland
en 10.06 NL-Buitenlandreportage;
11.06 De Bovenkamer, Afdeling

Binnenland en BORAT; 12.06 Af-
deling Binnenland en Informatie
voorde vissers. 12.56 Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.06
NCRV-VIP-roem. 16.06 VARA Ra-
dio 1 Vrijdageditie. (16.30, 17.30
Nieuwsoverzicht.) 18.30 Nieuws-
overzicht. 19.30 NCRV-bulletin
20.02 Weekend blues. 21.02 Jazz-
time. 22.02 NCRV-vrijdag-sport.
23.05 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 Veronica's Oh, wat en
nacht, met om 0.02 Stemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow met om 8.03
Echo. 8.50 Postbus 900. 9.04
Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p....11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel. 15.30Gerard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
AVRO's radiojourn. 19.03 Hobbyvi-
taminen. 20.02-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.03 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12.04 D'Rob of d'ronder. 13.04 Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18.04

Driespoor. 19.02 Stenders en van
Inkwl. 22.02-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert Werken van Kodaly. 8.00
Nws. 8.02 Vroeg ochtendconcert.
Werken van Rimsky-Korsakov en
Respighi. 9.00 Gewijde muziek.
10.10 Wiener Philharmoniker 0.1.v.

Lorin Maazel. Suite nr.3 in G, opus
55, Tsjaikovsky. 10.50Aloys en Al-
fons Kontarsky, piano. Sonate in f
opus 34b, Brahms. 11.35 Berliner
Fèstwochen 88: Werken van
Schnitte (1). 12.30 Jazz-op-vier-
concert. 13.00 Nws. 13.02 Operet-
te. 1400 Orgelbespeling. 14.30
Klein bestek. 15.30Uit de schat der
eeuwen 16.00 Crème du Baroque
17 30 Cantates van Bach. 17.40
The best of brass 18 00 Nws
18.02 Aspekten van de Kamermu-
ziek. 19 00 De Bovenbouw, heden-
daagse muziek. Vandaag: Randy
Breker en de Benny WallaceBand.
20.00 Nws. 20.02 Salzburger Fest-
spiele 88. Teresa Berganza, mez-
zosopraan, en Juan Antonio Alva-
rez-Parejo, piano. (In de pauze:
Muziekspiegel). 22.00 Musica
Nova. 23 00-24.00 NOS Jazz:
Dave Holland Quintet.
Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meer dan muziek 11 00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13.10 Standplaats Pakistan en

Euroburo. 14.00 De stofzuiger
(AVRO 14.25 Twee violen
(AVRO). 14.45 Zelfacceptatie
(AVRO). 15.00 Het gebouw, met
om 15.00 Radio 747; 15.03 Het
spoor; 16.00 Radio 747; 16.03 Mu-
ziek uit het gebouw; 16.20Afdeling
binnenland; 16.45 Welingelichte
kringen. INFORM. V.D. RIJKS-
OVERH.: 17.45 Landbouwrubriek.
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Euroburo.
18.20 Uitzending van het CDA
18.30 Euroburo. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers
20.30 De bijbel open. 20.55 België
totaal. 21.05 Schoolagenda. 21.15
Zicht op Israël. 21.40-22.00 Theo-
logische verkenningen.

BRT 2
5 30 Dag en Dauw. 7.00 Nieuws.
8.00 Nieuws. 8.12 Brussel X. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1988
13.00 Nieuws. 13.10 Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05 Pa, zing eens A!
18 00 Moe, hoor eens hoe! 19 00

Nieuws 19.10 Hitriders 21.00 Wat
zijn dat voor toeren? 22.00 Nieuws
22.05 Country-Side. 23 30-2.00
Twee tot twee (om 0.00 uur
Nieuws.)

satelliet
RTL Plus
06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. (Herh.).
09.55 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Die

Rotek-Kafer. (herh.).
10.15 California Clan. Amerikaanse

serie. Afl.s: (herh.).
11.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
11.40 Sketchhotel.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

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

Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Mask. Tekenfilmserie, (herh.).
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. Afl.6. (herh.).
14.10 Der Unsichtbare. (herh.).
15.00 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Sein bester
Freund.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

15.55 RTL AKtuell.
16.05 Die Springfield Story. Serie.
16.55 RTL-aktuell.
17.00 Du schön wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Die Totenfeier.
17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Der lebende Tode.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Ihre Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Kennen Sic mr.
Goldman? (herh.).

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Aus-
getrickst.

20.00 Weerbericht.
20.10 Die Feuerwalze. Amerikaanse

speelfilm uit 1986 van J. Lee Thomp-
son, met Chuck Norris, Louis Gos-
sett, Melody Anderson, e.a.

21.55 RTL aktuell.
22.05 Die Wildganze kommen. En-

gelse speelfilm uit 1977 van Andrew
V. McLaglen, met Richard Burton, Ri-
chard Harris, Stewart Granger, e.a.

23.45 RTL Aktuell.
00.00-00.35 Mannermagazin M.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1 09.00.SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Die
Maus im Pudding. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Das Hau-
schen am Hafen. 10.50 Koehen mit
SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
....denn der Wind kann nicht lesen. En-
gelse oorlogsfilm uit 1958 van Ralph
Thomas. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Superkater.
Afl.;; Schonzeit für Superkater. 14.30
Der Nachste bitte. Afl.: Da helfen keine
Pillen. 14.55 Der Goldenen Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Die Explo-
sion. 15.50Teletip Geld.. 16.00 SAT 1 -Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.'
Afl.: Mordverdacht. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Bezaubernde Jeannie Afl.: Die
Kaschmir-Ziege. 18.15 Glücksrad.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Sat 1 Wetter.
19.10 Ein Duke kommt selten allein.
Afl.: Die Nobelkarosse. 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Love Boat. Afl.: Hohe Ein-
satze. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Die
große Liebe meines Lebens. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1957 van Leo
McCarey. 23.10 SAT 1 Bliek 23.20
Kommissar X - In denKlauen des gol-
denen Draehen. Coproduktie uit 1966
van Frank Kramer. 00.45-00.55 Pro-
grammaoverzicht.

3 SAT
14.15Programmaoverzicht. 14.30 Mor-
gen sind wir tolerant. 15.20 Die Herman
van Veen Show. 16.12 Swing & Talk.
17.15 Vorschau/Mini-Ziß. 17.30 Pinoc-
chio Afl.: Ist Gepetto wirklich krank?
17.55 ■Till, der Junge von nebenan.
18.30 Tips & Trends. 19.00 Heute.
19.22 3sat-Studio. 19.30 Ich heirate
eine Familie. Afl.: Der Alltag beginnt.
20.15 Zur Sache. 21.00 Petropoulis.
21.45 Kulturjournal. 21.53 sport-zeit
Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20
Locker vom Hoeker. 22.45 Die Frau
ohne Körper und der Projetionist. 00.25
3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 Entertainment Mix. Elk uur tm.

16.30 World News. .
16.30 Hot Line.
18.30 Captain Power.
19.00 Wanted dead or Alive.
19.30 Kate and Allie.
20.00 Magazine.
21.00 Music.
21.45 World News.
22.00 Music Specials.
00.00-03.00 Entertainment Mix.

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

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin.
7.45 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau. 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch. 12.30Presse-
schau 13.00 Frischauf. 14 05 Mu-
zikzeit heute:Klassik leicht serviert.
15.00 Nachmittagsstudio 16.05
Spotlight: Eurotops 17.05 Karne-
valistische Hitparade 18.00 BRF-
Aktuell. 18.40-20.00 Konzerta-
bend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Musikali-
scher Aperitif. 12.00 Is jan Ding!
14.00Viva. 16.00Entenjagd. 17.00

RTL-Musikduell. 17.50 Sport-
schop. 18.00 RTL-Musikduell.
19.00 Prima. 20.00-1 00 Ein junges
Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4 05
Nachtexpress.
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Veel automobilisten moeten
na schadeherstel van

een tweede klap herstellen.
Schade aan uw auto is al vervelend genoeg.

Daar moeten niet ook nog eens onverwachte kosten
bij komen.

Een Acoat-Selected bedrijf brengt
uw auto weer in nieuwstaat tegen een _^_\Q
afgesproken prijs. tmwmmr

" eigen sleepdienst ê_„\

" moderne spuit- en richtapp., " alle merken voorruiten x*i r

" schuif- en zonnedaken " leenauto beschikbaar BfOCWA
inzetbaar " makkelijk bereikbaar rss..^ ■-

£=JIA autoschade de Vries bv
L__________3^«^^ Grasbroekerweg 28 - HEERLEN - Telefoon 045-722463

voor schadeherstel zonder nasleep.

«Maar3TaaWsTyaWïT^lW3?l I

llt^Plh OFFICIEEL
Ly-JfcJl JJ^Z^ OPEL/ISUZU DEALER

Als Opel dealer hebben wij steeds voorradig een keur van inruilers
In en om ons bedrijf staan voor U klaar steeds ongeveer

100 OPEL OCCASIONS
in alle types en kleuren, meestal van eerste eigenaar en altijd met BOVAG-0K GARANTIE

SPECIALEAANBIEDINGEN Austin Metro &
Rekord 4 drs. Turbo diesel '85 Mitsubishi Lancerdiesel 83
Rekord 5 drs. Carmen 2.0 S 85 Renault R5»3
VW Golf ■ '83-'B6 Daihatsu Charade 85
VW Polo '85 Daihatsu Cuore |87
Ford Escort '83-'B4-'BS-'B6 Talbot Horizon '82
Ford Sierra '»_ ■_4-'B5-'B6 Lada 150C'84
Fiat Ritmo '»3 Ford Taunus &
Fiat Panda 'M Honda Accord 80
Seat Ibiza '8'

f* "^ HEMFRA EDISONWEG 5 - ECHT
■^"ï!S7«_li______l- Tel. 04754-3555 - Industrieterrein De BerkOPtLi ECHT

" Openingstijden ma t/m vrijd. van 9.00 tot 18.00uur.
Al 11 jaareen begrip in Limburg zaterdafl van 10.00 tot 16.00uur.

9000 I, alu. velgen,
electr. schuifd., electr.
ramen, electr. spiegels,
68.000 km, bj. '87.
9000 i, electr. ramen,
electr. spiegels, 87.000
km, bj. '86.
900 4-drs. M 5, Ipg, spoi-
ler alu. velgen,bj. '86.
900, 5-drs., LPG, 60.000
km, bj. '87.
900 T, 5-drs. SR I, S-
pakket '85
900 i, 4-drs., S-pakket,
CL metall., alarm, 68.000
km, 6-'B5
900 M5, 4-drs. metall.,
trekh., spoiler achter,
84.000 km., 11e mnd.
'84

900, 4-drs. Ipg '81,
’10.500,-
-99 GL, 2-drs. M5, d.
blauw, zeer mooi, '83
900 turbo autom. '81
’10.500,-.
900 GLT 189.000 km 4-
drs., Ipg, bj. '83 ’9.000,-

Prisma Monte Carlo 1.6,
35.000 km, 31-12-86.
Delta 1600 GT, '84.
Lancia Ypsilon V 10LX
40.000 km '86

Peugeot 305 GL diesel,
105.000 km, ’6500-
-'B3.
Ford Escort 1100 C '87,
21.000 km, ’ 16.000,-
Porsche 924, 138.000
km, bj. '80 ’.18.500,-
-zeer mooi

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5,
6042 EK Roermond

Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en
Lancia-dealer voor
Midden-Limburg.

éf^ AutoservicetL HALECO B.V.
HK^. Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Uw adres voor diverse topmerken
autoradio's en c.d.-spoÊors.
Tevens inbouwcentrum voor professionele auto-alarmsystemen.

Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.).

|^^lifc||i|ii^^ nriGebruikteWagens I
P «_f |p. ? * Streng gekeurd.

* 3 Maanden BOVAG garantie. I
WÊÈrÈÈmtiéi , _ ■■^pp

~__tm__ voor auio s van max- 4 !aar-
Éh lB gk *14 Dagen omruilgarantie.

_%h ' WJ&P. MBBF.'.'.'.-.'.' '.'■■ '.'_■_■"■"■""■■....VVA^'.WAW.'. .'.'.■■M.'.'.' .'■■■■'" "■"■'.'■'-'-TOgßM^^^^B

8K..: T^^H -t rj f"" WORRT** I\l ■■'■:''

de beste garantie waard die er is.

Rij nu, betaal in juli 1989
Vraag naar onze voorwaarden

MERK JAAR I MERK JAAR^.
Fiat Panda 34 1983 Fiat Ritmo 60L 1985
Fiat Panda 750L1986 Fait Ritmo 60 Carrara 1988
Fiat Panda 750L1987 Fiat Ritmo 105 TC 1984
Fiat Panda 34 1986 Fiat Croma 1E SL 1988
Fiat Uno 45 1987 Fiat Regata 1985
Fiat Un o diesel super 1986 Austin Mini Metro special 1986
Fiat Rej.ata 1985 t2„23 J

_—_____— _—__.
___________ i ——————————— . ——

AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN
BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL 045 - 25 06 75

1 ■—■■_____■___________———-I^^—^^^ I

____________■■MlMßM^^MMM^MJ^M^"^""**"^" -^"^^"""l^^^^^"^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^

QX^) STER GARANT De nieuwe kiasse voor de nieuwe eigenaar
I MAASTRICHT: 1 1 HEERLEN: 1 1 GELEEN: JIJI WIMM _> ■ niwn 1 L_

Type Bwj. Nieuwpr. Onze pr. Nte* Type Bwj. Nieuwpr. Onze pr-

.onn'o.8». "n ÏITZ Mercedes Benz 300 D '87 ’96.700,- ’69.500,- Mercedes Benz 190 D '86 ’65.000- ’42.g};
Mercedes Benz 190 D 2.5 '85 ’75.000,- ’43.750,- ""~"" rV" ,„ , ln__nnn- f55 000- Mercedes Benz 190 D '86 ’64.000- ’ 38-^', [
Mercedes Benz 200 D '85 ’ 71.000,- ’37.500,- Mercedes Bein/ 300 E 85 ’ 104.000,- 55.0U0,

Mercedes Benz 190 D 2.5 aut. '87 ’75.000,- ’52500'.;
ÏS!!ïn7 190 E '87 f79 000- ’55 000,- Mercedes Benz 300 D '86 ’113.000,- ’67.500- Mercedes Benz 190 D '85 ’62.500,- ’32.750.,
Mercedes Benz 90 E 87 ’ 79.UUU, ; » ,g7/59750

_
igQ

_
au ,_ >86 ’ 64.500,- ’39.00',

Mercedes 190 E 85 ’ 72.000,- ’40.000,

’ 62.500,- ’45.000,- Mercedes Benz 190 0 '84 ’65.000,- ’29.500',
Mercedes Benz 190 D 2.5 '86 ’ 75.000,- ’ 47.500,- Mercedes benz au u o/ ; ° ' "» ■ Mercedes Benz 2 00 D '85 ’67.500,- ’42.500,
Mercedes Benz 190 D '84 ’ 62.500,- ’29.500,- Mercedes Benz 190 D 86 ’ 65.800, ’41.500, Q ,8

_ _
Q _ ’ 52.500.^

bmw 324 D '86 f52 500- ’29.900,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 64.400,- ’32.500,- Mercedes Benz 2 00 D '86 ’lOO.OOO,- ’57.500.,
o ~ JL. «fi JfifiSOO .27 500- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 62.000,- ’32,500,- Mercedes Benz SE '85 ’150.000,- ’ 69.50".
Renault 25V6l 86 ’66.500- ’ _/.ouu,

41 nno- f23 500-
-'Opel Senator 2.5 E '86 ’ 62.000,- ’31.500,- Renault 25 TS 86 ’ VOOO, ’23.5
Allaßomeo Guilletta 20066 ’ 36.500,- ’15.750,- Opel Kadett 1.2 SL 85 ’23.500, ’14.750,

Volvo 740 GL '89 f 57.500.-M7.500,-
De MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in

OHA I ITO MAASTFIICHT - Akersteenweg 10 - Tel. 043-613200
IlfI ■■ ■■ HEERLE N/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800 I

|J|||kk I W GELEEM- Rijksweg Nrd. 125 -Tel. 04490-46333 S

Rij nu een Uno
en betaal bij mij pas in 1990.

rente, zonder aflossing kunt veel extra luxe uitgevoerde UnoLido.
u nu een jaar lang de nieuwe Fiat Uno Nu kopen is pas in 1990 betalen* En
van uwkeuze rijden. bij ons is de inruilwaarde van uw huidige

Een temperamentvolle Fiat, diezich in auto waarschijnlijk voldoende voor de

zijn klasse onderscheidt door zuinigheid, wettelijke aanbetaling van 25%. *Kom
betrouwbaarheid, compleetheiden snel eens langs: we vertellen u graag het

aanschafprijs. Bovendien is er nu de met fijne van de voorwaarden. 0000
of: Kffffi^^ïTfTïïfflCT!!TWngT^_^?!M
of: BWBHTffWAIJ.IJJI.III.IJJiIIiIJUW
en: j |^2_E!_^ES ■^JTflffß

Fiat Uno. Eén brok temperament.

AUTOBEDRIJFKLANKSTAD B.V.
KERffI&DE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16

I

Passat 5-deurs
bwjr. nov. '87, kleur blauw.
Ford Escort 1300 CL 1987
Fiat Panda bwj. '85-'B6
kleur rood/wit/blauw
Opel Kadett 1600 GT 1985
kleur blauw, div. extra's.
BMW 318 1984-1987
kleur beige

± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

$■_!
grasbroekerweg9 heerien tel. 045-724545

Suzuki Swift, 5-drs. GXI (demo) '87
Suzuki Alto aut '84
Suzuki SJ4IO, geel kent '83
Suzuki Alto 3-sdrs '83, '86
Fiat Panda 45 '85
VW Polo '83
VW Golf 1.3, 3-drs '85
Peugeot 305 SR '82
Ford Escort 1.6 diesel '85
Renault 4 GTL '79
Renault 5 aut '79
Honda Accord aut '79
Volvo 66 '79
Toyota Starlet '87
Waar u met vertrouwen auto'skoopt!

106230

..aft

" Juraen Autocentrum mercedes-specialist Kerkrade ® 045-452570

" »"".»*' NISSAN-DEALEP I

" Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach) f

" MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN __ f
.nn .1 'H7hiauwzw Micra DX 3_(lrs '87 grijsmet. Audi 100 CD diesel '83 wit

5' .nn f _,?/ fi .hl zwart Micra SDX 3-drs. '87 wit Audi 80 Quattro '87 blauwmet.

" OTF«.hto» Micra SDX 3-drs.'B6 zilvermet. Audi 100 CC Avant '84 blauwmet.

" "r_nl Micra '86 zwart/grijs Audi Quattro 2.2 Coupe '87 do.groen - I

" 9nnßinrn_n Micra DX '83 grijsmet. Austin Metro I.3'aut. 86 li.groen I

" iqn D '86 ril blauw Cherry K-type '85 blauw BMW 318 I'Bl wit I

" ionFairt 'Rfiblauw Cherry Trend 3-drs.'B6 wit BMW 320 autom.'7B blauwmet f
m ion 187 hlauwmet Cherry Trend 3-drs.'B6 wit BMW 518 I '86 bl zwart f

90 E aut 87 oerlmuth Stanza 1.6GL '82 roodmet. BMW 524 TD autom. '86 blauwmet. f
1 on '87 rln hlauw Stanza 1.8GL '83 wit Citroen Visa Super '84 rood f
900 D79 aroenmet Sunny 1.3 GL 2-drs. '86 grijsmet. Fiat Panda 45 '83 wit

" oon s '79 nroenmet Sunny 1.3 LX '87 d blauw Fiat Panda 45 S '87 bronsmet. #" «OO D '85 rooksilver' Sunny 1.6 SU 3-drs. '87 d blauw Fiat Ritmo 70 CL autom. '84 blauw

" ?oo D'B7 mokzilver Sunny I.6SLX I '87 d.grijs Ford Fiësta'Bl bruin

" 190D 'BB harolorood Sunny 17 D SLX 3-drs. '87 wit Ford Fiësta XR-2 '85 zwart

" 190 D '85blauwmet Sunny Coupé SLX '88 rood Ford Escort 1.3CL '86 wit

" 190 D '86 rookzilver Laurel 2.8 SLX diesel '87 wit Ford Escort 1.4CL 5-drs.

" 190 D '88 rookzilvermet Laurel 2.8 SLX diesel '87 wit , Ford Escort 1.4CL '86 grijsmet.
190 E 'br rookzilvermet Sylvia 1.8 Turbo 04-86 wit Ford Sierra 1.6 CL '87 wit

Nissan 300 ZX autom. '85 beige Ford Sierra 1.8 CL '87 blauwmet I
Vanette dubb. cab. Diesel '83 wit Mazda 3231.3 LX 3-drs. '87 do.grijs I

" MERCEDES NIEUW Cab-Star 2.5 diesel '85 wit Mazda 323 1.3 GLX 4-drs. '86 blauwmet. j

" I Patrol 3.3 Turbo diesel '86 rood Mitsubishi Lancer 1 5 GLX'BS J

" Mercedes okm 1989 Patrol 3 3 Turbo diesel '86 grijsmet. Opel Corsa TR 12S'B4 grijsmet. j
0 Elke nieuwe Mercedes van Suzuki Alto '81 rood j
0 190 direkt leverbaar NISSAN Toyota üte Ace diesel'B6 wit f

" DEMONSTRATIEAUTO'S Volvo 244 GL'B2 beige f
M 121263 INissan 300 SX Turbo '88 ' i

I Nissan 200 SX '89
Nissan Sunny 1.4 LX '89

" Nissan Bluebird 2.0LX '89

" Nissan Patrol 2.8 TD '89 - __J ■ '

H) __■ B^JL^PI m^^m^^TV^^llll^^^/u!m^^^^^^^^^W^^^lmmmWmm\



Rijimpressie
Wij waren in de gelegenheid oir
een korte rijimpressie op te doer
met de Thunderbird. Wat direcl
opvalt is het rustige weggedrag
een typisch Amerikaanse karak-
teristiek. De auto leent zich niet
om met snelheden van meer dan
160 kilometer te rijden. Dan ver-
liest de wagen een deel van zijn
charme. Alles is gericht op com-
fort en ontspannen rijden. Hoge
snelheden brengen spanning
met zich mee en iemand die dat
soort „sportief gedrag" nastreeft,
kan zich beter tot merken als
Alfa Romeo bepalen.

De Thunderbird is een nagenoeg
geruisloze auto. De 3,8 liter V-6
motor, die we ook aantreffen in
de Lincoln Continental, Ford
Taurus en Sable, is buitenge-
woon stil en soepel. Het stuur is
uiteraard bekrachtigd en devier-
trapsautomaat schakelt gladjes.

Gunstig koppel
Bepalend voor het aangename
weggedrag zijn niet alleen de 140
pk motor met het fraaie koppel
van 320 Nm bij slechts 2400 toe-
ren, maar ook de onafhankelijke
wielophangingen detraditionele
achterwielaandrijving. Bij de
huidige maximumsnelheden en
het lagetoerentalvan de motor is
volgens Hessing een verbruik
van 1 op 10 mogelijk.

In vergelijking met de vorige
Thunderbird zijn wielbasis en

spoorbreedte groter geworden.
De auto produceert met zijn
Cwwaarde van 0.31 weinig wind-
geruis. Voor een sportcoupe is de
Thunderbird erg ruim. Vijf per-
sonen vinden er een plaatsje en
achterin valt deruimte erg mee.
De standaarduitvoering heeft
schijfremmen voor en trommel-
remmen achter. De topversie
biedt romdom schijfremmen en
heeft bovendienABS.

Overigens behoren lichtmetalen
wielen, snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging en aircondi-
tioning tot de standaarduitrus-ting.

Cougar
Tegelijk met de Thunderbird
heeft deLincoln Mercury divisie
van Ford de nieuwe Cougar ge-
lanceerd, die eveneens prijkt op
de Autoshow van Detroit en die
natuurlijk naast de Thunderbird
zal staan op de komende Auto-
RAI. Mechanisch zijn beide
auto's gelijk. Het verschil zit in
de carrosserie. De Cougar ziet er
met zijn hoekige achterzijde wat
klassieker uit.Daardoor heeft dit
model achterin wat meer ruimte
te bieden dan de Thunderbird.
De auto is zeer luxe uitgevoerd
met onder meer automatische
schoudergordels en handbedien-
de heupgordels. Het compleet
uitgeruste topmodel komt op 73
mille.
Wat de Taurus en Sable betreft,
welke nieuwe Fordprodukten in
1986 werden gelanceerd, kan nog
vermeld worden dat er wat aan
de voorzijde is gewijzigd. Met
name de grille is wat netter ge-
worden en ook het interieur
werd hier en daar wat aangepast.

Troef
Het meest driftige type is de 1.3
GTI met dubbele bovenliggende

nokkenas. Deze Swift Twin Cam
heeft 101 pk vermogen en haalt
daarmee 182 km/uur. De prijs
van dit 16-kleppen model is
27.650 gulden. Suzuki probeert
met het gamma van tien Swift-
modellen een brede markt af te
dekken door een prijs op het
middenniveau in die klasse te
kiezen. Dat is nu al inclusief de
nog te veranderen BVB een ster-
ke troef voor een verdere pene-
tratie in de groep auto's die on-
der meer bestaat uit AX, Chara-
de, 205, voornoemde Corsa en
Uno.

Taro: een coproduktie VW-Toyota
F_"tpn^ twee jaren geleden beslo-"rn toyota en Volkswagen tot sa-
oipl.Werking om in Europa een
H_» p°P de markt te brengen.
£et resultaat van die co-produk-
va

ls
D
vanaf vandaag op de Salon

2.Tn Brussel te zien. In Hannover
'uuen dit jaarachtduizend auto's

VW/Toyota van de band lo-
a^ ,emd volgend jaar zal ditaantal zijnverdubbeld.

rl_f aiito is samengesteld uit meer"an de helft aan onderdelen uit«est-Duitsland. Er wordt naargestreefd bij de produkie van dearo in de loop dertijd nog meer
seoruik van VW-onderdelen te
trT lï1- dePick-uP valt in de één-

en komt voort uit de» W Caddy die in '82 werd gelan-
laeeld De Caddy »s geschikt voor'd.advermogen tot vijfhonderd«Uo. De Taro kan met zijn solider
Vassis en groter motorvermo-gen (83 pk) meer verstouwen, het

»i\_utlg laadvermogen ligt rond de
kilo. Er kan een ge-

emde aanhangervan 1.5 ton aanac trekhaak van dit Japans-Duit-se Produkt gekoppeld worden,"geremdis de limiet op zeshon-derd kilo gesteld.
Er is keus uit een 2.4 liter diesel-
motor en een 1.8 liter benzinemo-

tor, beidevan Toyota. De carros-
serievaranten zijn: de enkele ca-
bine met twee stoelen en een
wielbasis van 285 centimeter of
de dubbele cabine met achter-
bank en één centimeter kortere
wielbasis. Er is ook een nog niet
direkt leverbare Extra Cab met
halve dubbele cabine (zywaarts
geplaatste klapstoeltjes) met een
wielbasis van 308 centimeter.

De laadhoogte van het transport-
vlak (216 x 154 centimeter) is 64
centimeter vanaf straatniveau.
De bestejautozelf is 475 centime-
ter lang, 165 centimeter breed en
155 centimeter hoog. Hij heeft
onafhankelijke voorwielophan-
ging, afgeveerd met overlangs
geplaatste torsieveren en vertica-
le schokdempers. De achterasheeft bladveren, aanslagbuffers
en telescoop-schokdempers. Het
dashboard is duidelijk het ont-
werp van Toyota, met een zeer
verzorgd interieur. De prijzen
van VW Taro zijn voor de een-voudigste CL-versie iets onder
de 19 mille ex BTW en de luxere
GL met onder meer in hoogte
verstelbare voorstoelen komt op
rond de 20 mille. De bestelauto's
zijn direkt leverbaar. De VW Taro

Katalysator: een heet hangijzer
Sinds 1986 is een auto met kata-
ysator op Nederlandse wegenen vaker voorkomend vervoers-model. Hij rijdt op loodvrije
enzine. Momenteel is er veel teo°en over de katalysatorauto.voor de consument is het lagere

P'.yskaarlje interessant. Ander-
iJds is de katalysatorauto ook

'niheurvriendelijker. Volgens
"ettelijke normen bezit een ka-talysator een levensduur vanJionderddertigduizend kilome-
*r- De marginale levensduurvan een auto bedraagt zes jaren.

*n Maastricht houdt een milieu-
aaviesburo, Reckat, zich bezig
"iet het recyclen van autokataly-

Doelstelling is het inne-men van katalysatoren voor het

hergebruik van platina. Volgens
Reckat-ingenieur Patelski is het
recyclingproces haalbaar omdat
de handel in platina zeer lucra-tief is. In elke katalysator zit on-
geveer 1,5 gram platina. De we-
reldreserves van platina worden
zeer laag ingeschat. Van het jaar-
lijkse verbruik platina wordt vijf-
endertig procent toegeschreven
aan deauto-industrieen wel voor
het vervaardigen van katalysato-
ren. Op de wereldmarkt wordt
vijfenzeventig procent van het
platina weer gereed gemaakt

voor hergebruik en wordt voor
één kilogram platina zon dertig-
duizend gulden betaald. In een
katalysator zit ongeveer 1,5 gram
platina, derestwaarde er van be-
draagt zon vijfenveertig gulden.
In West-Duitsland overigens is al
een levendige handel ontstaan in
katalysatoren van sloopauto's

Nadeel
Een automotor verbrandt benzi-
ne. Naast kracht, waarmee de

auto wordt aangedreven, komen
ook schadelijke reststoffen zoals
koolmonoxide en stikstofoxide
vrij. Er wordt in de lucht, in com-
binatie met waterdamp, salpeter-
zuur gevormd waardoor zure re-
gen ontstaat die het milieu aan-
tast. Bij slecht afgestelde moto-
ren komen ook nog schadelijke
koolwaterstoffen vrij, in feite
niet of slechts gedeeltelijk ver-
brande benzine.
Om deze aanslag op het milieu te
voorkomen wordt de katalysator
gemonteerd. De inkoopwaarde

van een katalysator bedraagt cir-
ca achttienhonderd gulden. In
België en in Frankrijk is de inte-
resse voor de katalysator mini-
maal.

In West-Duitsland echter wor-
den bijna geen auto's meer zon-
der een dergelijke voorziening
verkocht. In Nederland stelt
VROM, het ministerie met mi-
lieu in 'portefeuille', belasting-
verruimende maatregelen voor
ten aanzien van katalysatorau-
to's. Het nadeel voor de automo-

bilist is dat, door montage van
een katalysator, circa tien pro-
cent motorvermogen dient te
worden ingeleverd.

auto

Nieuwe Fordproducten
uit Amerika Europeser
Andermaal heeft importeur
ses5ess*ng in De Bilt buiten deverenigde Staten de pri-meur voor de rest van de
"|reld van de nieuwe FordUS-modellen. Daarbij is
°°« de Ford Thunderbird,ai^ op dit moment zijn pre-
mière beleeft op de Auto-j^toonstelling van Detroit.

is de Thunderbird
*" door Motor Trend totfVuto van het Jaar gebom-bardeerd.
Samen met de Thunderbird is°k de Mercury Cougar gelan-
rufr<*'een a*even moderne Ame-
'«aan. Hessing brengt de Thun-aerbird Vanaf 62.177 gulden. In
* ru briek van vorige week wa-
jnwe al in staat een tipje van de

op te lichten. Bij de ont-'kkeling van deze auto's is dvi-
J^'yk naar de Europese markt

Met deFord Taurus en de Mercu-

’ oable werd al bewezen, dat
ord hecht aan de zogenoemde«milylook', die ook de Europe-e * ord Scorpio kenmerkt. Vol-jf^s Hessing is er wat de inruil-

£"Jzen betreft een 'doorbraak' te«nstateren. De afschrijving
van 'n **e Praktijk erg mee te
aut " -voor de Amerikaanse
Jrlo s in dit marktsegment. De
"underbird moet mede door
Jn concurrerende prijs in hetuPesegment hoog gaan scoren.

,? aantallen komt dat neer op 125=*uks in 1989. Dit is iets minder
D. Mercedes doet met zijn cou-
**■ Volgens Hessing komt een

vergelijkbare coupe (van Merce
des) al gauw op een ton.

* ord Thunderbird. Luxe raspaardje voor concurrende prijs

Suziki Swift: Japanse
knipoog naar Fiat Uno

De nieuwe Suzuki Swift
heeft als vijfdeurs versie
veel weg van een auto met
Corsafront en Unokont. Met
deze wat kryptisch aan-
doende omschrijving van
de meeste recente 'Giant
Suzuki' is aangegeven dat
de Japanners wel lef heb-
ben en goed opletten. Heel
langzaam, maar wel bijzon-
der trefzeker doen zij hun
marketing. Het resultaat is
een auto die aansluit bij een
bredere doelgroep. De
Swift heeft niet een paar
stijlen bijeen gegraaid, om
zo overal wat kopers weg te
halen. Er is een duidelijk
herkenbaar model neerge-
zet, dat goed geprijsd heel
wat modaal gezinsvervoer
aankan
De achterzijde heeft de kenmer
ken van het Fiat Uno concept

Het bouwdoos-principe leidt
binnenkort tot een sedan-model
van deze Swift. De voorzijde
moet zijn ingegeven door de nog
te lanceren nieuwe Opel Corsa
diezonder meer de familielijn zal
meekrijgen die is ingezet bij het
op de markt komen van de Opel
Kadett. Enige AX-trekjes zijn
deze middelgrote Suzuki ook
niet vreemd. Voor 16.750 gulden
staat de Swift GA met de 1 liter
driecilinder motor van 53 pk pa-
raat, iets meer vermogen dan de
voorganger. De top van dit drie-
deurs model is 145km/uur en het
verbruik van loodvrije benzine
bij 90 km/uur constant is 1:25. De
1.3 GL als vijfdeurs komt op
20.650 gulden en heeft een vierci-
linder 1298 cc motor van 67 pk.
De top is 163 km/uur en het ver-
bruik bij 120 km/uur constant
ligt rond de 1:18.

" Vijfdeurs Suzuki Swift

Impressie
Een korte impressie van de auto
levert vooral grote verbazing
over de enorme zitruimte achter-
in de vijfdeurs. Dit model is tien
centimeter langer en heeft een
eveneens tien centimeter grotere
wielbasis dan de driedeus koets
van 371 centimeter en een wiel-
basis van 226 centimeter. In ver-

gelijking met het in '86 aangepas-
te model is de Swift nu vier centi-
meter gegroeid. Men kan in die
vijfdeurs Swift achterin met de
voeten onder de voorstoel, zon-
der meer rechtop en breeduit zit-
ten, ook als men ruim 1.85 meter
lang bent. Het wat korte rechte
zittinkje van de bank zal op lan-
gere ritten wel vermoeiend zijn,
maar voor het doorsnee-werk
prima te doen. De bagageruimte
is niet overbemeten, voor groot
spul moet de bank (vanaf de GL-
versie 40/60 links/rechts deel-
baar) neergeklapt worden.

Hij stuurt wat zwaar, schakelt
met de in alle versies standaard
aanwezige 5-bak vrij goed, zicht
rondom is verbeterd en naar
keus is het uitrustingsniveau op
een hoog peil te brengen. Zo
heeft de GLX onder meer elek-
trisch verstelbare buitenspie-
gels, een in hoogte te regelen
stuurwiel, een toerenteller en
een stoffen bekleding.

Lancia Dedra dit jaar
op Nederlandse markt

Lancia heeft een nieuwe
auto aangekondigd, de 'De-
dra'. De kersverse Lancia-
importeur, Lanim in Via-
nen, hoopt met deze auto
het marktaandeel in Neder-
land te verdubbelen. Een
woordvoerder van Lanim
voegt daaraan toe: „De auto
vult het gat op tussen de
Prisma en de Thema, auto's
die qua model en prijs ver
uit elkaar liggen. Daartus-
sen brachten wij tot dusver
geen auto. Het is voor ons
een nieuw marktsegment
en we verwachten er veel
van".

De Lancia Dedra wordt in mei op
de Italiaanse markt gelanceerd.
Op de komende RAI staat de
auto helaas nog niet. Die eer valt
zelfs Genève niet te beurt. Ver-
moedelijk zal de Dedra prijken
op de Salon van Turijn, die in
april wordt gehouden. In Neder-
land komt het model eind van dit
jaar in de verkoop. De nieuwe

Lancia is 4.34 meter lang. Het is
een vierdeurs sedan met klassie-
ke Italiaanse lijnen. De lucht-
weerstand is met een CW-waarde
van 0,29 buitengewoon gunstig.
Net als bij alle andere Lancia's is
bij de Dedra de motor dwars
voorin geplaatst en geschiedt de
aandrijving op de voorwielen.

Uitrusting
Er komen drieviercilinder benz:
nemotoren en een turbo-diesel.
De goedkoopste Dedra (Lanim
schat de prijs op rond 38.000 gul-
den) heeft een 1600 motor. Dan
volgt een nieuwe 1800 motor en
tenslotte de tweeliter, die men
ook in de Thema aantreft. Alle
benzineversies hebben elektro-
nische brandstofinspuiting en
een geregelde katalysator. De
turbo-diesel meet 1,9 liter.

Voor het duurste Dedra-model
dientmen terekenen op 45 mille.
Het uitrustingsniveau komt
hoog te liggen. ABS, volautoma-
tische airconditioning en regel-
bare vering behoren tot de moge-
lijke extra's.

Subsidie
Momenteel verstrekt VROM een
subsidie van achthonderdvijftig
gulden aan auto's met een cilin-
derinhoud tot 1300 cc. Daarbo-
ven wordt een subsidie verleend
van zeventienhonderd gulden.
De subsidie is van toepassing op
auto's met katalysatoren of met
een 'schone' moter en wordt ver-
rekend via de BVB. Deze rege-
ling geldt nog. Een uitspraakvan
het Europese Hof geeft aan dat
schone motoren, volgens be-

staande normen, niet dermate
schoon zijn zijn dater milieusub:
sidie op mag worden verleend.
Derhalve bestaat een Nederlands
wetsvoorstel om de subsidie aan
auto's met 'schone' motoren af te
schaffen en alle auto's met kata-
lysator, ongeacht de cylinderin-
houd, een subsidie van zeven-
tienhonderd gulden toe te ken-
nen. Als de katalysator gemeen-
goed is geworden zal de subsi-
dieregeling binnenkort wel weer
worden afgeschaft. Het wets-
voorstel had al op 1 januari van
dit jaar door de Kamer bekrach-
tigd moeten worden. Nu wordt
de definitieve beslissing op 1
maart verwacht

Flor Schilte
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i iIÉÉJhi li i vvi
Zaterdag 14 januari as.
oudwieveital met trio Jingo
Zondag 15 januari
uitroeping prins v.d. Meerpaal met DJ Wil Leurs
Vrijdag 27 januari
country- en westernavond met DJ's Wil en Noël
Vanaf 10 februari elke vrijdag en zaterdag dansen

" Dagelijks geopend vanaf 14.00 uur Jean en Armelies Muller

" Zaterdag en zondag vanal 10.00 uur Grootgenhoutstraal 105

" Woensdag gesloten 6191 NR Groot Genhout
,66716 Tel. 04490-72496 |

lo_ Gou__nGos /_^^^^
lOPKA...TV y^ Specialisti>s.
HBP^ 's Zaterdags _ bruiloften )lap^X's zondags _ bedrijfsfeesten/\KT X open - ke 9e|e" /_ ■t\ff* Donderdags. .. "Kit deuren\/dansavond '60-'7_.'Bo \voor iedereen M ■ Hein \
Tiet ORKEST Ê ■ uit Stem

Al» ie er echt uitwiltzijn....1 !.Zaterdag 14 januari ,
Limburgse topformatie

■sgrSTABBS—

,\____/Spaubeek[ Bongerd 5 j 04493-4193 J

Zondags ■ I ■ __■
HAPPY "" -M t
HOUR. L

ü__^ __^_____\
Zondag 15 jan.

De topformatie "Fresh"
zondag

Happy hour
2 halen 1 betalen!

Gezellig «faf/IC//t§,
° tiel-Xir

HOOFDSTRAAT 30 KERKRADE
Dagelijks geopend va. 11.00uur
Dinsdagrustdag
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Dancing Laumen
Zaterdag 14januari Ttl& G3ÏÏIB
Zaterdag 21 januari UB SpiKGS

— ■

Putstraat 86, Sittard
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BOSAL UITLATEN
Nu met 40% korting en 1 jaarvolledige
garantie.

SCHOKBREKERS
Nu met 45% korting.
Tevens kunnen alle onderdelen bij ons
voordelig worden gemonteerd.

GRUISEN
AUTOMATERIALEN BV
Akerstraat-Noord 350
Hoensbroek, tel. 045-212902 „7517

RENAULT TOP OCCASION
tot 12 maanden garantie

Renault 4 GTL 8-83, 5-85
Renault 5 TL 11-84,3-84,6-84
Renault 5 GTL 5-drs. 6-80
Renault 9 GTL 2-84
Renault 9 Louisiana 4-85
Renault 9 aut. 6-82
Renault 11 TL 8-85, 5-86
Renault 11 GTL 2-84
Renault 11 GTX 10-84,4-85
Renault 25 TS 10-84
Renault 25 GTX 8-84,11-84
Renault 25 GTD 4-85
Renault 30 TX 4-81
Renault 11TSE 1-85
Renault 18GTL Versaille 1-86
Daihatsu Charade diesel 9-85
Fiat Regatta 85 S 2-85
Ford Sierra 2.0 laser 1-85
Honda Civic 1 3 de luxe 9-86
Mitsubishi Galant 16 6-86
Nissan Micra Trend 12-85
Opel Kadett 12LS " 1-87
Opel Kadett Caravan diesel 1.6 LS 6-85
Opel Ascona 1.6 S 2-83
Peugeot 205 GRD 1-84
Peugeot 309 Gl 5-86
Peugeot 505 GL 11-85
Saab 900 GL 2-83
Diverse goedkope inruilers:
Volvo, Lada, Renault 18.

Renault-dealer voor Kerkrade, Landgraaf e.o.

ÉL Renault Kerres

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424

MMHpp|H I Voor schade-, sloop-, loop-
I auto's en onderdelen moet

■__________Hll^^^B je bij STIBA Autosloperij
Te k eevr. auto's vanaf Joep Wolters zijn. Sportstr.
1978 Garage SCHAEP- 14,Kerkrade-West. Tel. 045-
KENS. Tel. 04405-2896. 411480.

te k. mooie RENAULT 5
GTL met apk tot 1990,

i; vr.pr. ’ 1400,-. 04498-57252.
1 Te k. CITROEN 2CV6, kl.

S blauw, bj. '83 i.g.st, apk,g 34960 km. 04450-3798.

BMW
Constante voorraad van
aantal BMW-occasions,
div. types en bouwjaren

vanaf. 10.000,-.

KÉRA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade Tel. 045-452121
Tek. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Gebr. AUTO-ONDERDE-. LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Sloop-, loop- en SCHADE-
WAGENS tegen redelijke
prijs, gratis afnalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wji ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.

Te k. BMW 5281 bwj. '81.
Inr. mog. Caumerweg 70
Heerlerbaan-Heerlen.
Te k. BMW 7321 bwj. '84
met veel extra's, mr. mog.
Caumerweg 38 Heerler-
baan-Heerlen.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. (M5-723076,
b.g.g. 045-727742.
Te k. FORD Taunus Bravo
mrt. '82, 1.6 L. Tel. 045-
-721437.
Tek. BMW 318 i kat., bj.' 87,
diamantzwart, shadowline,
access., BBS-velgen, BBS-
spoilers, verlagingsset, toe-
renteller, w.w. glas.alarm,
stereo-inst. Km.st. 19.000.
Tel. 045-425691. Na 17.00
uur.
ALFA Giulietta 18 bj. '79,
i.g.st., gerev. kop., rem, uit-
laat, etc, apk juni '89.
Koopje. 045-713411.
Tek. gevr. SLOOPAUTO'S
v.a. ’25,- tot ’5000,-. Te-
vens schade-auto's. Tel.
045-454936.
Tekoop div. gebruikteON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
VW KLEINBUS v. pers-
.verv. met LPG '80’ 4500,-.
Leijenaars Autocentrale,
Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
MERCEDES 190 E blauw-
zwartmet. met div. opties
'85. Leijenaars Autocentr.,
Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
FORD Taunus bwj. bijna
'80 autom.’ 1750,-;Tel. 045-
-719546.

I ,

Een voorspoedig autojaar 1989
Met een nieuwe Ford of een geselecteerde

occasion van:

Auto-Vonken
Profiteert/m 17januarivan de Ford aktie modellen 1989
Of de sterk verlaagde prijzen van onze occasions 0.a.:

Scorpio 2.0 L GL Ipg '85
Sierra 1.6 L Laser Ipg '84

Sierra 2.0 L GL '83
Orion 1.6 L GL '83

Escort 1.6 L combi '84
Escort 1.6 L Bravo '84
Escort 1.3 L Bravo '84
Escort 1.1 L Laser '84
Escort 1.6 L Bravo '83
Escort 1.1 L Bravo '82

Audi 80 1.6 L diesel '86
Golf 1.6 LCL'B6

Corolla 1.3 LDX 12 Valve '86
Fiat 1.0 L Uno 45 '86
Kadett 1.2 LLS '86
Corsa 1.2 LLS '84

Peugeot 1.5 L 305 GL '85
Daihatsu 1.0 L Charade TS '85

Passat 1.6 LSD CL '84
Cherry 1.4 L GL '84

Diverse goedkope inruilwagens -\
Wijngaardsweg 8 Heerlen/Hoensbroek 045-212459 J
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JBIEUILOFT = FEESTEN
50 personen ’1750,- all-m

PEIIMSENFEdDCLAMATIE
-^"j.aNe wj35T aanvang 20.00 uur

■nKHÉMOI yll^^ Dancing
IkSB^S ■SiTTyïvjlfïvl Gorissen

|j|TTjT|u Brunssum
Zaterdag DANSEN met

iji 4'A'Atl ■Til JJ PROMOTION
Dinsdag GEZELLIGE

BÜPÜPffHP RH AVOND voor
PUiUaJ^AßiyéUiUl alleenstaanden met orkest

■JiV 331 TaSrT PROMOTION
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Dancing HOUSMANS MonforM
ZATERDAG 14 jan OTO BIANCA
Maandag 16 jan. - AATWIEVERBAL - Family^

DE TRENDSETTER VAN LIMBURG

(§____©
UITGAANSCENTRUM
CAFE - BISTRO - COCKTAILBAR - DISCOTHEQÜt

Limburgs meest swingende, moderne en veelzijdige
uitgaanscentrum vindt u in het centrum van Beek .Globe is geopend op donderdag va. 21.00 uur

en op vrijdag, zaterdag en zondag va. 20.00 uur

Burg. Janssenstraat 26, Beek, t.o. kerk, 04490-79297

Gemeen-
schapshuis
Schimmert

zaterdag

| DISCO |
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GEZELLIG UIT ETljli jjgjj
Vanaf zaterdag 14 januari 1989 geopend

ÊjCrflróUShOCVC " Julianastfaat 23 / 6285AH Ef*"
riOTEI-RESTAURANT Teie.oon04455-1793

j Grote occasionshow
lyiazda Loven B.V.

| Mazda 323 HB 1.5 GT, '83 ’ 9.950-
Mazda323 HB 1.1, '83 ’ 7.950--. Mazda323 HB 1.3 + Ipg, '87 ’ 19.500-
Mazda323Nß, '81 ’ 5.950-
Mazda323Nßl.3Aut.,'Bl ’ 8.500-
Mazda323 NB 1.5,82 ’ 7.500-
Mazda323N81.3,'83 ’ 9.950--. Mazda323Nß,'Bs,'B6 vanaf ’16.500-
Mazda626Sedan2.o + Ipg, '84 ’ 13.950-- Mazda626 HB 1.6 LX, '86 ’ 18.500--. Mazda626 HB 2.0 GLX, 86 ’ 22.950-- Mazda626HB2.OGLX, '87 ’ 24.950-

-1 Ford Sierra 1.6 + Ipg,'Bs ’ 16.950-

-' Ford Sierra 1.8Laser 5-drs., '85 ’ 17.950--Ford Escort 1.1 L, '82 ’ 9.500--; Ford Escort 1.3L + LPG,'B2 ’ 9.500-

-■ Ford Fiësta, nieuw model, '85 ’ 12.500-

-' Honda Quintet Aut., '82 ’ 9.950-

-' Mitsubishi Colt, '82 ’ 8.500-
-i Nissan Cherry 1.3 GL, '84 ’ 12.500-
ToyotaCorolla 1.3DX,'85 ’13.500--, VWJetta, '82 ’ 6.500-
OpelKadettl.2S(3x)'B2, '83, '84 vanaf ’ 8.500-

-" Opel Ascona 1.6 S,'B4 ’12.500--; Opel Manta I.BS HB, '83 ’ 12.500-
Goedkope inruilers:

"Buick Skyhawk, zéér mooi, '79 ’ 5.500-- Mazda323 Aut., '78 ’ 1.950-
-; Mercedes 260 SE, 25-8-'B7, 37.500 km, donkerblauw-.
_

met., 1e eigenaar, alarminstallatie, antenne en luidspre-
kerset, centrale deurvergrendeling, buitentemperatuur-- meter, velours bekleding, klapschuifdak (electrisch),

■ ABS.
Palemigerboord 401, Heerlen. Tel. 045-722451

Te k. Opel KADETT E mo-■ del 1.2 SC hatchback,. 5-drs.. bj. 1985 met apk. Tel.

' 045-728454.
! Te koop witte BMW bi.

1979, 6 cil., apk gekeurd,: vr.pr. ’4750,-. Tel. 045--! 740216 na 18.00 uur.
Te k. VW GOLF LD diesel■ bj. '78, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-315502 na 18 uur.
Te k. SEAT Marbella 15
mnd. oud, km.st. 11.500, pr.
8750,-. Tel. 045-722601 na 16
uur.
KADETT Carav. 1.3 S 5-drs.
'85; Ascona 1.8 i GL 4-drs.

I '85; Golf 1.6 GL '85; Merc.. 230 TE combi'Bl; Fiat Uno
55 S '84. Inr. mog. + Gar.
Autobedrijf Ad v. Neer,
Zandweg 160, Hrl., tel. 045-
-416023.
Tek. gevr. VW KEVER, tel.
04499-3398.
Te k. i.z.g.st. OPEL 2 Itr. S +
Golf diesel apk. Tel. 04499-
-3398.
Te k. MINI 1100 bj. '79 + ex-
tra's + Chirocco + Opel Ka-
dett i.z.g.st. Tel. 04499-3398.
Volvo 343 DL '80 ’3900,-;
Opel RECORD 1900 N '79

’ 2500,-; Kadett Caravan '78
’2400,-; VW Golf d '79
’3900,-; Renault 5 GL '81

’ 2950,-; Honda Prelude '80
’5500,-; Mitsubishi Galant
'80 ’2000,-; Sapporo 1600
'79 ’ 1950,-; Toyota Celica
'78 ’ 1900,-; Honda Civic '81

’ 3900,-; Datsun Sunny cou-
pe '79 ’2700,-; Mazda 323
78 ’ 1300,-; Opel Manta '76

’ 1250,- Oude Landgraaf
1 101, Schaesberg Landgraaf.

Leijenaar's-autocentrale
sinds 1960 erkend automo-
bielbedrijf biedt te koop
aan onder volledige garan-
ties tot zes maanden schrif-
telijk: Mercedes 190E
blauwzwart '85; Mercedes
230Eeind '85' BMW 316
zwart 12/85; Ford Escort
XR3i zwart '85; Ford Sierra
2.OGL '85; Kadett Hatch-
back 13S Club '87: Kadett
Hatchback 12LS !85' Ka-
dett Hatchback 12LS '84;
Kadett 12N '78; Kadett Sta-
tioncar 1.6 diesel 5-drs. '85;
Kadett Stationcar 12LS Se-
dan met LPG 5-drs. '86; Ka-
dett 12LS Stationcar LPG
model '85; Kadett Station-
car 12S '80; Ascona 1.6SSe-
dan '85; Ascona 1.6 diesel
'82; Escort I.3CL wit '86;
Escort 1.1 Laser Sedan
rood '85; Escort 1.1 Laser
'85; Escort 1.1 Luxus Sedan
'85; Escort 1.3 Luxus Sedan
met zomerpakket '83: Es-
cort 1.6 Luxus '85; Fiësta
1.1 CL Festival '86; Ford
1600L'82: Mazda 323 1300
'85; Mitsubishi Colt 1200 EL
'85; Volvo 340 1.4 Winner
autom. '86; VW Polo Sprin-
ter 1.3 Coupé '85; VW Golf
1100 '82; VW Kleinbus
v.pers.verv. LPG '80; aan-
hangwagen afm.
200x120x36. Gemakkelijke
betalingsregeling mogelijk.
Erkende APK-keuringsin-
"stantie. Ridder Hoenstr. 151
Hoensbroek. Infolijn: 045-
-212091.
Stationcar VOLVO 740 GL
grijsmetallic 1987. Autobe-
drijf Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek. Tel. 045-
-220055.

Te koop ± ’ 50.000- onder nieuwprijs
Mercedes 260 SE

25-8-'B7, 37.500 km, donkerblauwmetallic, 1e eigenaar,
alarminstallatie, antenne- + luidsprekersset, centrale
deurvergrendeling, buitentemperatuurmeter, velours
bekleding, klapschuifdak (electrisch), A.B.S.

Autobedrijf Loven Heerlen B.V.
Palemigerboord 401, Heerlen. Tel. 045-722451

Te k. OPEL Ascona 1.6 S
aut., wit, bj. '86. Pr.
’16.500,-. 6 mnd. garantie
of 10.000 km. 045-460029 of
461876.
Auto Aarts OCCASIONS,
Hamstraat 211 Kerkrade.
Tel. 045-412545. Opel Ka-
dett GSI sedan '86 ’25.000,--; Seat Malaga GL '87 wit

’ 16.500,-; Seat Ibiza Gl '87
rood ’ 15.500,-; Seat Ronda
1.5 GLX '85 wit ’ 13.500,-;
Opel Omega 2.3 D '87 wit
’27.500,-; BMW 316 '82
’9000,-; Ford Sierra sport-
uitv. '84 ’16.000,-; Ford
Taunus 2.0 aut. '81 ’4500,-.
Div. inruilers van ’ 500,- tot

’ 3500,-.
Te k. OPEL Kadett 1.6 die-
sel, 4-drs. met koffer, 9
mnd. oud, kl. goudmet.,mr.
mog. Te bevr. Elisagracht
13 Kerkrade-Gracht.
Te k. Panda WHITE '85,
39.000 km ’6950,-. Bouw-
bergstr. 77 Schinveld. 045-
-258887.
OPEL Commodore Berlina
autom. bwj. '79 ’ 2400,-. Tel.
045-315513.
OPEL type Kadett 12 S
hatchback '81, als nieuw.
Kerkraderweg 166 Heerlen.
Te k. OPEL Commodore
2500 S bwi. '80, i.z.g.st. ofte
ruil teg. kleine auto. Ka-
kertsweg 162 Landgraaf.
Ford Scorpio 2.0 i GL auto-
maat schuifd. '86 ’ 26500,-;
Ford Scorpio GL 5 bak '85
en '86 vanaf ’ 22500,-; Ford
Sierra 2.3 diesel 5 bak '86
’lBOOO,-; Ford Sierra 1.6
Laser '85 ’15500,-; Ford
Sierra 2.0 GL 5 bak Ipg '83
’12500,-; Ford Escort 1.1
Laser '85 ’12750.-; Opel
Corsa 1.3 3 d. '87 ’ 14750,-;
Opel Corsa 1.2 TR '87
’14750,-; Opel Kadett 1.2
LS '86 div. ace. ’15750,-;
Opel Ascona 1.6 LS autom.
5 d. '85 ’ 16500,-;Renault 25
GTS 5 bak '86 ’ 23500,-; Re-
nault 11 1.4Broadway 5 d. 5
bak '86 ’ 13500,-; Renault 9
GTS 5 bak '83 ’ 7250,-; Nis-
san Bluebird 2.0 GL auto-
maat Ipg '85 ’ 13500.-; Nis-
san Stanza 1.8 GL 5 bak '83

’ 9500,-; Peugeot 505 GL 5
bak Ipg '85 ’ r 5500,-; Mazda
626 f6'83 ’ 9500,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL bak '86
’17000,-; Opel Ascona 1.6
Luxus 5 d. div. ace. '83
’11500,-. Inruil, financiern
en Bovaggarantiebewijs
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. VAN DIJK
en Zn., Hompertsweg 33
Landgraaf (Schaesberg-Ka-
kert) tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.
Te k. BMW 316 bj. '79 in
nw.st. Dorpsstr. 19, Bingel-
rade.
Te k. zeer mooi VOLKS-
WAGEN Golf, bj. '80 APK
Demstraat 26, Hoensbroek.

Te k. MERCEDES 190 uit-
gebouwd, alle extra's. 043-
-633923.
Te k. FORD Fiësta bj. '85
lichte schade, koopje. 043-
-633923.
Te k. OPEL Senator 3.0 E
automaat, CD-uitvoering,
bj. 1981.Koopprijs ’ 8000,-.
Tel. 045-727168.
Schadevrije als nieuwe
VOLVO 360 GLS, 5 speed,
bwj. '86, pr. ’ 14.950,-. Inr.
mog. Tel. 045-326286.

Te k. BMW 315 t. '83, zeer
mooi, veel luxe, ’7950,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade-
West
Opel KADETT 1.6 SR bj.
1983 LPG, alle extra's. Tel.
045-242917.
MAZDAbj. '80, 323, ’ 1300,-
De Negristr. 8, Brunssum.
Autobedrijf M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:
Pontiac Sunbird hatchback
kl. model, nieuwe uitvoe-
ring bj. '83, direktiewagen.
Opel Kadett 12S hatchback
'84 53.000 km. le eigen. Ci-
troen 2cv6 30.000km bj. '84.
BMW 525 met Ipg '80; Opel
Ascona 16S '83 le eigen.
Garantie, financ, inruil
mog. Wilhelminastraat 146,
Hoensbroek.
Te k. prachtig mooie Opel
ASCONA 16 S Luxus, bj.
6-'B3 Ipg, sunroof, trekh.,
metalic zilver, perf.staat.
vr.pr. ’9OOO,- Tel. 045-
-217223.
Tekoop Ford FIËSTA Fes-
tival bj. '83 Dr. Philipsstraat
54, Hoensbroek.
BMW 520 met 28-motor, bj.
'80 ’ 3500,- Pontiac station-
car op gas, bj. '80 ’3200,-
Mariagewandenstr. 4,Hoensbroek na 14 uur.
SIMCA bestel bj. '82, APK
’2350,-; Opel Ascona type*80 ’2450,- Apk, gas; Re-
nault 5 bj. '80 APK ’ 1250,-;
Datsun Cherry bj. '81
’1550,- APK; Derby GLS
bj. '80 ’2750,- Heerenweg
248, Heerlerheide.
KADETT 12 hatchback '83
schuif/kanteldak als nw.
Herlongstr. 43, Heerler-
baan.
Ford FIËSTA 1.1 L Bravo
'82 als nieuw Rotterdamstr.
24, Heerlen.
te k. C- KADETT vr.pr.

’ 950 - i.z.g.st. Vrüdagstr. 8,
Heerlen.
Opel KADETT B type '72
i.g.st. voor liefh. 80000 km.

’ 1500,-, 04450-1765.
Tek. BMW 2500 bj. '77 6 cil.
met trekh. 045-719709 bel-
len na 17 uur.
Te k. BMW-MOTOR (oud
model) en magnesium vel-
gen tel. 045-410344 na 19
uur.

ALFASUD, rood 1979 met
rekh. en Ipg. Van le eig.
Banden, motor e.d. goed.
Vr.pr. ’9OO,- 04492-1023.
Te k. OPEL Ascona 16S
4-drs. APK goed onderh.
PR. ’ 950,-; 04490-22689.

Saab
99 4-drs. zilver LPG '82
99 4-drs. groen '83
9QOGLSaut '81
900iwitLPG '84
900Turbo 16S '84
900 Turbo Silver Arrow '86
900Turbo 16S leer '86
900 4-drs. zilver '86
900 3-drs. wit '87

Lancia
IpsylonlOFilla '87
Prisma 1600 iE zwart... '87
Prisma 1600 blauw '87
Thema 2800aut '86

Overig
Ford Sierra 2300 GL.... '85
Volvo 360 GLS '85
Mitsubishi Colt '87
Citroen 16TRI '87

Kompier
Tel. 045-717755

Heerlen
Tel. 043-632547

Maastricht

Te k. RENAULT 9 Jjj
Avenue 5-'B4, km.st- r,
spec. bekl. zonw. g'%-1
velgenen radio. Dir- »
nenstr. 14, Kerkrade^Tek. v. part. Opel KAJjg
1300 GLS. bj '85, fkm. schuifdak, pr.st-
derh. Horizonstr. 2A j
beek-Brunssum, ■
221569. --f
Tekoop Toyota COR^SXL bj. juni '87,
15600, z.g.a.n. Te jBreedstr. I, Hoensbr^Te k. COLT-EXE bj- '8|
rood ’ 16.400,- tel-
-210252. ——ttsTe koop BESTEL^merk Fiat 900 T zeer
APK gekeurd. h

’ 1000,-, Zeskant 251.
len, tel. 045-723689^^
Tek. CITROEN Visa ’cyl. bwj. 1985, 5-drs-,VL
i.z.g.st. kl. beige- m
uitv., sunroof daK. 12■u
Piet Heynstr. 26 e
L'heuvel. _---:
Te k. FIAT Ritmo en»
saving bwj. 1985, Kt^
5-drs., 5-speed, nw-a
le lak, i.z.g.st.,_pr. J ' „,
Rooseveltstr. lfUrggg
Te k. MAZDA 323
bwj. 1987, antraciet"^speed, 14.000 km, Jt.ANWB-keuring toege»,
’15.500,-; Moet weg-
-04490-40382. _—--ft*
Te k. DATSUN 2%
Twoseater bwj.
zwart 2-zitter, 5 sP?
cyl., Iry., nw. ban"
sportv., i.z.g.5t-’15.000,-; Inr. mos
Heinstr. 22 Geleen^--

40 Opel Kadett's
5x Kadett 12S |c
BxKadettl2LSenGL ■■ ,„g
5x Kadett 13N 3-drs '&b ..1xKadett 13 S autom "; .ajj
9x Kadett 13 S 3-drs '& "f64x Kadett 13 S GT 3-drs
1xKadett 18iGT3-drs '.oj
2x Kadett 16LS 3-drs ,%
2x Kadett 16 D 3-drs. en 4-drs — ,fl63x Kadett 13 N Sedan ,fl72x Kadett 16 S en 18 S ""-

Inruil: financiering en keuring mogelijk-
Smeets Opel

De Griend 2, Maastricht naast Eurohg!:—'



Doorgaan ICOM onzeker

Geweigerd
Voor die afdeling diende de door de
vereniging aangespannen beroeps-
procedure tegen de staatssecretaris.
De Heerlense vereniging hoopt via
een uitspraak van de Raad van State
te bereiken dat het ministerie als-
nog met geld over de brug komt
voor de extra begeleiding van de
culturele minderheidsgroepen van
de LTS. Voor het schooljaar 1986-
-'B7 is die bijdrage geweigerd omdat
de Vereniging voor Beroepsonder-
wijs haar aanvraag veel te laat heeft
ingestuurd. De juiste gegevens om-
trent de zogenaamde extra taakeen-
heden waren daardoor niet op tijd
op het ministerie beschikbaar. Bij
de behandeling van het aanvraag-
formulier van de Heerlense LTHS
was het budget voor de culturele
minderheidsgroepen al ruim-
schoots overschreden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het dagelijks be-
stuur van het Streekgewest buigt
zich over twee weken over een
hele waslrjst van vragen die de
Heerlense PvdA-fractie onlangs
heeft gesteld met betrekking tot
het (nog niet) functioneren van
het ICOM.

Al meteen in 1985 werden er
vraagtekens bij het nut van de
trip geplaatst. De gemeentelijke
delegatie probeerde in Santa
Rosa Amerikaanse bedrijven te
interesseren voor Heerlen. Toen-
malige LIOF-directeur Niessen
sprak onmiddellijk van een
snoepreisje. „Familiebezoek van
deze of gene zal uiteindelijk het
meest vruchtbare resultaat zijn
van het Heerlense initiatief', liet
hij cynisch weten.

Vragen over
'snoepreis'
Santa Rosa

Trip achteraf voor rekening ICOM
ning van het ICOM. En dat ter-
wijl het principebesluit om het
ICOM op te richten pas op 10
september viel.

door joos philippens

Duur
99q aSles - uit Heerlen die in
j.
,uc'ittieTi jaarworden, krij-

Uro<_"nen'cort een brief van defeester. Een vrij dure
j^- Wiet omdat er zeer spe-
'ttar PaPier gebruikt wordt.e $LVooral omdat het duur is
ij °-dressen van deze meis-
_n }a het computerbestand
*on 9emeente uit te zoeken
tejjf etllcetten te printen.e Q(^eJlTno-lige corresponden-
üy at de gemeente vijfdui-
Mki 9ujden kosten, omgere-
roc/, '53 gulden per brief.
*"io waan we hei doen," zegt
Jci„i er Jo Andriesma van
>ze * zaken, „want we hebben
jK 7ei«3es iets heel belang-
ordf vertellen. Een folder
flor P

met al te best gelezen,

'■b. P^soonhjke briefvan
ie.tur9emeester wel." De briej

'h°frfa iaens betrekking op
hcxff door te voeren af-Qe»ln.9 van de gezinstoeslag
" ü«' van werkloosheid. HEERLEN - Het door-

gaan van het ICOM-pro-
ject hangt aan een zijden
draadje. Als Gedeputeer-
de Staten bij hun stand-
punt blijven dat ze vooraf
geen geld beschikbaar
stellen voor de proefpe-
riode die nog tot 1 no-
vember duurt, dan lijkt
het ICOM ten dode opge-
schreven. „Wij als Streek-
gewest zijn niet in staat
om dat geld voor die
proefperiode zelf op te
hoesten", moet voorzitter
Piet van Zeil erkennen.

Beschuldigingen van de vereniging
als zou het ministerie onzorgvuldig
gehandeld hebben werden door
woordvoerder van Onderwijs en
Wetenschappen afgewimpeld. „Wij
hebben ons aan de richtlijnen ge-
houden. Het ministerie houdt vast
aan het eerder ingenomen stand-
punt van de staatssecretaris."
De afdeling voor de geschillen van
de bestuur van de Raad van State
zal in deze zaak over enige tyd een
uitspraak doen.

Afhangen
De vereniging vindt het niet terecht
dat haar aanvraag niet in behande-
ling is genomen, omdat slechts een
opgaveformulier met een totaal-
overzicht van de aangevraagde faci-
liteiten te laat zou zijn ingestuurd.
„Het is niet redelijk om alleen van
dat formulier de behandeling van
de zaak te laten afhangen. Het for-
mulier dient slechts voor een auto-
matiseringsprogramma", aldus een
woordvoerder van de vereniging tij-
dens de hoorzitting.

Al in 1985 besloot het streekgewest
tot oprichting van een centrum dat
ondernemers moet ondersteunen,
die vernieuwende ideeën hebben.
Nu, drieëneenhalf jaar later, bestaat
het ICOM (Innovatiecentrum
Oostelijke Mijnstreek) nog steeds
slechts op papier. En dat terwijl het
ICOM inmiddels al tonnen aan over-
heidsgelden heeft gekost.

Vis
,erb„,Kerkraadse fractie Bur-ua^9en schrijft in een brief■ «Vit coüeae van b en tv dat
°OrdP

nd iets Qedaan moet
1aan de overlast dievis-

fceefc »
ar De Gezonde Apo-

lerrjf, veroorzaken op de za-
tte "öse marfct in EygeJsrtouen.
toin(JtP'aatselijfce buwrtraad
*P. p h daar behoorlijkover
ïeing woordvoerder wan de

I1'6 Jaat met een diePe«r (gijfeten dat de marktmees-
Vde„ is oaa« controleren

* i» „ls ândel op enigerleiwij-kind^ebreke is. „Ktjfc, een vis-
>berai ruifct naar «is. Dat is
lens 2£; Alleen wordt er ner-
tebal f, a°d' behalve in dit
Iq^1- staat dat de hande-
1oriter2yn standplaats netjes
liet en weer fcan men
9emppei?°acflten". lui<it het ten
"Qne, ui2e' °/ de oproep
Wbfj /tr°erbelangen succes zal

iUalt eerlyfc oezegd te'
*Hlenli*u Daar is de kwestie

D0or "Jk een 'maatje' te klein

From Russia
Vanuit de raadscommissies welzyn
en financiën is geadviseerd voor
asielzoekers een huurwoning be-
schikbaar te stellen. Aan een koop-
woning zouden te veel financiële ri-
sico's kleven. Met dit advies wordt
tevens het ongenoegen omzeild,
dat opborrelt bij omwonenden van
het voor asielzoekers bestemde
huis aan de Tenelenweg.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Omdat er verzet
is gerezen uit raadscommissies en
van omwonenden beraadt het col-
lege van Voerendaal zich opnieuw
over zijn voorstel om het pand Te-
nelenweg 135 aan te kopen voor het
onderdak brengen van asielzoe-
kers.

Verzet tegen
onderkomen
asielzoekers

Voerendalers maken bezwaar

Overigens is de kans niet gering
dat het college uiteindelijk de raad
zal voorstellen om te kiezen tussen
aankoop of huur. De raad van Voe-
rendaal vergadert op maandag 30
januari, aanvang acht uur.

Ook de gemeente Voerendaal is,
net als alle andere gemeenten in -Nederland, vriendelijk doch drin-
gend verzocht asielzoekers te huis-
vesten. Liefst een promille van het
inwoneraantal, wat in Voerendaal
neer komt op 13 asielzoekers. Mo-
menteel herbergt deze gemeente
drie tot vier vluchtelingen, onder-
gebracht in een appartement aan
de Bergseweg.

Van onze verslaggever
Met zijn missie naarLodewijks pro-
beert Van Zeil GS er alsnog toe te
kunnen bewegen om alvast hun
aandeel van de kosten in de proef-
periode vooraf ter beschikking te
stellen. Dat bedrag (ongeveerr
350.000 gulden) zou dan later in
mindering gebracht worden op de
totale bijdrage van een half miljoen
gulden.

Aandeel

Optimistisch
De uiterste termijn heeft Van Zeil
op 1 maart gesteld. „Ik reken er nog
steeds op dat ik uiterlijk dan de
daadwerkelijke start van het ICOMbekend kan maken", blijft hij opti-
mistisch.

Automobilist
dreigt agent
met krik te
lijf te gaan

MAASTRICHT - Een Maastrichtse
politiepatrouille heeft donderdag-
ochtend twee mannen hardhandig
in de kraag moeten grijpen nadat ze
met hun Wagen door een rood ver-
keerslicht waren gereden en aller-
minst gediend bleken van een pro-
ces-verbaal wegens de gepleegde
overtreding. De bestuurder van de
auto weigerde aanvankelijk zijn
identiteits- en autopapieren te to-
nen en probeerde daarbij een vecht-
partij met de beide politiemannen
uit te lokken. Een tweede inzittende
maande hij alvast de autokrik in de
kofferbak te pakken en het open-
staande portier van depatrouillewa-
gen dicht te knallen om de politie-
mannen de mogelijkheid te ontne-
men assistentie in te roepen, het-
geen hun overigens niet gelukt is." MORGEN: achtergrond vanduur, doodgeboren kind

Er vond een vergadering plaats van
de commissies Algemeen Bestuur-

Het CDAzette bij monde van FransWalkowiak vraagtekens bij de hele

Vraagtekens

lijke Aangelegenheden (ABA) en
Welzijn met als enig agendapunt het
besluit van het Consultatiebureauwoov Alcohol en andere Drugs
(CAD) om aan de Bokstraat te Heer-
len een methadonhuis te vestigen.

methadonverstrekking. „Hiermee
wordt het probleem niet opgelost.
Het middel is eigenlijk nog erger
dan de kwaal." Het CDA liet niet na
wethouder Zuidgeest inschattings-
fouten te verwijten. De wethouder
had in zijn afweging meer rekening
moeten houden met het verleden
van de Bokstraat, vindt het CDA.

De PvdA is welvoor een methadon-

„Alles wordt afgeschoven naar
Heerlen-Noord, daar moet maar
eens een einde aan komen.

De gemeentezal nu debedoelde no-
titie opstellen. Die komt dan in de
raad en daarna wordt in overleg met
CAD opnieuw over methadonve-
strekking in Heerlen-Noord gespro-
ken.

HEERLEN - De politieke partijen
in de Heerlense gemeenteraden wy-
zen vestiging van een methadonver-
strekkingspunt in het pand Bok-
straat 59 af. De ene partij doet dat
wat forser dan de andere. Van de
Groepering Heerlen-Noord bijvoor-
beeld mag er in heel Heerlen-Noord
geen methadonverstrekking ko-
men, de PvdA-fractie wil de Bok-
straat wel bekijken samen met alter-
natieven voor de vestiging in Heer-
len-Noord van zon verstrekkings-
punt. „Maar aan die locatie zitten
wel veel hakenen ogen. Door de ge-
maakte procedurefouten is deze
plaats erg belast." Aldus Dorien
Tobi gisteravond.

Politiek Heerlen wijst plan af
Geen methadonhuis
in pand Bokstraat

verstrekkingspunt in Heerlen-
Noord, maar vindt ook dat de ge-
meente wel degelijk het recht heeft
zich ermee te bemoeien. De andere
raadsleden vonden dat ook.

Thei Vrolings van Heerlen-Noord
zei dat deze wijk van Heerlen al ge-
noeg 'gevoelige'projecten heeft. Hij
noemde subkampjes, het wrakken-
verwerkingsterrein, overwinte-
ringsplaats kermisexploitanten.

Voorwaarde
De provincie, dieal een half miljoen
toegezegd had, voelt er niks voor
dat geld voor een proefperiode ter
beschikking te stellen. „Dat zou be-
tekenen datwij mee betalen aan het
opstellen van de plannen. En dat
terwijl wij zon plan juist als voor-
waarde voor subsidie gesteld heb-
ben. Dat kan dus niet", liet deputé
Lodewijks gisteren nog eens beves-tigen.

De aanleiding voor de huidige ver-
traging ligt in het feit dat deEG haar
subsidievoorwaarden veranderd
heeft. „Het ICOM moet eerst maar
eens in een proefperiode (tijdens
welke de EG '__ van de aanloopkos-
ten voor zijn rekening neemt) zijn
bestaansrecht aan tonen", luidde
het in september plotseling.

Aast
Van Zeil werkt momenteel aan een
notitie, die hij komende week met
deputé Lodewijks wil bespreken.
Er is haast bij, want over ruim ne-
gen maanden eindigt deproefperio-
de en moet het ICOM concrete re-
sultaten aan de EG laten zien. Zo-
niet dan valt van die kant geen ver-
dere subsidie te verwachten. En
zonder deze bijdrage van 50 procent
over de komende drie jaar maakt
het ICOM al helemaal geen kans.

£hn?ta temidden van de.
en /ïov-spelers Suslo (l)

Adzhoyev.
fföaoCom Russia, with love.
in Ar ,£n moet de nu al 39 jaar

Russische
hcht h

perus'Marchenko ae'

ïen Rebben toen ze deze week
\aJ}Xeuwjaarsgroet van deSUs,rlc°v-voetballers Viktor
»in en Woeram Adzhoyev ont-

>in°!f Russische spelers, die be-
*9e»°Vp mber in actie ktvamenL" Europacup-tegenstander
<oir/_ i ' maakten tijdens een
*s n,Bluurt3e' in Heerlen ken-
?<mTetr?reta ' de dochter van
"riirf pde dag na de wed-
.g

ya berden Viktor en Woe-
is„h Ul*oenodigd voor een Rus-
>iu[ etentJe bij 'Tante Tanja'
!fct i[en ï.erd een feest voor ieder-
)rCf dank schreef Viktor een
hiu Cn de Nuther fa-
it p u,i( «oor een tegenbezoek
het and~ Tania en dochter
iocJ.a.2yw vastberaden de uit-
)rj P ln9 te accepteren. In hun
'all u'ensen deRussische voet-
ie« 6^ S R°da JC veel succes te-
te lJ>°fia en bedanken alle 'lie-f"ensen' voor het geweldigel»angst tijdens hun bezoekn Limburg.

LTS tegen verlies
bijdrage onderwijs
aan minderheden

Een woordvoerder van de Vereni-
ging voor Beroepsonderwijs heeft
dat gisteren betoogd tijdens een
openbare hoorzitting van de afde-
ling voor de geschillenvan bestuuï
van de Raad van State in Den Haag.

Van onze correspondent
DEN.HAAG/HEERLEN - De Heer-
lense Vereniging voor Beroepson-
derwijs vindt dat het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen als-
nog verplicht moet worden om geld
beschikbaar te stellen voor het on-
derwijs aan leerlingen uit culturele
minderheidsgroep van de LTS uit
Heerlen voor het schooljaar 1986-
-'B7.

De op 30 januari 1987 door staatsse-
cretaris Ginjaar-Maas genomen be-
slissing om dat verzoek af te wijzen,
moet ongedaan worden gemaakt.

Provincie weigert vooraf te betalen aan Innovatiecentrum

" Zonnige impressie uit oktober 1986, toen het Heer-
lense gezelschap (links burgemeester Reijnen) op be-
zoek was in Santa Rosa, Californië.

Streekgewest-voorzitter Van
Zeil beschouwt de kwestie als
een erfenis van zijn voorganger.
„Ik kryg het dossier deze week
op mijn tafel en ga me er dan in
verdiepen."

De PvdA vindt het bijvoorbeeld
pikant dat een reis die de toen-
malige burgemeester Reijnen
(met delegatie) in juli 1985 naar
het Californische Santa Rosa
maakte opgevoerd is op reke-

Haagse autodief
snel achterhaald

Van onze verslaggever
STEIN/ECHT - De gemeentepolitie
van Stem en de rijkspolitie van Echt
hebben in de nacht van woensdag
op donderdag een 24-jarige Hage-
naar aangehouden na een achtervol-
ging. De man had in Heerlen een
dure Mazda gestolen en sloeg op de
vlucht richting Stem. Daar werd de
auto door een politiepatrouille op
de snelweg opgemerkt. De agenten
zetten de achtervolgingin en wisten
de autodief in Echt met behulp van
de gealarmeerde rijkspolitie tot
stoppen te brengen.
Sinds zijn aanhouding zit de Hage-
naar vast op het politiebureau in
Heerlen.

" Het voormalige woonwagenkamp in Heerlen dat voor tien miljoen gulden schoon ge-
maakt zal moeten worden. Muren zijn door de gemeente omgetrokken om herhuisvesting
van woonwagenbewoners onmogelijk te maken. Foto: FRANS RADE

Sanering meer dan 10 miljoen

Woonwagenkamp
helemaal leeg.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het regio-
nale woonwagencen-
trum in In deCramer te
Heerlen is leeg. Alle
woonwagens zyn ver-
dwenen. De meeste be-
woners hebben een
plekje gevonden op één
van devele subkampjes'
in de regio, een enke-
ling die de toegewezen
plaats niet aanstond, is
gaan zwerven. Het
schoonmaken van het
hele gebied In de Cra-
mer gaat vermoedelijk
meer dan tien miljoen
gulden kosten. Aange-
zien die kosten het bud-
get van de provincie te
boven gaan, zal het rijk
deze sanering moeten
betalen.

Niet het hele terrein In
de Cramer is nu verla-
ten. Alleen dat deel
waar de woonwagens
stonden. Er verblijven
nog enkele slopers. Eén
van hen heeft nog een
procedure lopen bij de
Raad van State over zijn
verhuizing. De anderen
zijn druk bezig met de
voorbereidingen om
naar De Weggebekker
te verhuizen. Pas als dat
gebeurdzal zijn, is In de

Cramer beschikbaar
voor herinrichting.

Er loopt momenteel een
onderzoek naar de ver-
vuiling van het terrein.
De uitslag daarvan
wordt in maart ver-
wacht. In mei/juni zal
een saneringsonder-
zoek afgerond worden.
Dat onderzoek moet de
manier aangeven waar-
op de vervuilde grond
schoongemaakt zal

worden. Zoals bekend
gebeurt dat indien mo-
gelijke ter plekke vol-
gens een biologische
methode. „En als al die
uitslagen bekend zyn,
dan ligt het er maar aan
hoe snel het rijk geld
beschikbaar stelt voor
wat betreft de aanvang
van het werk," aldus
een woordvoerder van
de provincie.
Zoals bekend heeft
MBO/Ruyters bv het
plan om op dit terrein
een grote meubelboule-
vard van 30.000 vierkan-
te meter te bouwen. Ge-
meente Heerlen, EFRO
en rijk stelden onlangs
600.000 gulden beschik-
baar voor het opscho-
nen van In de Cramer.
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Goedemorgen i 1

Opa Kohlen Lieve Mam
hartelijk gefeliciteerd

Hartelijke gefeliciteerd met het zien van
met uw verjaardag ■ -_.SARA
Shanna, Michelle,
Nicky, Claudia, n c

Patrick, Sander, Kelly, Rfe en S^nne
Kevin, Jos, Lenita, 120949 Anita en Heinz
Sandia en Ruwan. ■———^——^^^j

t
dankbaar voor haar goedheid, 88 jaar lang, geven
wij met grote droefheid kennis van het overlijden
van

joanna maria elisabeth
mevis

echtgenote van
joannes hubertus otten

in haar laatste dagen werd ze gesterkt door het sa-
cramant der zieken.

nuth: j.h.otten
mettmann brd: w.g.m. otten

m.h. otten-tautenhahn
maastricht: h.j.m. crouzen-otten

h.j. crouzen
familie mevis
familie otten

11 januari 1989
donatusstraat 20
6361 tr nuth
de uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 14 januari
om 10.30 uur in de st. bavokerk te nuth.
daarna begraven we haar bij haar ouders op het
kerkhof te neerbeek.
schriftelijk condoleren in dekerk.
vrijdagavond om 19 uur, avondwake in de paro-
chiekerk te nuth.
moeder ligt thuis opgebaard.
zij die geen persoonlijk bericht kregen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hy ons gaf is he-
den, na een werkzaam levenvol zorg en toewijding
voor ons allen die hem zo dierbaar waren, van ons
heengegaan, myn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Herman Hulsman
■echtgenoot van

Mia Dreissen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 69-jarige leeftijd.

Geleen: Mia Hulsman-Dreissen
Mijdrecht: Ger Hulsman

Els Hulsman-Klinkenberg
Anouk, Daniëlle

Eli: Ton Hulsman
Philma Hülsman-Janssen
Ralf

Geleen: Jos Hulsman
Marjo Hulsman-Ramakers
Familie Hulsman
Familie Dreissen

6165 BD Geleen, 11 januari 1989
Kwartelstraat 24
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 14 januari a.s. om 11.00 uur in de Verrijze-
niskerk, Potterstraat te Geleen, waarna de begrafe-
nis op de begraafplaats Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wy overtuigd zyn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen heden vrijdag
13 januari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek alleen heden vrijdag van 17.30 tot
18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t I
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis, dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in haar 86ste levensjaar, onze goedeen zorgza-
me moeder, schoonmoeder, grootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Alojzija Mlekuz
echtgenotevan wijlen

Johan Kenda
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: S. van Krevel-Kenda
J. van Krevel en Frank

Heerlen: J.Kenda
Heerlen: R. Grzelska-Kenda

J. Grzelska
Luciënne en Claudia

Heerlen: M. Kastermans-Kenda
C. Kastermans en Monique

Brunssum, 12 januari 1989
Corr.adres: Elandstraat 8, 6414 CP Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 16 januari a.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Gerardus Majella te Heerlen-
Heksenberg, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aan deKamp-
straat te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zyn van uW medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis zaterdag 14 januari a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Gij taalde niet naar hovaardij,
hield niet van pracht en praal.
Gij zag reeds in de mensentijd
de eeuwigheid de graal.

Naeen leven dat werd getekend door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheiden eenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Barthold Moorer
echtgenootvan

Josepha Jongen
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: J.W. Moorer-Jongen
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Moorer
Familie Jongen

6373 TS Landgraaf, 11 januari 1989
Belvauer 33
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 16 januari as. om 11.15 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen,waarna aansluitend de begrafenis op de
r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk; geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de mis van zondag 15 januariom 11.30 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen; dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Tot onze grote droefenis is geheel onverwacht van
ons heengegaan, voorzien van het h. oliesel, onze
lieve broer, zwager, oom en neef

Sjef Römkens
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Uit aller naam:
zusters en broers
neven en neven
familie Römkens

Landgraaf, 11 januari 1989
Bejaarden verzorgtehuis De Dormig,
Op de Heugden 100
Corr.adres: Voortstraat 70, 6373 AX Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 16 januari a.s. om 10.00uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Maria Hulp der Christe-
nen te Nieuwenhagen, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Sjef wordt bijzonder herdacht in de misvan zondag
15 januari om 11.30 uur in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Voor vervoer kerk/crematorium v.v. is gezorgd.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Heden is, vrij onverwacht, van ons heengegaan,
voorzienvan deh.h. sacramenten, in de leeftijdvan
61 jaar,

Frans Lodewijk
Theunissen
Stem: M.J. Theunissen-Breemen

kinderen en kleinkinderen
6171 CX Stem, 9 januari 1989
Heerstraat-Noord 96
De gebedsdienst, gevolgd door de crematie, heeft
op 12 januari jl. in naaste familiekring plaatsgevon-
den.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze oud-medewerker, de heer

W.N.G. Hassing
Zijn sympathieke persoonlijkheid en zijn toewij-
ding voor ons bedrijf gedurende 35 jaar, zullen wij
ons altijd blijven herinneren.

Directie en personeel
N.V. Waterleiding Mij. Limburg

Rectificatie
In het overlijdensbericht van

Joannes Theodorus
ter Horst

is abusievelijk niet vermeld: geen bloemen, gaarne
h.h. missen.
Maastricht, 10 jan 1989
Meerssenerweg 259

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons erelid en oud-clublo-
kaalhoudster

Miets Boss
Zij zal bij ons in goede herinnering blijven.

Beschermheer, bestuur
jeugdbestuuren leden van
RKVV Haanrade

In de bloei van haar leven is tengevolge van een noodlot-
tig ongeval van ons heengegaanonze lieve dochter, zus-

» _____ ter, schoonzuster, tante en nicht

Agnes Ritterbeeks
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed zij op
32-jarige leeftijd.

Geleen: Pierre Ritterbeeks
May Ritterbeeks-Odekerken

Geleen: JeanRitterbeeks
Stem: Nieke Roumans-Ritterbeeks

Leo Roumans
Davy, Stefan

' Sittard: Mattie Ritterbeeks
Geleen: Annie Herveille-Ritterbeeks

John Herveille
Wesley
Familie Ritterbeeks

6163 VM Geleen, 11 januari 1989
Napoleonbaan Noord 133
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben maan-
dag 16 januari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H.H. Engelbewaarders te Lindenheuvel-Geleen, waarna
de begrafenis op de algemene begraaplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen zaterdag 14 januari om
19.00 in voornoemde kerk.
Agnes is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandzie-
kenhuis te Sittard, alwaar gelegenheid tot bezoek van
17.30 tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Met schrik en verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overly-
den, na een noodlottig ongeval, van onze collega

Anja Ritterbeeks
Vanaf de opening in 1974 heeft zij zich met veel zorg ingezet voor ons fi-
liaal in Geleen en de mensen die daar werken. Onze deelneming gaat uit
naar haar ouders en overige familieleden.
Dat zij ruste in vrede.

Directie en medewerkers
C & A Nederland

Geleen, 13 januari 1989

t .
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij met droel-
heid kennis dat heden, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan, g^
sterkt door de h.h. sacramenten der Kerk, in de leeftijd van 80 jaar, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Josephina Hoofwijk
weduwe van

Martin Janssen
Malden: Riet en Ad van Berkel-Janssen

Haule: Jean en Elly Janssen-Wind
Amsterdam: Willy Janssen
Ravenstein: Vera en Theo Guffens-Janssen

Thorn, Kaspar
Brunssum: Paul en Jessie Janssen-Dupuis

Irene
Familie Hoofwijk
Familie Janssen

6441 AT Brunssum, 11 januari 1989
Ing. Op denKampstraat 58
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op maandag 16 ja*
nuari om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Vincentius a Paulo in Rumpen'
Brunssum, waarna begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren-
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht in de h. mis van
zondag om 11.15 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in derouwkapel van het St.-Gregoriusziekenhuis in
Brunssum; gelegenheid tot afscheid nemen dagelyks van 17.30 tot 18.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Op 20 januariis het eenjaar geleden dat we afscheid hebben genomen van
de zeereerwaarde heer

Joseph Nijsten
Em.-pastoor van de parochie H. Familie
De plechtige eerste jaardienstzal gehoudenworden op zondag 15 januari
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie, Wyckerveld-Maas-
tricht.
I Mevrouw A. Voncken-Nijsten

neven en nichten, mej. D. Veugen
Wij zullen je missen

Anja
Bestuur, leden en vrienden van
V.V. Limbricht

t
Dankbaar voor wat hij voor ons allen heeft bete-
kend, geven wij met grote droefheid kennis dat he-
den, ten gevolge van een noodlottig ongeval, van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, zoon, broer, schoonbroer,
oom en neef

Joop Pieters
echtgenootvan

Gon Klingestijn
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed
hij op 56-jarige leeftijd.

Geleen: Gon Pieters-Klingestijn
Geleen: Toos Aspers-Pieters

Jan Aspers
Chantal, Raymond

Geleen: Bert Pieters
Anita Pieters-Soons
Mark
Familie Pieters
Familie Klingestijn

6163 TL Geleen, 11 januari 1989
Berkenlaan 2
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 16 januarias. om 11.00uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van AltijddurendeBijstand te
Lindenheuvel-Geleen, waarna de begrafenis op de
algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen zaterdag 14 ja-
nuari om 19.00 uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Wij zullen je missen

Jo
Bestuur, leden en vrienden van
V.V. Limbricht

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van de heer

Jo Pieters
Wij verliezen in hem een toegewijde oppasser van
onze speeltuin, diezich jaren heeft ingezet voor de
jeugd van Geleen. Jo, bedankt namens bestuur
speeltuin Miranaburg Geleen.

tWillem op den Camp, 70 jaar, echtgenoot van
Bertha Vallen. Boutestraat 52, 6071 JS Swalmen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 16 januariom 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Lambertus te Swalmen.

"j- Berth Linssen, 57 jaar. Vrijthof 15, 6101 AM* Echt. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op zaterdag 14 januari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Landricus teEcht.

Voor uw medeleven bij het overlijden en
de uitvaartdienst van onze broer, zwager
en oom

Arnold Thijssen
zeggen wij u hartelijk dank.
De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 14 januari a.s. om
19.00 uur in de Lambertuskerk te Oirs-
beek.

Familie Thijssen

Hierbij onze hartelijke dank voor de be-
langstelling na het overlijden en bij de
begrafenis van mijn lieve echtgenoot, va-
der, schoonvader en opa

Wiel Cerfontaine
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk
of in de vorm van bloemen tot uiting ge-
bracht, was ons een grote troost en zal in
dankbare herinnering blijven.

Mevr. E. Cerfontaine-Souren
kinderen en kleinkinderen

Nieuwenhagen, januari 1989
Hereweg 135
De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 15 januari a.s. om 11.30
uur in de parochiekerk van Maria Hulp
der Christenen te Nieuwenhagen.

Het is al weer een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van hem die ons zo
dierbaar was

Ton Hendriks
Roy, Marina
broers en zusters

De plechtige eerste jaardienst zal gehouden
worden op zondag 15 januari om 11.00 uur in
de Sint Martinuskerk in Bom.

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid moesten ne-
men van hem die ons zo dierbaar was

Sjef Ortmans
Familie Ortmans
Familie Hupperetz

De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zondag 15 januariom 10.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kunrade-Voerendaal.

De eerste jaardienstvoor moeder en oma

Tiela
Hermans-Bijsmans

zal plaatshebbenop 15 januari a.s. te 11.30uur in de
St. Annakerk te Bekkerveld.

Familie Hermans

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op w „dlwijze dan ook, blijk van medeleven heeft geto°je:['bij deziekte en het overlijden van onze goede vi
en opa

Theo Laurentzen
Heel hartelyk dank. J

Kinderen en kleinkinde^j||
De zeswekendienst wordt gehouden op zond^^Bjanuari 1989 a.s. om 11.00 uur in de parochie^6 ||
van St. Barbara te Treebeek-Brunssum.

Dankbetuiging
De kinderen Maes bedanken iedereen die, in vje e$
vorm dan ook, blijk heeft gegeven van medeie*
bij het overlijden van hun vader

Wiel Maes
j5l

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag j.
januari as. om 11.00 uur in de St.-AugustinusKe
te Lutterade-Geleen. .

hfllVoor uw deelneming en medeleven ons jê

toond bij het overlijden en de begrafenis ~r I
mijn dierbare man, onze vader, schoonva"
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hub Baltus
danken wij u allen zeer hartelijk.

Familie Baltus-Maes
Kinderen en kleinkinderen

Spaubeek, januari 1989

De plechtige zeswekendienst zal worden ëe!\ jjil
den op zaterdag 14 januari 1989 om 19.00 uu»
de St. Laurentiuskerk te Spaubeek. j

t
De plechtige eerste jaardienst van °n
onvergetelijke broer, zwager en oom

Hub Weerts
zal plaatshebben op zondag 15 januari J
de St. Remigiuskerk te Klimmen, om *uur.

Familie Wee^l
Klimmen, januari 1989 j

Er kwam een grote leegte in ons best
sinds U t>an ons bent heengegaan.
En ook al bent U er niet meer, egi- 1
bij alles wat we doen bent u eraltijd v

Op 19 januari is het een jaar geleden dat .^gjfï
scheidmoesten nemen van haar dieons zo die
was, onze lieve mam en oma

Carolina
Heesakkers-SchmeitZ

Kinderen en kleinkinderen
Heesakkers _ n W 1De plechtige eerste jaardienst zal gehouden

_
ie-1

den op 15 januari a.s. om 11.00 uur in de Par j

kerk van de H. Bernadette te Baandert-Sittar^^^

I ALLE UITVAARTDRUKWERK■ DOEN WE OOK ZELF.
Van rouwcirculaires, bidprentjes tot en met dank-
betuigingen. Zo is de hele
uitvaart in goede en /f
betrouwbare handen. __&/\ Tin/loman
U kunt met ons nu al __Wi > 1-jnuciliail

regelingen treffen. P^UitvaartiCClltni■ Stationsstraat 6. 6372 GS Landgraaf.
Spoorsingel4,6464 AA Heerlen.

Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
Tefefoon (045) 724808/31 31 97/4631 41.

T.k. of te h. gevr. v. kinder-
optocht VOETBAL-
SCHOEN met of zonder
pop op wielen of wagen.
Tel 04490-19970.

Te huur gevr. met spoed
WOONHUIS in Landgraaf
ofomgev. Huur max. ’ 700,-
-. Tel. 045-322247.
Te huur gevr. KAMER inHoensbroek, huur tot ±
’4OO,- p. mnd. mcl. Tel. 045-
-229817.

MEDJUGORJE
10-daagse bedevaart 10 + 23 maart '89
met medewerking van opera- en
concertzanger Hans Scheyen uit Simpelveld.

prus ’ 700,-
Inl. Dautzenbergstr. 44, 6411 LC Heerien,
tel. 045-740999. „ 760<

Te h. gevr. WOONH. of bo-
yenwoning in Nuth.
Huurpr. tot ’ 600,-. Tel. 045--.461050 na 19 uur.
Gevr. OPSLAGRUIMTE of
grote garagebox of evt.
stukje grond te koop gevr.. omgev. Waubach, lfst. Ab-
dissenbosch. Inl. 045-
-323178.

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. '

Eygelshoven uitstekend
onderh. woonhuis (3 slpks,
eikenkeuken, gr.kelder) m.
kl. tuin ’104.000,- k.k.
BOPA O/G 045-324133.
Uw woonhuis verkopen?

Êeen verkoop, geen kosten.
iOPA O/G 045-324133.

Brunssum, Gregoriusln. 4,
WOONHUIS t.k. Inl. tel.
045-252358.
Schaesberg ouder woon-
huis (oi.a. 3 slpks., ruime
zolder) nabij centrum
’83.000,- k.k. BOPA O/G
045-324133.

Open huis: zaterdag 14 januari
Nieuwenhagen, Bachlaan 17: appartementen, gelegen
nabij het nieuwe winkel- en bestuurscentrum van Nieu-

wenhagen, Op de Kamp.
Ind.: living ca. 32 m 2(mcl. keuken), 2 slaapkamers, bad-

kamer met ligbad, berging, loggia.
Prijs ’118.026- v.o.n. (excl. max. subsidie van

’ 50.000,-). Netto maandlast ca. ’ 449,-.
Inl. Stienstra Makelaardij B.V.

Tel. 045-712255

KERKRADE-WEST: Fre-
derikagracht, goed onder-
houden hoekwoning met
carport, 3 slpks., 2 toiletten,
voor- en achtertuin, ligbad,
woonk. met parket. Zonder
aanbetaling komt de netto
mndlast op ca. ’505,-. Wij
verzorgen ook uw hypo-
theek en aanvraag gemeen-
tegarantie. Wijman & Part-
ners Vastgoed, 045-728671.
T.k. ETZENRADE sfeer-
volle land. gel. won. tot.
opp., 744 m2. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-271377.
VRIJGEZELLENWO-
NING te k. nabij centr.
Brunssum, gr. woonk. +
aangeb. keuken, gr. slpk.,
met douche, toilet. Te bevr.
04758-2232 na 18 u.

Beëdigd taxate"'
Voor uw taxaties ow

425574^
LANAKEN (B) te «j b jJ
woning, hoekpercee^ „,
op 800 m2. Alle c tf-t
Vrij na overleg- V
’230.000,- *£-/«6709.321172162j/72jjg^f
Te k. SITTABP
broekstr. 5 halfvrijst. y

i.g.st. met grote tuin
uitz., gas-cv., kam6 ,/
ken, 3 slpk., bad**
ligb., zolder, gar. A* |.
Vr.pr. ’135.000,- .
04492-2299. -^
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Hoofdrol

Ook door naweeën
van griep-epidemie

maal. De factor van het weer eist
daarbij vrijwel elk jaareen hoofdrol
op. Nog nooit eerder echter, heeft
die situatie zich in Heerlen zo turbu-
lent ontwikkeld, als in de eerste
twee weken van 1989.

Tot intrekking van de Limburg-
se kandidatuur heeft mede bijge-
dragen het feit, dat het voor het
provinciebestuur niet mogelijk
bleek met Scouting Nederland
tot een informatief overleg te ko-
men over een nadere invulling
van de gestelde eisen.

Voor het provinciebestuur was
een en ander aanleiding mede-
werkers van de Hoofdgroep
Ruimtelijke Ordening en Volks-
huisvesting op verkenning te
sturen naar een aantal voorge-
stelde lokaties. Een aantal daar-
van viel bij eerste selectie reeds
af doordat zij te kleinschalig zijn
of in gebruik als landbouw-
grond. Het bleek niet mogeüjk

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten hebben bij het hoofdbe-
stuur van Scouting Nederland de
Limburgse kandidatuur voor
Wereldjamboree 1995 ingetrok-
ken. Zij achten de eisen waaraan
de te kiezen lokatie moet vol-
doen, vastgelegd in een toege-
stuurde profielschets, „zeer ver-
gaand en zeer complex". Diverse
organisaties en gemeenten in
Limburg hadden inmiddels be-
langsteling getoond voor deze

Kremers voorziet voor provincie slag om de toekomst

'Limburg zit nu
in voorhoede'

Van onze verslaggever

;^ASTRICHT- Het provinciaal bestuur van Limburg is inge-; 'ïien met de gunstige economische ontwikkelingen in de
.1 °vincie. Binnenkort valt het verschil met het landelijk werk-
U S ê*dsgemiddelde weg, maar er zijn meer punten waarop
Wo J. Urg vooruit is gegaan. De sprong naar een betere situatie
bet gemaakt dank zij een samenhangende ontwikkeling, zo

loogde gouverneur Kremers gisteren in Maastricht.

öien n 6esterkt uit de strijd geko-
nj et' „ nze achterhoedepositie is
leve weggewerkt, maar in fei-
ven in een vooruitgescho-
kom P.°,f itie in de slag om de toe-
off lcs.! aldus Kremers tijdens de
'heek '°Pening' van een biblio-
fijj in het gouvernement.
Vrb tmde in dit verband de sterk
2Qndp infrastructuur, het ge-

fgiw bedrijfsleven (en het
rijv d aantal buitenlandse be-; het .en in Limburg), de groei vantoensme etc.

de accent legde de gouverneur op
k en^erstei"king van de zogeheten
cic vn de provin-■Pijler *is immers een belangrijke
j.^ van de herstructurering, waar

bovendien goede resultaten mee
zijn behaald," zei Kremers. Met de
kennisinfrastructuur worden bij-
voorbeeld instituten bedoeld die
onderzoek doen,voor het bedrijfsle-
ven of de gezondheidszorg, en op
diemanier de kennis in de provincie
overbrengen en vergroten.

Samenwerking
Kremers noemde gebieden als mi-
lieu, gezondsheidszorg, sociale ze-
kerheid, energievoorzieningen tele-
matica en constateerde dat in Lim-
burg nogal wat kennis- en onder-
wijscentra zitten. Het komt volgens
hem nu aan op de bundeling van
krachten. De kenniscentra moeten
gaan samenwerken op de belang-
rijkste werkterreinen.

Een verdere uitbouw van dergelijke
voorzieningen vond Kremers om
meerdere redenen van belang. „De
groeiende complexiteit van het
maatschappelijk bestel en van pro-
duktieprocessen binnen allle secto-
ren van economische bedrijvigheid
vergen een steeds grotere kennis.
De samenleving heeft een sterk
groeiende behoefte aan onderzoek
op op tal van gebieden," zei hij.

dische Missiezusters in Phalombe. De uit Hom
afkomstige zuster Smeets, die sindskort weer
naar Nederland is teruggekeerd, sprak haar
dank uit namens de ziekenhuisgemeenschap
in Phalombe.

VN-instituut
Maastricht
dichterbij

Intussen zijn de CAO-onderhande-lingen twee weken verdaagd om dewerkgevers de gelegenheid te geven
in eigen kring over de voorstellen te
praten. Volgens de bond zijn de
werkgevers het onderling oneens
over een loonsverhoging. De werk-
gevers hebben in middels wel toe-
gezegd dat deVUT-regeling nog eenjaar op 59 kan blijven.„Voor de ontwikkelingvan ons hospitaal ishet

van het grootste belang, dat goed opgeleide
Afrikaanse stafledenfatsoenlijk kunnen wor-
den gehuisvest, want anders komen ze in die
afgelegen streek rond Phalombe niet werken.

Gisteren vond de officiële overdracht plaats
van de opbrengst van de puzzelactie
1987/1988, diehetLimburgs Dagblad hield ten
behoeve van de Medische Missiezusters in Ma-
lawi, één van de armste landen ter wereld. Uit
handen van directeur K. J. Verwer (rechts)
ontvingen de zusters Helene Smeets (midden)
en Patricia Maathuis niet minder dan
f 145.193,85. De bruto-opbrengst van de puz-
zelactie, die 26 weken duurde, was f 194.710.
Het totaalaantal inzendingen bedroeg 77.884.

Het ingezamelde bedrag is met name bestemd
voor de bouw van nieuwe huizen voor de Afri-
kaanse stafledenvan het hospitaal van de Me-

Dit geldbedrag komt dan ook geweldig van
pas."

Foto: FRANS RADE

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

In dit licht ziet het provinciaal be-
stuur het bibliotheekproject, waarin
tal van onderwijsinstellingen sa-
menwerken, als een eerste aanzet.
Het project behelst de vorming van
één informatiesysteem, waardoor
een reusachtige omvang aan docu-
mentatie beschikbaarkomt. De pro-
vincie steunt het project met een fi-
nanciële bijdrage van acht ton.
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Bejaarde vrouw
slachtoffer van
'controleurs'
JJ^ASTRICHT - Twee man-
cont zich voordeden als
din eurs van "het waterlei-
le^bedrijf', hebben een al-
ha aande, bejaarde vrouw in
nll[ .woning aan de Lage Ka-
epal°'jk op een listige manier
een edrag van 400 gulden en
ha aantal gouden sieraden af-dnchg weten te maken.

b. ljl een van de mannen, die. «den Nederlands spraken, de
hipiHW.des huizes aan de Praat
d

eid, "controleerde" de ander
Sp(,.^aterleidingen in de ver-

vertrekken van dewomng. Alles werd puik in,ac bevonden, zij het dat de«woonster na de controle ge-_ ?md geldbedrag en haar sie-rden miste.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De onderhande-
lingen over de vestigingvan een we-
tenschappelijk instituut van de Ver-
enigde Naties in Maastricht zyn
praktisch afgerond. Minister Buk-
man heeft dat in een brief aan de le-
den van de commissie voor Ontwik-
kelingssamenwerking van de Twee-
de Kamer laten weten.

Recyclingfabriek voor kunststoffen
Liof zeer alert bij

aantrekken Du Pont
Van onze redactie economie gens een recyclingfabriek voor

kunststoffen te bouwen.

De VN-universiteitwilde dat Neder-
land ongeveerveertig miljoen dolla-
rop de rekening van het reserve-
fonds zou bijschrijven. Na lange on-
derhandelingen is nu een akkoord
bereikt over een bijdrage van 30
miljoen dollar. De Algemene Re-
kenkamer moet de financiële af-
spraken die er nu zijn gemaakt nog
op deugdelijkheid toetsen.

Kort
Het project kon nu in korte tijd
rondkomen doordat er bijna dage-
lijks overleg heeft plaatsgevonden
tussen Du Pont en de Industrie-
bank. Du Pont bleekvan dieaanpak
en van de samenwerking tussen de
diverse autoriteiten zeer gechar-
meerd.

Op het toekomstig instituut in
Maastricht zal vooral ten behoeve
van ontwikkelingslanden onder-
zoek worden gedaan naar de invoe-
ring van nieuwe technologieën en
de economische en sociale gevolgen
daarvan.

BORN - De onderhandelingen over
de komst van het chemieconcern
Du Pont naar Bom, waarover het
LD gisteren berichtte, zijn nage-
noeg afgerond. Begin volgende
week worden in Bom al de contrac-
ten getekend waarin de komst van
het chemieconcern wordt vastge-
legd. Du Pont gaat in Bom een fa-
briek bouwen voor derecycling van
kunststoffen. De NV Industriebank
Liof heeft het bedrijf binnenge-
haald door in de afgelopen maan-
den zeer slagvaardig te handelen.
Du Pont is het grootste chemiecon-
cern ter wereld. Er is al eerder sprake geweest van

een VN-instituut in Maastricht. De
onderhandelingen hierover in 1983
mislukten en toen kreeg Helsinki de
voorkeur.

De kunststoffen die in de nieuwe
vestiging van Du Pont worden ver-
werkt, zijn afkomstig van andere
Du Pont-vestigingen in West-Duits-
land, in België en in Dordrecht. Het
nieuw te vestigen bedrijf is geen
concurrent van andere chemiebe-
drijven in Limburg.

Zowel het Liof als het ministerie
van Economische Zaken hebben
door het scheppen van gunstige
vestigingsvoorwaarden en het toe-
zeggen van investeringspremies de
komst naar Bom voor het chemie-
bedrijf aantrekkelijk gemaakt.
Een woordvoerder van het Liof wil-
de gisteren niets zeggen over de
werkgelegenheid en de investerin-
gen die met de komst van Du Pont
gemoeid zijn.

" Het grafvan JanFrans Bronckhorst. Foto: widdershoven
GRONSVELD - Gister-
middag is tijdens werk-
zaamheden rond het al-
taar van de kerk van
Gronsveld een graf ont-
dekt van JanFrans van
Bronckhorst, de laatste
telg van die familie.

Willy
Schneider
overleden

KpT an °nZe rtv-redactie
83 i^LEN - Willy Schneider is op
vv 0 "fe ieeftijd in zijn geboorte- en
kenhu Keulen overleden. De be-derf6 bas-bariton, van wie 700 lie-
sin.Pi °p t311026 elpees en 300
jar|'es, verschenen, had de laatste
kam erg met ziJn gezondheid te'npen.

in 1719 in die stad stierf.
Het stoffelijk overschot
van Bronckhorst werd

Graf ontdekt van
Frans Bronckhorst

Kond het altaar in kerk Grondsveld

onder het altaar van de
St.-Martinuskerk be-
graven. De vader van

Jan Frans van Bronck-
horst was gouverneur
van Luxemburg tot hij

Jan Frans van Bronck-
horst is de stichter van
de bekende, momenteel
vierhonderd leden tel-
lende, schutterij van
Gronsveld.
Direct na de ontdek-
king 'heeft het kerkbe-
stuur het graf weer la-
ten afdekken om de
conservering in stand te
houden.

1 slott ersenbloeding werd hem ten-

' 2iin ,noodlotti g- Schneider trad in: 0
J ' glorietijd behalve in eigen land

' lirr.KVeel op in het buitenland. In
vüfti ë Was hi-> vooral in de jaren
oUd"f een graaggeziene gast. De
dat zullenzich zijn optreden en
CaLi de in 1978 overleden René
ren 1 ongetwijfeld nog wel herinne-

De slagvaardigheid van het Liof bij
het aantrekken van Du Pont blijkt
uit het feit dat de eerste contacten
pas drie maanden geleden gelegd
werden. Voor beslissingen van een
dergelijke omvang wordt normaal
gesproken een veel grotere tijd-
spanne in acht genomen. Het Liof
was via relaties op de hoogte gesteld
van de plannenvan Du Pont om er-D-vlag wappert nu in

Maastricht en Weert

Grotere bevoegdheden voor Limburgse gemeenten

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - GS
hebben Provinciale
Staten gevraagd voort-
aan elk jaar subsidie te
verlenen voor het hou-
den van een achttal ten-
toonstellingen in het
gouvernement te Maas-
tricht. Voor hetkomend
jaar wordt een bedrag
van 150.000 gulden no-
dig geacht.

Elk jaar circa
acht exposities

in Gouvernement
der wordt verstaan het
provinciaal bestuur met
bijbehorend ambtelijk
apparaat, maar meer
nog het inhoudelijk be-
leid van de provinciale
organen.

kon^ Schneider zong in het kerk-
kree nde Dom van Keulen en
cont 8

m zi^n geboortestad ook een
ObriJw* 1 biJ de radio. Daar werd hij
gen o r van het trio 'Die drei !usti-
de ' sellen'-In 1938 st°ndhij voor
in afr.s.te maal voor de tv-camera's
JOfiw" Na de tweede wereldoor-
aw d Schneider vooral populair
ren 2anger van volks- en Rijnliede-
den lm tien miljoen platen wer-
dió erkocht van liedjes als 'Schütt
'Vor gen in ein Glaschen Wem',
UnnrP einem Vaterhaus steht einee»?; 'Alle Tage ist kein Sonntag'
ser i oe vergeten 'Wenn das Was-

'Man Rhein goldner Wem war' en
sein' müsste nochmal zwanzig

Representatief
Om de beschikbare
ruimte beter aan zijn
doelstelling te doen be-
antwoorden achten GS
het dienstig 'expositie-
dragers' als vitrines, pa-
nelen en schottenaan te
schaffen. Om die reden
vragen zij aan de Staten
om een structureel sub-
sidie.

Naar de mening van GS
heeft het expositiebe-
leid voor derepresenta-
tieve ruimte in het gou-
vernement de afgelo-
pen 2 1/2 jaar geleidelij-
kaan structuur gekre-
gen en is het bestaans-
recht daarvan bewezen.

deze in de regel bezocht
door een relatief klein
en weinig wisselend pu-
bliek. Daar komt bfj,
dat het niet op de weg
van de Provincie kan
liggen te funktioneren
als galeriehoudster.
Verkoop van tentoon-
gestelde werken in het
gouvernement is ten
alle tijde uitgesloten.

Het is niet de opzet uit-
sluitend kunstexposi-
ties te houden. Naar het
oordeel van GS worden

Met het organiseren van
tentoonstellingen in
eigen huis wil het pro-
vinciebestuur een zo
breed en gevarieerd
mogelijk publiek over
de drempel halen en
kennis laten maken met
'de provincie. Daaron-

kom ° entv in Duitsland zullen in de
daoK* dagen uitgebreid aan-
Sok aan het overlijden van Willyöchneider besteden.

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - In Maastricht enWeert wappert sinds gisteren deD-gemeentevlag. D staat voor Dere-gulering, wat in dit verband wil zeg-gen dat beide gemeenten bij wijze
van proef een jaar lang enkele rijks-regelingen buiten werking mogen
stellen. Maastricht en Weert krijgendaardoor een grotere bevoegdheid
dan de andere Limburgse gemeen-
ten.

Het ministerie van BinnenlandseZaken wees Maastricht en Weert in
september vorig jaar als D-gemeen-

ten aan. Maastricht mag in 1989 de
bijstandswet en de winkelsluitings-
wet naar eigen inzicht interprete-
ren. Weert mag zelf bepalen hoe de
"gemeente financieel verantwoor-
ding aflegt tegenover het provincie-
bestuur.

Uit handen van staatssecretaris De
Graaff-Nauta ontvingen gisteren tij-
dens een bijeenkomst in Den Haag
in totaal vijftien gemeenten en drie
provincies de D-vlag. Lange tijd
heeft het er trouwens naar uitgezien
dat ook Limburg D-provincie zou
worden, maar De Graaff-Nauta gaf
uiteindelijk de voorkeur aan Flevo-

land, Friesland en Noord-Brabant.

Scandinavië
HetD-idee werd geboren in Scandi-
navië, waarverschillende landenzo-
genaamde 'vrijgemeenten' kennen.
Deze gemeentenworden in de gele-genheid gesteld om te experimente-
ren met ontheffingen van voor-
schriften die zij als knellend erva-
ren. Eind dit jaarzal de balans wor-
den opgemaakt van het D-experi-
ment. Dan zal de staatssecretaris be-
kijken of het zin heeft om ermee
door te gaan, mogelijk op grotere
schaal.

Van onze redactie economie

FNV zet
acties door
in metaal

(ADVERTENTIE)
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HEERLEN - De industriebond
FNV district Limburg gaat door
met het uitdelen van pamfletten bijbedrijven in de metaalnijverheid.
Gisteren werden de pamfletten ver-
spreid bij 23 garages en acht metaal-
verwerkende bedrijven in de pro-
vincie. Vandaag worden pamfletten
uitgereikt bij de poorten van Si-Lec-
tron in Schaesberg, Theelen in Echt
en Mifa in Venlo.

Volgens de FNV staan de werkne-
mers bij de metaalverwerkende be-
drijven positief tegenover de pam-
flettenacties van de bond. „Er vin-
den stevige discussiesplaats en ve«3mensen zijn verontwaardigd over
de slechte werkgeversvoorstellen."

Provincie trekt kandidatuur in

Wereldjamboree
niet in Limburg

deze grond vóór enkele jarenaan
zijn eigenlijke bestemming tedoen onttrekken.

manifestatie

Afgevallen
De lokaties die uiteindelijk over-
bleven, zijn inmiddels ook de
een na de ander afgevallen. Het
betrof het -militair oefenterrein
Weerterheide, het rustend vlieg-
veld De Meerselsche Peel, de
Bergerheide met het ontgron-
dingsgebied Leuken-Seurenhei-
de en, als verregeweg de meest
aantrekkelijke lokatie, de Beeg-
derheide.

„We zijn wel wat gewend van de
longafdeling. Eigenlijk is daar altijd
sprake van topdrukte. Maar vorige
week liep het echt storm," vertelt
een verpleegster bij de opname.
„Meer dan 105 longpatiënten heb-
ben we toen ondergebracht. Inmid-
dels, na diverse ontslagen, zitten we
weer in wat rustiger vaarwater.
Maar op de longafdeling komen we
nog altijd plaats tekort."

Vervolg van pagina 1
IL ,^e stroom longklachten in.
krw °p moment amper te
I [werken is, heeft volgens Maesen
fee£ °0k te maken met de na"
|2*n van de griep-epidemie, die
Nmh°°ral tussen medioen eind de-
Mest Van het afgel°Pen Jaar ma"r beerde. Diverse longpatiënten,
füiv °rmaliterthuis zouden kunnen
i0 e£' werden namelijk verzwakt
.cli griepvirus en moeten nu,r swaar wegens andere maar toch
br>_~ **neP te associëren klachten,>"Benomen worden.

l groei van het aantal mensen dat. n k .neuze tot ernstige longklach-
biJ het Heerlense De Weverzie-

kenhuis aanklopt; is momenteel zo
groot, dat diverse andere afdelingen
bedden en kamers moeten afstaan.
Het op korte termijn fiks gegroeide
aantal longpatiënten kan namelijk
niet meer op de daarvoor bedoelde
afdeling terecht.

De Heerlense longafdeling heeft
een capaciteit van zeventig bedden.
Momenteel worden bijna negentig

longpatiënten intern in het De We-
verziekenhuis behandeld. Vorige
week waren er dat nog meer dan
honderd. Bijna twintig longpatiën-
ten liggen momenteel op afdelin-
gen, die daar niet voor bedoeld zijn.
Zo werden mensen ondergebracht
op de afdeling dermatologie, maar
ook op de kraamafdeling.
Dat het aantal longklachten rond
deze tijd groeit, is eigenlijk vrij nor-
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Ontmoetingsdag
plattelandsjongerenAd van Tilburg blijft zitten

Motie van afkeuring in gemeenteraad van Beek helpt niet vooral ingezet ten behoeve <sfi.Nederlandse vakantiegal^.
Geïnteresseerden kunnen in!'g v*(
gen krijgen bij de coördinatric f
Kirche Unterwegs in Nederlan
033-941649. J

Belgische Boerenbond, N. Rutten,
medewerkster aan het KVLV-bu-
reau en R. Tijskens, directeur van
de bedrij fsdiensten van de Belgi-
sche Boerenbond en aan Neder-
landse zijde: A. Colbers, kredietad-
viseur van de Rabobank Nederland,
J. van Rooyen, medewerkster op
het provinciaal KPJL-secretariaat
en F. Thijssen, Hoofd Grondzaken
van deLLTB.

LEUSDEN - Het Interkerkelijk
Werkverband voor de Recreatie is
op zoek naar christelijke jongeren
uit Limburg die in de zomervakan-
tie van dit jaar een paar weken re-
creatiewerk willen verrichten op
campings in de Westduitse Bonds-
republiek en aan het Gardameer in
Italië. Het vakantiewerk wordt ge-
organiseerd door het Duitse 'Kirche
Unterwegs'.

Recreatiewerk
in buitenland

Voorzitter
KvK stapt op

Deze instantie werkt al vele jaren
met Nederlandse vrijwilligers. Jaar-
lijks zijn er zon 75 Nederlandse jon-
geren vanaf 18 jaar nodig.

Er wordt gewerkt in teams van Ne-
derlandse en Duitse medewerkers.
Een. redelijke tot goede kennis van
de Duitse taal is belangrijk. De Ne-
derlandse vrijwilligers worden

Trio Kwatsch en
'Alpenzusjes

vanavond op tv
HEERLEN - Een muzikaal ,’
proefje op carnaval met Liflll'
artiesten krijgen de tv-kijkers $
avond in hetTROS-programiJJ^
volle toeren' om 19.00 uur op * Jfi
land 2. Met muzikale onderste:
van het trio Kwatsch uit flkj|J
stelt presentator Chiel Mo».y
'De Alpenzusjes' voor. Die br r 'Jhun nieuwe carnavalsschlaë'■ $f
zal het nooit meer doen' (tU d spil
carnavalsdagen naar de wint*
gaan).

Om kwart over tien houdt Jac van
Outrive, in Belgisch-Limburg de
coördinator tussen standsorganisa-
tie en coöperatieve instellingen, een
inleiding onder de titel: „1992: wat
gaat het worden".
Na de eucharistieviering, waarin
aalmoezenier Lambert Ramakers
en proost Gust Coppejans voor-
gaan, wordt een forum gevormd,
waarin van Belgische zijde zitting
hebben: J. Boonen, hoofd van de
Dienst JongeBedrijfsleiders van de

ROERMOND - De piattelandsjon-
geren uit de beide Limburgen ont-
moeten elkaarzondag in Zonhoven.
Deze interprovinciale ontmoetings-
dag is hun bijdrage aan de herden-
king van de scheiding der beide
Limburgen in 1839.

HEERLEN - De voorzitter van de
Kamer van Koophandel voor de
Mijnstreek mr. Johan Janssen legt
volgende week donderdag zijn
functie neer. Na het uitspreken van
zijn achtste nieuwjaarsrede draagt
hij op 19 januari de voorzittersha-
mer over aan ir. H. Schiffelers, di-
recteur van het Fonds voor Sociale
Instellingen in Brunssum.

Van onze verslaggever
BEEK - Het Beekse raadslid Ad van Tilburg (Burger Belangen
Beek), die verdacht wordt van amfetaminehandel, heeft gister-
avond onverwacht zijn rentree gemaakt in de gemeenteraad.

Net als in augustus van het vorig
jaar, toen Van Tilburg na maanden-
lange afwezigheid weer aan de -raadstafel wilde aanschuiven, na-
men de fracties (met uitzondering
van zyn eigen fractie) unaniem een
motie aan waarin zij hun afkeuring
uitspraken over de aanwezigheid
van Van Tilburg in de raad zolang
de rechter nog geen vonnis heeft ge-
veld.

Jiet raadslid liet zich dit keer niet

'wegjagen' en legde de motie naast
zich neer. De andere fracties lieten
het daarbij en wilden om bestuurlij-
ke redenen devergadering niet boy-
cotten door uit protest op te stap-
pen. Van Tilburg weigerde gister-
avond elk commentaar op zijn plot-
selinge terugkeer.

In augustus liet van Tilburg zich
nog door precies dezelfde motie
overrompelen. Hij trok zich toen te-
rug op de publieke tribune, hoewel

de raad in feite geen enkele juri-
disch dwangmiddel heeft om hem
zijn raadszetel af te nemen.
„We kunnen alleen maar middels
een motie uitdrukking geven aan
het gevoelen van de raad. Een
raadslid dat verdacht wordt van
overtreding van de Opiumwet hoort
niet in de raad thuis zolang de rech-
ter geen uitspraak heeft gedaan", al-
dus fractievoorzitters Meuwissen
(CDA) en Dirx (WD) gisteravond.

Gedurende de vergadering heeft
Van Tilburg zich overigens vol-
strekt afzijdig gehouden van de dis-
cussies. Hij liet het woord over aan
zijn fractievoorzitster mevrouw
Beckers-Van de Wall.

"Übach o. Worms zeer goed
onderh. woonhuis m. tuin
en berging tot. opp. 209 m2,
md: woonk., keuken mcl.
app. badk. m. ligbad, serre,
3 slpks., kelder ’92.500,-
-k.k. BOPA O/G 045-324133.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 10Q0 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf

’ 0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat., ’2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.
Dubbele BEGLAZING
voor renovatie en nieuw-
bouw. Inform. en offerte
vrijbl. Glashandel Vankann
Heerlen, tel. 045-719329.

FOXTERRIERS, tec-
keltjes, boemerhondjes.
Tel. 04459-1237.
Te k. BOUVIERPUPS,
ontw. Gecou. Tel. 09-
-3211525084.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink.Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k.zeer mooie DWERG-
POEDELPUPS, abri-
kooskleur. Tel. 045-222413.
Te k. GOLDEN RETRIE-
VER (wit) met stamb., 18
mnd. zeer lief" voor kind.Beaufortstr. 46, Meerssen.
Tel. 043-642091.
Te koop CHOW CHOW
pup, teef, rood, met pap. 9
wkn. oud. Inf. 045-224954.
Te k. KANARIEPOPPEN
En mannen en valkparkie-
ten. Gebr. vinkenkooitjes
m.' bakjes, sierkooien, vo-
gels. Inr. mog. past.
Erensstr. 26 Waubach-
Landgraaf. "Te k. BARZOIPUPS met
stamb., ontwormd en
geënt. Inl. 045-319288.
Te k. ruime BROEDKOOI,
nestjes, voederbakken e.d.
voor kanaries. Te bevr.
Nam. Driessen 52, U. o.
Worms.
Te k. BOUVIER pup reutje
13 wkn. + stamb.’ 350,-, tel.
045-325305.
Te k. zwarte Duitse DOG-
GEPUPS met stamboom,
ingeënt en ontwormd, Gen
einde 14 Itteren-Maastricht.
Te k. LEONBERGERPUP
teefje, 04764-1540.
Golden RETRIEVER pups
en labrador retriever pups
m. stamb. en gezondheids-
garantie, tel. 04135-1931.
Te k. jonge CHOW-CHOW
pups tel. 045-415885.
Te k. WELSH-TERRIERS
(met stamboom) 9 weken
oud. Inl. Viel 10, Bingelra-
de. tel. 04492-1124.
VOGELHANDEL Bis-
schops koopt alle soorten
kanaries, geen groene, glos-
ters alleen kuif, vogels
brengen zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur. Zaadhandel
Limpens Amby, vogels
brengen bij zaadhandel
Sangen, Vinkerstr. 54,
Kerkrade-Chèvremont, za-terdag van 9.30 tot 11.30
uur.
TE koop jonge COCKER-
SPANIELS, alle kleuren,
goedkoop. Kerkstr. 33
Übach o/Worms.
Te k. 3 koppels grijs rood-
staart PAPEGAAIEN tel.
04493-3228.

EL KADETT
1.3 LS, 4-drs. met koffer,
bwj. '86, alle extra's, RDW
gek. mr. moe., vr.pr.

’ 15.500,-.Prof. vd. Waalstr.
8, Hoensbroek.
Volvo 740 Turbo 1987; Vol-
vo 740 stationcar 1987; Vol-
vo 240 DL 1985; Volvo 480
ES 1987; Volvo 340 special
1.4 1986; Volvo 340 DL die-
sel 1985; Volvo 360 GLE 2.0
imection 1985; Volvo 340 L1.4 1985; Volvo 340 DL 1.7
1986;Volvo 340 DL 1.4 1984.
Autobedrijf KLIJN, de
Koumen 7, Hoensbroek.
Tel. 045-220055 .
HONDA Civic i.z.g.st. wei-
nig km. APK 8-'B9 ’850,-,
tel 045-726673.
GOLF diesel, kl. blauw,
eind '82 tel. 045-216228.
Te k. Opel ASCONA 19 N
'78 APK B'B9, i.z.g.st.

’ 1650,- tel. 045-258942.
VW GOLF MX type '80 z.
mooi APK ’ 2750,-.Tel. 045-
-454087.
R 5ALPINE Turbo, zeer
snel. in nw.st, 70.000 km,
'83. Tel. 04743-1574.

Te k. Opel MANTA 3 drs.
1078 APK okt. puntgaaf
’2250,- 045-316940.
Te k. TALBOT 1510 GLS
bj. '80 km.st. 82500 APK
l-'9O i.z.g.st. tel. 045-753034.
Buick ELECTRA 225 LTD
'78 114000 km, nieuwstaat
’4500,-, 045-211071.
MB 240 D aut. '78 ’5500,-;
Renault Fuego '80 ’3250,-;
Kadett Ipg station '80
’3950,-; Honda Civic '81
aut. ’ 2950,-;- Volvo 245 GL
'79 ’3750,-; Ford GRANA-
DA '80 ’ 1250,-. Inruil mog.
045-211071, Overbroeker-
straat 54, Hoensbroek.
Mooie VOLVO 343 L., bwj.
'79. APK. vr.pr. ’1.600,-.
Tel. 045-422610.
VOLVO 244 GL zilvermet.
LPG, APK, schuifd. etc,
t'Bl, mr. mog. ’5500,-. Tel.
045-326286.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs. 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
Ipg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t. '83,
’8900,-; Toyota CressidaDiesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’ 8900,-; Opel Kadett
1.2 S,t. '81, ’5900,-; 2x Re-
nault 5 TL, t. '83, ’ 5900,-;
Ford Taunus, t. '82, i.z.g.st.,
’4500,-; Lada Jeep, t. '83,
’5900,-; Citroen GS, t. '81,

’ 2100,-: 2x Renault 5 GTL,
t. '81, ’1900,-; Fiat 128, t.
'79, ’ 1750,-; Audi 80 GLS,
t. '80, ’3900,-; Honda Ac-
cord, t. '80, ’2400,-; Mazda
626 Hardtop Coupé, t. '80,
’3900,-; Fiat Uno 55 S, t.
'86; Renault 18 TL, Ipg, t.
'82, ’ 3900,-; Opel Manta, t.
'77, ’ 1900,-; Alfa Sud 1500
TI t. '83 ’ 2900,-; Mitsubishi
Colt t. '83; ’ 5900,-; Fiat Rit-
mo 75 CL, t.'Bl, ’2900,-;
Opel Ascona 1.2, t. '79,
’2900,-; Ascona, ’2600,-;
Mitsubishi Celeste, t. '81,
’2900,-; Mazda 616, t. '78,

’ 1900,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st.,

’ 7000,-; Renault 4 F6, t. '83,

’ 2900,-; Honda Civic, t. '80,
’2700,-; Chrysler Aut., t.
'82, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/m
vrijd. van 10tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
T.k. FIAT Panda 34, bwj.
'85, Mitsubishi tredia, bwj.
'83. Garage Schoormans,
Truytstr. 10, Eygelshoven.
Weg. omsthed. exclusieve
ROVER 2600 6 cyl. als nw.
Vr.pr. ’3250,-. Tel. 045-
-323830.
Te k. FORD Escort 14 CL,
bwj. 11-'B6, 5 drs. ’ 15.500,-.
Tel. 045-453572.
FORD Taunus st.car 1.6,
1979, LPG, radio, tr. h.,
g.staat. ’ 1250,-. Tel. 04492-
-1967.
Weg. omst.h. te k. NISSAN
Micra SDX '86, kmst. 37000,
pr. ’13.000,-. Tel. 04492-
-5107 bgg. 045-252145.
Grote OCCASIONSHOW
Mazda Loven B.V. Mazda
323 HB 1.5GT, '83, ’ 9950,-;
Mazda 323 HB 1.1, '83,
’7950,-; Mazda 323 HB 1.3
+ LPG, '87, ’ 19.500.-; Maz-
da 323 NB, '81, ’5950,-;
Mazda 323 NB 1.3 aut., '81,
’8500,-; Mazda 323 NB 1.5,
'82, ’7500,-; Mazda 323 NB
1.3, '83, ’ 9950,-; Mazda 323
NB, '85, '86, vanaf

’ 16.500,-;Mazda 626 Sedan
2.0 + LPG t '84, ’ 13.950,-;
Mazda 626 HB 1.6 LX, '86,
’18.500,-; Mazda 626 HB
2.0 GLX, '86, ’22.950,-;
Mazda 626 HB 2.0 GLX, '87,

’ 24.950,-;Ford Sierra 1.6 +LPG, '85, ’16.950,-; Ford
Sierra 1.8 Laser, 5-drs., '85,
’17.950,-; Ford Escort 1.1
L, '82, ’ 9500,-; Ford Escort
1.3 L + LPG, '82, ’ 9500,-;
Ford Fiësta nieuw model,
'85, ’ 12.500,-; Honda Quin-
tet aut., '82, ’ 9950,-: Mitsu-
bishi Colt, '82, ’8500,-; Nis-
san Cherry 1.3 GL, '84,
’12.500,-; Toyota Corolla
1.3 DX, '85, ’ 13.500,-; VW
Jetta, '82, ’6.500,-; Opel
Kadett 12 S (3x), '82, '83, *84,
vanaf’ 8500,-; OpelAscona
16 S, '84, ’12.500,-; Opel
Manta 18 S HB, 1.3,

’ 12.500,-. Goedkope inrui-lers: Buick Skyhawk, zéér
mooi, '79, ’5500,-; Mazda
323 aut, '78, ’ 1950,-; Mer-
cedes 260 SE, 25-8-'B7,
37.500 km, donkerblauw-
met, le eigenaar, alarmin-
stallatie, antenne + luid-
sprekersset, centrale deur-
vergrendeling, buitentem-
peratuurmeter, velours be-kleding, klapschuifdak
(elektrisch), ABS. Palemi-
eerboord 401, Heerlen. Tel.
45-722451.

Te k. aparte mooie FIAT
Uno 45S 3-drs. kl. rood,
bwj. '86 met keuringsrapp.
d.d. 12-1-89 ’7500,-;- Inl.
043-254462.
Te k. SUBARU 1.6DL stat.
was. '85, km.st. 40.000 APK
6-'BTS, pr. ’ 12500,-, tel. 045-
-319741
MUSTANG Fastback, 4
cyl. schakel, stuurbekr. bj.
'80, ’2950,-, tel. 04490-
-22932.
Te k. MAZDA 323 ES, kl.
rood bj. '79 APK tot 2-l-'9O,
pr. ’ 1750,-, tel. 04498-52956.
Te k. Ford FIËSTA 1984,
57000 km. le eig. tel. 04490-
-72242.

BEDRIJFSAUTO'S enbussen. Steeds voorradig
diverse bestellers, bussen,
minibussen, open laadbak-
ken. Alle typen bestelau-
to's. Ook diverse luxe
auto's in alle typen en prijs-
klassen. Donny Klassen
BV, in- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht,
tel. 043-635222 of 043-
-634915.
Koopje LELIJKE Eend
i.pr.st, '82, apk le mnd. '90

’ 1850,-. 045-415528.
Te k. VW KEVER 1302, bj.
'72, 1 jr. Apk, ’ 1950,-. Tel.
045-423750.

Nissan
Silvia Turbo Coupé '85
Sunny 13 LX 3-drs. '87
Sunny 13 LX 3-drs. '87
Sunny 13 Sedan '84
Micra SDX 3-drs. '87
Micra SDX 3-drs. '85

Inruil: financiering
en keuring mogelijk.
Smeets Opel

De Griend 2 Maastricht
tel. 043-252250.

FORD Escort 1.6injection 5
deurs CL 1987; Honda Ac-
cord 2.0 Itr sedan 1986; Opel
Kadett 1.2LS 5 deurs 1987;
Honda Civic 1.3L 1986; Re-
nault 11 GTL 5 deurs 1986;
Peugot 205 KR 1.6 auto-
maat 1986; Renault 5 TL
1986; Austin Mini 1000 E
1987; Opel Kadett 1.2 LS
1986. Autobedrijf Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek.
Tel. 045-220055.
Ford Orion 1.6 L met Ipg,
'85; Opel Kadett Caravan
Diesel, 5-drs., '85; Opel Ka-
dett Diesel, '83; Opel Kadett
1.3LS, '86;BMW 316, 4-drs.,
'86; Opel Kadett 1.2 S, '80;
Opel Rekord Berlina 2 L,
'83; Ford Taunus 1600 Bra-
vo, '81; VW Golf 1300, '80;
Suzuki Carry Minibus, grijs
kent., '83; Ford Escort 1300
Bravo '84; Opel Corsa 12S
'84. Auto's met Bovag-ga-
rantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf STAN WE-
BER, Baanstr. 38, Schaes-
berg. 045-314175.
T.k. AUTOMAAT, R 5, bwj.
'78, APK tot aug. '89, griis
metal. nw. gesp. Pr.n.o.t.k.
Pr. Bemhardstr. 70, Bruns-
sum. Tel. 045-271633.
Te k. MINI Special, bwj.
'78, kl. grijs, APK 5-'B9.
Vr.pr. ’1250,-. Tel. 045-
-751607.
DAIHATSU Cuore 850 cc,
bwj. aut. '86, zeer zuinig,
i.z.g.st, luxe uitv., ’8700,-.
Tel. 04450-2045. 16-18 uur.
VW Jetta GLS '81, met nw.
gasinstall., APK 4-90, 4-drs.
’4750,-: 045-455778.
Te k. EEND, APKJan. '90,
bwj. '80 ’ 1700,-; Tel. 045-
-318155.
Te k. BMW 318 kl. zwart,
alu. velg., stereo zeer mooi!
Vr.pr. ’20.500,-; Inr. en
fine, mog. 045-318334.
Te k. TOYOTACelica Liftb.
bwj. '78, trekh. + APK nov.
'89. Vr.pr. ’1450.-; p.a.
Moltweg 26 Schaesberg.
Nieuw model FIAT 127 Su-
per bwi. '82, APK 1-90,
34.000 km, 5-speed enz.
Vr.pr. ’ 3650,-; 045-319328.
Fiat RITMO CL diesel, bwj.
'81, km. 53.000, APK 23-
-6-'B9. ’3350,-. Heerlerweg
88, Hoensbroek.
MITSUBISHI Colt GLX
'86, rood veel ace, 33.000
km. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-213201.
OPEL Kadett E 13 N club
87 veel extra's 27000 km.
Tel. 04406-14082.
BMW 525 i '82, i.z.g.st. veel
extra's ’ 12.000,-. Tel.
04493-2903.
Te k. VOLVO 340 DL, bwj.
'87. Tel. 045-719316 na 19
uur. Pr.n.o.t.k .
T.k. FORD Fiësta L, 9-77,
APK 11-'B9 in prima staat.
Tel. 04451-1876.
BMW 323 i '81, APK 2-'9O,
div. extra's, bijz. mooi

’ 6750,-. Tel. 045-455778.
T.k. LANCIA Al 12 Elite,
bwj. '84, 22.000 km, kl. wit,
pr. ’ 6750,-. Tel. 04493-2164.
FORD Sierra 2.0 GL '83.
Fiat Panda '84. Peugpt 305
'82.Ford Taunus 2.0GL '79.
Toyota Carolla '83. VW Golf
1600 '83. VW Passat station-
car CLD '84. Opel Kadett
13S '85. Mitsubishi Colt
GLX '87. Ford Escort 1300
'87.BMW 3181 '85.BMW 316
'87. BMW 316 '85. BMW 524
TD '85. Autobedrijf Reub-
saet, Op de Vey 47-49, Ge-
leen. Inruil. Garantie. Fi-
nanciering. Tel. 04490-
-44944. Uw adres voor APK-
keuring en alle autorepara-
ties.
T.k. PONTIAC Sunbird, 6
cylinder, APK keuring,
z.g.st. Bwi. '78. Pr.n.o.t.k.
Haagstr. 22, Sittard.

Te k. CITROEN Visa 11, su-
per E, groen metal. 52000
km. bj. 981, pr. ’2500,-, tel.
045-270856.
Te k. zeer mooie poolwitte
Ford ESCORT 1300 L bj.
'81 APK gek. Rondom uit-
geb. org. Zender 4 n.
br.banden, vr.pr. ’ 7000,-.
04406-15557.
Te koop DATSUN 120 AF
2, bj. 1978, kleur rood. Pr.
n.o.t.k. tel. 04455-1672 og
04450-1748.

IT.k. FORD Sierra 2.0 GL,
bwj. '83. Vr.pr. ’10.250,-.
Kl. wit, km.st. 72.000. Eisen-
houwerstraat 373, Sittard.
T.k. VOLVO 360 GLE, 2 L.
insp. (118 PK) 4 d-bumpers
inkl. elektr. ramen, centr.
vererend, licht met. velgen
+ div. ex. kleur blauw met
km.st. 40:000 nw. st. Tel.
04498-54859.
T.k. FIAT 127, panoramabwj. '77, nieuwe banden +
uitlaat, APK tot juli '89.

’ 1000,-. Tel. 04492-5461.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
pie. Tevens schade- en ge-
bruikte automobielen, me-
n verkoop. Locht 70,Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergangLocht.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijf's-
wagens. 045-411572.
Te k. SIERRA 2.0 Laser
LPG 5-drs. bwj. 12-82, APK
12-89 ’10.950,-; Tel. 045-
-752011.
Te k. FORD Escort autom.
hpr.st., APK-gek. t/m dcc.
'89, 4 nw. banden, pr.

’ 1000,-; Te bevr. Dorpsstr.
73 Bingelrade.
Opel Welling biedt aan:
KADETT 3-drs. 2.0 i GSI
met alle extra's '87; Kadett
3-drs. 1.6SGT '86; Kadett
5-drs. I.3GL autom. '87; Ka-
dett '81 t/m '89; Kadett
3-drs. LPG '86; Kadett die-
sel '83; Omega 4-drs. 1.8 GL
'87; Record caravan 2.0S
'82; Record 4-drs. 2.0 S'83;
Ascona 4-drs. 1.6 S ,84; As-
cona 5-drs. 1.6 S '85; Corsa
5-drs. '86; Corsa 3-drs. '84;
Mitsubishi Tredia 4-drs. '83;
Hyundai Pony 3-drs. '87:
Ford Escort 1.3 '82; Suzuki
Alto 3-drs. '86. Geen les of
lease-auto's mr. fin. mog.
Welling; autobedrijf b.v.
Opel Dealer Haefïand 2,
Brunssum. Tel. 045-257700.
OPEL KADETT '77, APK
'90, trekh., vr.pr. ’1150,-.
Tel. 045-726013.
OPEL MANTA 2.0 GSi
duurste uitv. alle opties,
bwj. '85 mr. mog., vr.pr.

’ 16.750,-. Prof. vd. Waalstr.
9, Hoensbroek.
Roadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
ste pr. + vrijw. ook wrak-
ken. Tel. 045-226346-226260.
AUDI 80 type 80 met Ipg.
Vr.pr. ’3250,-. Tel. 04404-
-1654, Bekersbaan 32a,
Schimmert.
Te k. v. part. BMW 732 I
aut., '80 + LPG, alle extra's,
in pracht, staat. Event. inr.mog. (liefst jeep). 04490-
-25839/50693.
Te k. VOLVO 240 GL sta-
tion, bwj. '84, mcl. alle op-
ties. Te bevr. 04404-2527.
GOLF Cabriolet, bwj. 1981,
GLS. Raadhuisstr. 76,
Berg-Urmond. 04490-34672.
Te k. AUTI 80 L, bwj. 1979,
4-drs., APK tot aug. '89,
vr.pr. ’ 1250-, 045-211622.
OPEL KADETT '76, APK
'90, nw. motor + kopp.pl.,
vr.pr. ’ 1050,-. Tel. 045-
-726013.
Unieke kans te k. MERCE-
DES 200 mrt., nieuw mo-
del, kl. blauw, interieur
blauw, centrale vergrende-
ling, zonwerend glas,
hoofdsteunen en veilig-
heidsriemen achter. In ab-
soluut perfecte staat. Even-
tueel met Ipg en trekhaak.
Pr. ’38.250,-. Tel. 04755-
-2239. Na 18.00 uur.
RENAULT 18 bj. '80

’ 2200,-. Mariagewandenstr.
4 Hoensbroek. Na 12.00 u.
Te k. FIAT 126 Bambino,
bj. '78 ’lOOO,-. Tel. 045-
-272802.
Te k. i.z.g.st. verk. weinig
gel. MITSUBISHI Galant
2,3 GLX T diesel '81, mr.
mog. Dorpsstr. 19 Bingelra-
de.
Te k. mooie VOLVO 343
aut. m. Apk, type '78. Vr.pr.
’1550,-. Kleingraverstr. 36
Kerkrade-West.
OPEL Kadett Berlina 4-drs.
i.z.g.st. bj. '78. Te bevr.
Kleingraverstr. 36 Kerkra-
de-West
Te k. TALBOT Horizon LS,
okt. '78, apk 18-12-'B9,
i.z.g.st. J&SQ,-. Tel. 045-
-452008.
Spoed. Wij zoeken drin-
gend AUTO'S vanaf bj. '80.
Dir. cont. Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alle types Mer-
cedes.
VW Jetta C diesel, apk,
100%, bwj. 1982 ’6200,-.
Tel. 045-740915.
Te k. AUDI 80 16 GL, 4-drs.
type '80, apk gek. kl. zilver-
grijs ’3850,-. Dr. Poelsstr.
42 Kakert-Schaesberg.
Te k. HONDA Quintet5-drs. bj.' 81,kl. blauwmet.,
5-gang enz. ’ 3550,-.
Arienstr. 2 Kakert-Schaes-
berg^
Hallo opgelet. Wij betalen
de hoogste prijs voor uw
auto. Ook SCHADEAU-
TO'S. Tel. 045-416239.
Te k. LADA GL 1600 '80,apk '89. Pr. ’llOO,-. Tel.045-423785.
Te k. SAAB 99 4-drs. bj. 12-
-79 i.z.g.st.. vr.pr. ’5000,-,
tel. 04459-2720.
Te k. BMW 320 6 cyl. grijs
metal. mooie auto, bj. '79

’ 4250,-, Klimmenerstraat
93,Klimmen.

Te k. FORD Capri '79
i.z.g.st. Gek. t. 1990. Mgr.
Lemmensstr. 36 N'hagen.
Te k. puntgave GOLF 1100,
apk tot 12-m Prijs ’ 1950,-.
Stuytstr. 9 Hoensbroek.
VW Golf GLS m. '83, apk
l-'9O, elke keur. toegest,
zeer zuinig ’ 5750,-. 045-
-455778.
Zeer mooie RENAULT 5
GTL bj.' 81, apk gek. 1990.
Pr. ’ 1950,-. 045-410750.
Te k. VW Polo Oxford, bj.
'84, 62.000 km, wit. Tel. 045-
-421193.
BMW 528 bj. '5ï'76 zilver-
met., apk t/m 5-'B9, voor
lichte schade, t.e.a.b., 4
sneeuwbanden + velgen
voor BMW 5-serie. Tel. 045-
-462607.
Te k. MAZDA 626 HB 2.0
GLX bwj. '84, km.st. 52.000,
ied. keur. toegest. f 14.500,-.
Tel. 045-318549.
Tek. zeer mooie OPEL Ka-
dett 16 SR bwj. '83, kmst.
75.000, apk tot 1990. Vr.pr.

’ 10.250,-. T. 045-326376.
Te k. OPEL Kadett 16S
bwj. '83, 70.000 km. Tel. 045-
-462637 na 17 uur.
MITSUBISHI Colt 1200
GL, 5-drs., goudmet., bwj.
m. '81, APK 1-1-90, zeer zui-
nig, i.st.v.nw. Vr.pr.

]’ 4250,-; Tel. 045-259809.
Terugname van financie-
ringsbank RENAULT Tra-
fic-bus. diesel T 1000, '85,
’12.500,-. Emly H.O. Tel.: 04490-23738 of 04498-54510.

' Te k. weg. omst.h. VW JET-
! TA diesel, '86, 4-drs., wit., Varenbeukerweg 23, H.
Korvers Heerlerheide.

; Te k. OPEL Rekord, bwj.; '79, in z.g.st., vr.pr. ’ 1500,-.
i Tel. 045-721627.
Te k. MAZDA RX7, kl. wit,
bwj. '79, APK 7-12-'B9. Pr.

’ 8000,-. 045-244290.

' TOP-OCCASIONS bij■ AUTO-A-Z o.a. VW. Polo
1.3 Fox 1988; VW Golf GT4
1988; Mercedes 190D 1988;. Toyota Camry stationcar

i 2.0 GLI 1988; Suzuki Alto, GL 1988; Honda Accord 2.0. ex 1987; Opel Omega 1.8 i. 1987; Porsche 924 S 1987;
Ford escort 1.6 CL 1987;;Fiat Uno 45 S 1987; Fiat Rit-
mo 60L 1987; Audi 90E
1987; Saab 900 GL 1987;
Saab 900i5 drs. 1987; BMW■ 316 1987; Opel kadett 1.3 S
irmscher uitv. 1986; VW
Golf 1.8 GL 1986; Opel Ka-

i dett 1.2 station 1986; Merce-
des 190Eautom. 1986; Peu-

'■ geot 205 XRD 1985; Opel
Rekord 2.0 S Berlina 1985;
Mercedes 230 E nw. model
1985; Toyota Corolla 1.6GL
liftback 1984; Subaru mini■ jumbo DL 1984; BMW 320 i
nw. model 1983; Ford Es-
cort 1.3 L div, 1982: Saab. 900 GLi 3 drs. 1982; Merce-, des 230 coupe 1980; BMW, 633 CSi coupe 1980. Alle
auto's met Bovag garantie,
inruil en fin. is mogelijk.

1Auto A-Z bv. Heerlenseweg
1200, Landgraaf (Leenhof),.tel. 045-728484, geopend
9-18 uur.,Koopje SIMCA HORIZON
1.5 GLS 5 drs. APK '79

’ 650,-, tel. 045-324419.: Te k. TOYOTA Corolla eek.
dcc. '89. Tel. 045-720973.

’ 1000,- beloning voor het
terugbezorgen van Yamaha
Crossmotor 125cc bj. '89kl.;wit, Frame-nr. 3JD001074.
Gestolen in manége de■Klipper in Limbricht zond.

18 ïan. Tel. 03450-16549,
03455-72290.

Te k. WEDSTRIJDRACE-:FIETS Koga Myata ± 1 jr.
oud, vr.pr. ’900,-; Tel. 045-
-310188.
YAMAHA pasota 50 cc
scooter, zeer mooi, weinig
gel. 045-452926 na 18 u.
Te koop gebr. PUCH Maxi,
vespa, Honda MT. Tevens
§ebr. onderdelen voor elke
romfiets, Maasstr. 3,

Beersdal Heerlen, tel. 045-
-725309.
Te k. HONDA MT 5 Paris
dakar z.m. bj. '87 ’llOO,-,
Mgr. Lemmensstr. 36, N'ha-
gen.
Te k. KREIDLER RMC bj.
'84 ’750,- en Zundapp KS
50 bj. '84 ’ 750,-, 045-243007.

PARTNERS-TRUST",
nuwelijks-relatiebureau.
Info: 045-461235.
Dames v. 20-30 jr., zoekt u
een serieuze relatie! Tot 1
febr. betaalt u alleen de in-
schrijfkosten. De kans van
slagen is zeer hoog. Huw-
.ref-bem.buro LEVENS-
GELUK. 045-211948.
Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
Vanavond dansen met het
duo Salsa, Café-dancing
EDELWEISS, Waldfeuch-
terbaan 28, Maria Hoop.
KOOLMEES akkoord.
Br.o.nr. XE 058 L.D. Markt
42, 6461 ED Kerkrade.
Zoekt u een serieuze rela-
tie? Bel dan huw. en rel. be-
midd. buro LEVENSGE-
LUK, tel. 045-211948.

Lieve man 35 jr., Ned. nat.
zoekt leuke jongeVROUW
tussen 25-38 jr. om samen
een leuke toekomst op te
bouwen. Kind. geen bezw
Br., liefst met foto, ond.no.
HO 665 aan Limb. Dagblad
Kouvenderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
ledere donderdag, vrijdag
en zaterdag gezellig DAN
SEN voor net iets oudere
?übliek. Akerstraat Noord

50 Hoensbroek.
Jongeman 30 jr. zoekt
MEISJE of j. vrouw, kind
geen bezwaarom 'n fijne re-
latie opte bouwen. Br. o. nr
SB 035, L.D. Fr. Erenslaan
4, 6371 GV Landgraaf.
Echtp. eind 40 zkt. k.m. dito
echtp. v. vriendsch. en ge-
zelligheid (geen sex). Br.
o.no. SB 034, L.D. Fr.
Erensl. 4, 6371 GV Land-
graaf.
Heer 63 jr. zkt. VROUW 50-
-60 jr om de eenzaamh. op te
lossen. Br.o.nr. HK 647
Limb. Dagblad. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.
Bij MDGO Maastricht zit je
§oed. Kom maar kijken op

e OPEN DAG. Zaterdag
14 januari van 10.00 tot
13.00 uur. Grote Gracht 76.
Tel. 043-212446.

. II. PIANOS te huur, spec.. huursysteem .voor begin-. ners, van 1tot 36 mnd., voor. ’ 600,-. Inl. 04490-45033.

' KTV 56 cm en 16 pr. i.pr.st.. ’225,-; el. kookpl. 220 V» ’75,-; cass.deck ’lOO,-;- pick-up ’50,-; KTV 12 pr.. ’200,-. Tel. 045-424981 na
1 18.00 uur.. T.k. PIANO, kastner, bruin,
t met pianobank. Tel. 045-
-1418273.

_____________■___■■______!. SILO-verharding, erfvcrh.
) etc. vies. nw. stabilsatie-- meth. Kallen Stabilisaties. Kerkrade. Tel. 045-457415.

" Te k. gevr. AARDAPPELS,

" veldgewas. P. Meertens.. Tel. 045-251414.

" Te k. 8-jarige bruine MER-: RIE 1.67 v. Mont Blaunc.< Tel. 04499-3205.
Weg. verhuizing te k. ijze-: ren HEKPOORT 4,50 mtr,

I zwarte salonkast mcl. barI en tv-kast, witte aanrecht
met boyenkastjes 2 mtr.,- marm. salontafel, div. was-. tafels met ronde spiegels,

i eiken hanglampen met

" smeedijzer, 2-drs.kleerkast,- gasfornuis. Tel. 045-443016.
Onderdelen Bank SCHIN-; NEN. Tel. 04493-2715.

T.k. SURFPLANK mistral; ventura 88 compl. ’2100,-.; Tel. 045-252148.
! Te k. gesl. AANHANGWA-
t GEN, i.z.g.st. Te bevr. Nam.. Driessen 52, U. o. Worms.

Tel. 045-316307.

Laatste week
Dansen

leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd

Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A, N.A.D.B.
Wij starten half januari in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco

Ook 40+ (gehuwde) parencursus, stijldansen

Onthoudnummer: 04493-4343

Reisbureaucursus
Einde januari starten weer in Heerlen de volgende
avondcursussen:

vakbekwaamheid - SEPR
handelskennis

officeel erkende diploma's. Gespecialiseerd op het ge-
bied van toeristische opleidingen.
Stivabo, Molenberglaan 71, 6416 EL Heerlen, tel. 045-
-714258 en 717171 (ook 's avonds).

Internationaal
Reizenfestival

1989
zaterdag 14, zondag 15 januari

Stadsschouwburg
Heerlen

volop vakantie-informatie,
folklore en

audio-visuele presentaties
Kortom....

Neem 'n voorproefje
op uw zomervakantie

1989!
kaarten verkrijgbaarbij de schouwburg

entree: ’ 5,-, kinderen gratis

REISBURÓ|j|f
HESiLENGaEERSfIARÓ."

Te h. APPARTEMENT in
Algarve, 2 slpk, woonk.,
keuk., badk., mooi zonne-
terras, 5 min. van strand tel.
045-251043.

Te k. BURSTNER 435 TN
City '83 mcl. voortent, ijs-
kast, kachel en ringv.

’ 7300,-, tel. 045-722122.
Te k. TOURCARAVAN
Knaus 6.20 m. Tel. 043-
-633923.

Antieke KEUKENKAS-
TEN vanaf ’475-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’475-,
toogkasten vanaf ’975-,
cylinder bureaus ’ 1375-,
slaapkamers vanaf’ 1275,-.
Souren (witte boerderij bij
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860.
Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpstraat 45a, Nuth, t.o.
kerk, naast Chinees restau-
rant.

Gezocht geelbruinekortha-
rige HOND 50 cm hoog,
reu, roepnaam Robby, weg-
geloepn in de buurt van

lOsheimergraben Büllin-
gen B. Bijz. kenmerk: mist
een stukje uit linker oor,
aanhankelijk dier, beloning
’500,-. Van Oosten 045-
-410458. Duitsland Rosen-
baum 09-49-2405-15015.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE (no-sex). Tel. 045-
-223574.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24uur.
HYPNOSE kan ook u hel-
pen bij het oplossenvan uw
probleem. Praktijk voorToegepaste Hypnose
M.richt. Tel. 043-255068.
UwDIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr. -in-
stall. 'defect? Garantie op de
reparatie, geen voorrijkos-
ten en korting op onderde-len. bel direct: 045-726206.

MIDWINTERMARA-
THON Apeldoorn 28-1-1989
ruimte in bus A.V. Mergel-
land. Info 04408-2893.
Bar-discotheek XENON
voor al uw recepties en
feestjes. Tevens zijn wij ge-
opend vrij. 8-02.00 uur, zat.
8-03.00 u., zon. va. 14.30 uur.
Tel. 04490-55894.

STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten, biezen en ro-
tan stoelen met gar. 045-
-418820.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.

De massage van VEROffi
QUE is uniek. Tel. W
228481. Geen sex. -
Nieuw! Uniek en enige
tale ONTSPANNINfc
MASSAGE (no-sex). 1W
045-351555.

Telefax
vanaf ’ 69,- per maand

Kopieermachines
vanaf ’ 62,50 per maand

prijzen excl. B.T.W.
Autronic b.v. Oirsbeek

tel. 04492-3888 j

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limbu^Stichting Landelijk Centrum (L.CH

werken samen om met minder kosten meer mogeüP
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken-
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen JJ412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23**
Maastricht: 043-435231. ~St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435*5

Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door W
van Toezicht. >

Voor al uw
ijzerwaren J

WÊmmWWlBÊÊK^ÊmWmmWm^k
REZA ■»■■■_»—-.». REZA
GELEEN PERZEN SITTABD

1 PERZEN HjjBf
TOTALE

BALANS-LEEGVERKOOP |
Alle oosterse en óók perzische kleden
worden nu verkocht tegen prijzen metI 20-40-70%

I korting
" alle maten voorradig!

" enorme keuze, ook in zéér grote maten

" met certificaat van oorsprong
REZA REZA
GELEEN Let op SITTARD
Rijksweg-Zuid 193 he iu'sle Kerkstraat, Stad 1.
tel: 04490-55052 adres le|: 04490-15259

Limßurgs Dagblao
itff Nu te koop bij de kantoren van het Limburgs l| \Dagblad en de VW Vaals i

H^r-^SO markante I
yjf tSdorpsfiguren i

■ Le;_re van Wersch ,
Een boeiend geschreven lees- en kijkboek, 305 blz. tellend en J
rijkelijk voorzien van nostalgisch en historisch fotomateriaal. II
jVijftigonvergetelijke typen uit ons Zuidlimburgse land.

Nu te koop met vijf gulden korting!
Op vertoon van uw vriendenpas betaalt u voor deze uitgavel il geen ’ 28,50 maar slechts ’ 23,50! Zolang de voorraad strekt. Jjj__ __■

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan (ji

ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als leZ
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.



man in die periode ge-
woon een uitkering
kreeg, stelde de officier
van justitie het Sociaal
Fonds in kennis van
diens veroordeling.

gegeven worden. Het bestaande
politiekorps kan deze extra euro-
taak er niet bij nemen. In een
aantal Limburgse plaatsen is nu
al een tekort aan politieperso-
neel."

Van onze«aagse redactie
E£n HAAG/MAA-£?I£HT -Het °pen-Udar Ministerie in Maas-
£lcnt heeft niet in strijd
"et de wet gehandeldSS de S«chting So-
Verh J°nds BouwniJ"sttn d°P de hoogte te*ven van het strafdos-
v

r een inwoner«m Grevenbicht. Voor
'« öociaal Fonds was

de AAW-
man ♦

uitkering aan de
ddi schorsen en een
jee'van de al uitbetaal-

jorderen. De officier
J* justitie heeft nietda^T d?? zijn Plicht 8e"vaan, aldus de Nationa-

De CNV-districtsbestuurder zei
dat in zyn nieuwjaarstoespraak
in Roermond. Hy pleitte verder
voor een Euregionaal fonds voor

De man werd in 1987
door de rechtbank in
Maastricht veroordeeld
omdat hy hand- en

le Ombudsman diezich
gebogen heeft over een
klacht die de Greven-
bichtenaar over de han-
delwijze van het Open-
baar Ministerie had in-
gediend.

De districtsbestuurder pleitte
verder voor het opzetten van een
sociaal-economisch overlegplat-
form, waarin werkgevers- en
werknemersorganisaties en de
overheid zitting kunnen nemen.
„Als we ons in dit Euregiogebied
niet kunnen vinden, profiteren
anderen daarvan en gaan goede
projecten verloren."

de financiering van projecten die
de regio overstijgen. Op euregio-
naal niveau kunnen bijvoorbeeld
scholingsprojecten worden gefi-
nancierd. „Momenteel beconcur-
reren ondernemers elkaar veel te
veel. Dat kost veel energie en
heeft geen of weinig resultaat."
Booij had ook kritiek op het
voorstel van de voorzitter van de
Kamer van Koophandel uit

Van onze redactie economie
HEERLEN - Volgens P.A. Booy,
districtsbestuurder van het CNV
in Limburg, moet het ook nog
mogelijk zijn dat zich in Lim-
burg een europolitie-opleiding
vestigt. „Ook al vallen de gren-
zen weg, internationale politiesa-
menwerking zal grotere vormen
aannemen. Een aanvullende op-
leiding daartoe kan in Limburg

spandiensten had ver-
leend aan een bende die
handelde in gestolen
antiek. De Grevenbich-
tenaar verrichtte voor
de bende koeriersdien-
sten. Tegen betaling
vervoerde hy bijna een
jaar lang gestolen anr
tiek van Frankrijk naar
Nederland. Omdat de

Volgens de Nationale
Ombudsman is de offi-
cier van justitie daar-
mee niet zijn boekje te
buiten gegaan. Ook al
omdat het Sociaal
Fonds op eigen houtje
al een onderzoek was
begonnen naar de han-
del en wandel van de
Grevenbichtenaar en de
officier van justitie zelf
om informatie had ge-
vraagd. De klacht van
de man is dan ook onge-
grond verklaard.

'Geld was op maar hetpark was nog niet af'

Onverewachte kosten
breken 'Arcen' op

De overige drie inzittenden van de
rode Renault die door de Geleense
werd bestuurd, raakten ernstig ge-
wond en zijn voor behandeling op-
genomen in het Sittardse zieken-
huis. Naar verluidt, zijn de gewon-
den, de 29-jarige R. en de 56-jarige
K. uit Geleen en de 65-jarige K. uit
Sittard, buiten levensgevaar.

Van onze verslaggever
SITTARD - Het ernstige verkeers-
ongevalwoensdagvond rond elf uur
op de kruising Limbrichterweg-
/Hasseltsebaan in Sittard, dat twee
doden eiste, is veroorzaakt doordat
een van beide auto's door rood licht
is gereden. De 32-jarige Agnes Rit-
terbeeks uit Geleen en een van haar
vier passagiers, de 56-jarige Joop
Pieters, eveneens uit Geleen, kwa-
men bij de aanryding om het leven.

De bestuurder van de andere perso-
nenauto die bij de aanrijding was
betrokken, de 22-jarigeB. uit Land-
graaf, hield enkel een gebrokenpols
aan het ongeval over. Na behande-
ling in het ziekenhuis kon hij huis-
waarts keren.

De Sittardse politie is gisteren on-
middellijk begonnen met een uitge-
breid onderzoek naar de toedracht
van het drama. Vast staat dat de Re-
nault uit de richting Limbricht en
de Opel vanuit Susteren op de met
verkeerslichten uitgeruste kruising
met elkaar in botsing kwamen. On-
duidelijk is echter nog welke van
beide voertuigen het rode stoplicht
heeft genegeerd.

Injectiepistool
niet bruikbaar
in ziekenhuis

Het bereikte bezoekersaantal vorig
jaar, 260.000, en de inkomsten hier-
uit spelen volgens Walraven geen
rol in deze zaak. Er werden 300.000
bezoekers verwacht, maar er werd
uitgegaan van 240.000 volbetalende
bezoekers. Dat zijn er 260.000 ge-
worden.

« b Van onze verslaggeefster

de S"EN - De 32,5 miljoen gulden die beschikbaar waren voor
»fyeh eg van e kasteeltuinen in Arcen zijn schoon opgegaan.
le „, hebben echt niet met geld gesmeten, maar gaande de aan-

Wamen er zoveel bijkomende kostenposten bij dat we on-
°Vervf- een strakke bewaking van het budget geen geld meer
den ..el<*en voor onverwachte zaken. Sommige werkzaamhe-
op 2lJn blijven liggen, of onvoldoende uitgevoerd. Het geld is
.ej^>Baan zonder dat we een honderd procent goed park had-

Aatj l
taven v w°ord is directeur H. Wal-
'u'n v41 hetrecreatiepark Kasteel-
eitid h

ln Aro6ll- Walraven heeft
cember een brief gestuurd

'irn 1 2 provincie met een verzoek
t>et er- milJoen gulden voor de ver-
'erw "8 van het park. De provincie
"fctpo ln de looP van februari

standpunt tekomen.

350 o ên: "We hebben dit jaar al
i. w"gulden geïnvesteerd. Er was
H m budget wel rekening gehou-

y <lei 0 onvolkomenheden die in
Jaar a Van het exploitatie-.aan het licht zouden komen.

Maar dat het er zoveel zouden zijn
was niet voorzien."

Bodem
Kastelenpark Arcen is wederom
een bewijs dat het budgetteren van
een miljoenenproject geen sinecure
is. De directie had een bedrag in kas
van 32,5 miljoen. Dat is niet over-
schredenom de aanleg te verwezen-
lijken, maar er moest wel tot op de
bodem worden gegaan. „Als we wat
over hadden gehad, hadden we nu
niet om geld hoeven vragen," aldus
Walraven.

Provinciewerkt aan waterhuishoudingsplan

Mogelijk 'sproeiverbod'
Voor Limburgse boeren

Het rosarium is daarvan het meest
treurige voorbeeld. De rozentuinen
liggen op een eiland. De ligging is
prachtig. Maar dat stuk was net het
laatste aan de beurt. Tydens deaan-
leg van het park was veel met zware
machines over het terrein gereden.
Daarop volgde een zachte winter.
De ondergrond was dichtgeslagen
door het zware verkeer en er kon
niet veel meer worden gedaan dan
een laag teeltaarde aanbrengen en
een drainage aanleggen. Het mocht
niet baten. Het water kon niet weg.
Hele rozenperken verzopen.

„Het komt er," zegt Walraven „ge-
woon op neer dat er teveel onver-
wachte uitgaven zyn geweest. Een
voorbeeld. Tydens de restauratie
van het kasteel bleek de kapcon-
structie van een toren die er goed
uitzag ineens kapot te zijn." Daar-
naast pakten enkele dingen in de
praktijk anders uit dan was voor-
zien. „Er waren te weinig toiletten
en de hellingbanen voor rolstoelen
waren te steil."

Rosarium

Vervolg van pagina 1 plaats kan maken voor
andere beginnende on-
dernemers.Selectie voor

ondernemers

"an onze verslaggever

t>fo£nTRuCHT _ Het Limburgse
?fhet Kebestuur laat onderzoeken-egenen van grasland door
.Uw ln de toekomst verboden
UitgevWorden- Dat onderzoek wordt«en w°terd ter voorbereiding van
&, ,r aierhuishoudingsplan dat be-
-I>J'e<!_!.?entiger jarenzal worden ge-tenteerd.
f.idrtp," Noord-Brabant hebben mi-. w!s In principe besloten dat het
".et hJlau2ooo afgelopen moet zijnbesproeien van grasland,
d^ns GS daalt het grondwater
o,Ust zodanig dat er schade kanaan natuurgebieden en

landbouwgewassen.

Of het in Limburg tot een sproeiver-
bod zal komen, is volgens een
woordvoerder van het provinciebe-
stuur op dit moment nog niet te zeg-
gen. „De resultaten van het onder-
zoek zijn nog niet bekend en zullen
ook nog wel even op zich laten
wachten", zegt hy.

Overigens is het momenteel niet zo
dat Limburgse boeren naar harte-
lust gebruik kunnen makenvan het
grondwater. 'Grootverbruikers'
moeten bij het provinciebestuur
een vergunning aanvragen en
'kleinverbruikers' hebben een mel-
dingsplicht.

GRONINGEN- Met een naald-
loos injectiepistool in het on-
derhuids vetweefsel spuiten
van medicijnen is een goedko-
pe, betrouwbaarder en moge-
lijk ook goedkoper methode
dan de traditionele manier van
inspuiten. Maar in ziekenhui-
zen, waar het juist kostenbe-
sparend zou kunnen werken is
het niet bruikbaar, omdat het
pistool virussen kan overbren-
gen.

Dat staat te lezen in het proef-
schrift waarop P. Brink aan de
Rijksuniversiteit Groningen
promoveerde tot doctor in de
geneeskunde. Brink werkt
sinds kort als chirurg in het
Heerlense De Weverzieken-
huis. Hij werd 37 jaar geleden
geboren in Amsterdam, stu-
deerde geneeskunde in Nijme-
gen en specialiseerde zich tot
traumatoloog in Groningen.

De verbouwing wordt
door DSM betaald uit
een budget dat het be-
drijf heeft voor hulp en
het overdragen van ken-
nis aan startende onder-
nemers. Daarmee wil het
concern bij voorkeur
starters helpen diebegin-
nen met een aan DSM
verwante activiteit.

Geld of geen geld van de provincie,
het rosarium zal worden hersteld
(kosten 260.000 gulden) vóór de ope-
ning van de Kasteeltuinen op 18
maart. Alle andere uitgaven zyn nog
over de komende jaren uit te sme-
ren, indien de provincie negatief be-
schikt. Blij zou Walraven daar niet
mee zyn. „Het eerste jaar word je
wel wat vergeven", meent Walra-
ven, „maar de bezoekers verwach-
ten nu een perfect park." Men kan
zich derhalve afvragen of het park
niet te vroeg open is gegaan. Walra-
ven: „Nu is het mooi. Over twee jaar
is het nog veel mooier. Maar twee
jaarwachtenkan jeje alleen permit-
teren met een hele volle portemon-
nee."

starters verwant zyn aan
de activiteiten van DSM.
De starter moet in gede-
tailleerde plannen ook
kunnen aantonen binnen
enkele jaren zo snel te
groeien dat hij weerDe starterscoördinator

van deKamer van Koop-

Het besluit tot het inrich-
ten van een bedrijfsver-
zamelgebouw is in een
stroomversnelling ge-
raakt nadat vorige week
via een publikatie in het
Limburgs Dagblad be-
kend werd, dat onderne-
mende beginners een
steeds nijpender gebrek
aan huisvesting hebben.

handel zorgt binnenkort
voor een selectie van de
ondernemers die in het
bedrijfsverzamelgebouw
willen beginnen. Daarbij
let hij er niet alleen op
dat de activiteiten van de
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Buit 3000 gulden

Gewapende
overval
in Weert

Met een mes en een pistaal bedreig-
de het tweetal het daar wonende
echtpaar en vroeg om geld. Ze kre-
gen uiteindelijk f 3.000. De zoon
des huizes die naar de bovenverdie-
ping was gevlucht, werd even later
nog eens honderd gulden afgeperst.
De dochter ontsnapte en zag kans
naar de buren te vluchten en de po-
litie te waarschuwen.

Chief Buthelezi, de leider van de
Inkatha-beweging, is volgens
Beyers Naudé zeker een factor
waar ook rekening mee moet
worden gehouden. „Hij is per
slot van rekening de voorman
van een organisatie van zon mil-
joen leden en premier van het
thuisland Kwazulu. Hij geeft
voor de meest gematigde zwarte
leiderte zijn, maar naar mijn me-
ning versterkt hij zijn eigen poli-
tieke positie ten koste van de al-
gemene bevrijdingsactie."

" Dominee .
Beyers
Naudé: Jk
ben vaak
opgepakt,
maar ik ga
door met
mijn strijd
tegen de
onrecht-
vaar-
digheid."

Foto:
WIDDERS-

HOVEN

Somber
Over de toekomst van Zuid-Afri-
ka is dominee Beyers Naudé
toch wel somber. „Ik ben bang
dat de gewapende strijd van met
name het ANC doorgaat als er
niet snel betekenisvolle maatre-
gelen van deregering komen ten
gunste van de zwarte bevolking.

Vrouw steekt
man met mes

De daders sloegen daarop ijlings op
de vlucht. Ze waren gekleed in een
donkere overal en droegen een bi-
vakmuts met kijkgaten. Van een
signalement is verder alleen hun
lengte bekend, respectievelijk 1,70
en 1.80 meter. De politie (04950-
-34622) wenst in contact te komen
met mensen die rond 19.00uur in de
buurt van de bewuste woning iets
vreemds hebben waargenomen.

vaak gebeurd vanwege gezond-
heidsredenen."

Beyers Naudé vindt situatie nauwelijks gewijzigd:

'Voorstellen van Botha
zijn enkel lapmiddelen' Verdeeldheid

- Dominee«eyers Naudé kan het nietsenoeg benadrukken: delüidige toestand in Zuid-trika voor de zwarte meer-
_\s!reid is nauwelijks ver-anderd. „De algemene in-jruk buiten Zuid-Afrika is,
j*at er aanmerkelijke verbe-teringen in ons land hebbenFtaats gevonden. Natuurlijk
's President Botha soepeler
geworden. Maar naar mijn
J^ening is er fundamenteelniets gewijzigd. Er is een
derandering in strategie vanQe Zuidafrikaanse regering.

gens hem wel mee. Over één ding
zyn die groepen het namelijk
eens: de totale verwerping van
apartheid. „Mijns inziens staat
zeker tweederde van de zwarte
bevolking achter het Verenigd
Democratisch Verbond, dat zich
weer in de doelstellingenvan het
ANC (het verboden African Na-
tional Congress, red.) kan vin-
den."

WEERT - Bij een gewapende over-
val gisteravond rond 7 uur in een
woning aan de Leukenstraat in
Weert is ruim f3.000 buitgemaakt.
Van de twee daders ontbreekt nog
elk spoor.

£n dit is enkel en alleen ge-
komen door druk vanuit hetbuitenland. Hiermee is naarV^jn stellige overtuiging

ook bewezen dat zon-j|fr„ betekenisvolle pressie« Zuid-Afrika geen veran-deringen plaatsvinden."

Angola
Het feit dat er in de kwestie-An-
gola onlangs een akkoord is ge-
sloten, noemt Beyers Naudé wel
een belangrijke stap, maar hij
hecht meer waarde aan de ma-
nier waarop deze naar zijn me-
ning tot stand is gekomen. Vol-gens hem moest Zuid-Afrika wel
tot deze overeenstemming over-
gaan, omdat het land niet meer
opkon tegen de enorme militaire
steun van de Sovjetunie en
Cuba. Daarnaast zou deverslech-
terde economische toestand in
Zuid-Afrika een belangryke rol
hebben gespeeld, meent hy.

De 'politiekvan opbouwendebe-
trokkenheid' van vooral de Ver-
enigde Staten en Groot-Brittan-
nië noemt Bevers Naudé ronduit
een farce. „Wat hebben de afgelo-
pen vijf of zes jaar politiek van
Reagan, Thatcher en Kohl nu
werkelijk opgeleverd?", zegt hijenigzins verontwaardigd.

Volgens Beyers Naudé zijn de'ervormingsvoorstellen van Bo-|"a lapmiddelen. „Voor dezwar-
Zi? ueu niet echt veel veranderd,
r'i, nebben nog altijd niet die
hl-Ü L

n' die de blanke minder-d_ni,wheeft- Natuurlijk zyn wypan^baar voor elk stapje in deeoede richting, maar die vinden
Je" niaar plaats onder dwang*n druk. Zo is bijvoorbeeld hetverbrengen van Nelson Mande-
be^^Y'* de gevangenis naar een«waakt huis geen fundamentele

in het regeringsstand-
fipil VMandela kan nog altijdKeen kant op. Het is gewoon eenr^" 1 van De buitenwe-eia wordt getracht een rad voor"e ogen te draaien. En de vrijla-
*ng van andere zwarte leiders is

„De rol van het buitenlandin van
wezenlijk belang. De Zuidafri-
kaanse regering zegt wel dat har-

Ik ben vooral ernstig bezorgd
over de sombere perspectieven
voor de jongeren. Een toene-
mend aantal verlaat Zuid-Afrika
en gaat een of ander militaire op-
leiding volgen. Een andere groep
blijft gewoon werkloos en gaat
uit frustatie over tot geweld. Het
is allemaal beslist niet rooskleu-
rig, maar wel de bittere realiteit.

De uitbarsting was het gevolg van
een langslepende echtelijke ruzie.
De verbrandingen aan het lichaam
van de man, als gevolg van het gooi-
en met zoutzuur, vielen achteraf
mee. Voor de vleeswonde aan de
hand moest de man zich in het zie-
kenhuis laten behandelen.

OOST-MAARLAND - Mevrouw G.
uit Oost-Maarland heeft gistermor-
gen om acht uur haar man met een
mes gestoken. Ook gooide zij een
fles zoutzuur naar haar echtgenoot.

dere sancties een des te scherpe-
re reactie van Zuid-Afrika zal op-
leveren, maar dat moet ik dan
eerst weleens zien. Wy, detegen-

standers van apartheid, hebben
altijd gezegd dat altijd een toege-
ving komt, al is het maar stukje
bij beetje. Je moet volhouden."

Dat er sprake is van verdeeld-
heid onder de zwarte bevolking,
kan dominee Beyers Naudé niet
tegenspreken. Maar die valt vol-

Ik ga in elk geval door met mijn
strijd tegen apartheid. Dat is
mijn plicht als christen."

provincie

CNV wil opleiding voor
Europolitie in Limburg

Maastricht. Die pleitte vorige
week voor het realiseren van ex-
tra fondsen in Zuid-Limburg om
een vuist te kunnen maken tegen
buitenlandse concurrentie. „Dat
is een aardige geste, maar zet
geen zoden aan de dijk. Met het
concurreren met buurlanden
schieten we niets op. Integen-
deel,er kan béter opEuregionaal
niveau worden samengewerkt."

Vrijdag 13 januari 1989 " 15

Negeren rood licht
oorzaak van botsing

Strafdossier
'uitgelekt'

Ombudsman vindt klacht ongegrond

" De ravage na de botsing
in Sittard was groot. De
politie is kort na het
ongeluk met een onderzoek
begonnen. Getuigen van
de drama worden verzocht
zich met de politie in
verbinding te stellen, tel.
04490-19444. Zij heeft haar
hoop gevestigd op de
voetganger die op het
moment van de
aanrijding in de buurt
van de kruising moet
hebben gelopen.

Foto: PETER ROOZEN

Limburgs dagblad
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Design Kantoormeubelen

Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan des Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.
STEREOTOREN Sony 212
mcl. boxen ’550,- en com-
pl. eiken eethoek, Lode-
wnk-stijl ’ 4500,-, 045-
-211071.
BANKSTEL eiken (zwaar)
375,-; slaapk. 375,-; eeth.
175,-; kl.tv. 12 kan. 175,-;
mod. kast wit 475,-' Kou-
venderstr. 208, Hoens-
broek.
WASAUT. combiAG 275,-;

tasforn. 95,-; ijskast 75,-;
iepvr.kast 275,-; gashaard

150,-; gasplaat 75,-; Tel. 045-
-725595.
BANKSTEL eiken (3-1-1)
i.z.g.st. tel. 045-412386.
VLOERKLEDEN, wol of
katoen, div. maten/kleuren.
Leon Jansen, Kerkstr. 300,
Brunssum, tel. 254818.
Oude UNIFORMEN te k.
geschikt voor blaaskapel-
len. Tel. 045-270155 .
Te k. WASAUTOMAAT
i.g.st. pr./150,-. Koe-
koekstr. 11, Hrl-Nrd. Tel.
045-218386.
STEREOTOREN, VHS vi-
deo te koop. Tel. 045-
-727669.
Te k. compl. inger. FRI-
TUURWAGEN, zeer gesch.
v. braderieën etc. In bedrijf
te bezicht. Pr.n.o.t.k. Tel.
04493-4283.
Te k. compl. getinte don-
kergr. autoruiten voor RE-
NAULT5 TL. 045-211622.

Diepvrieskasten en -kisten,
KOELKASTEN, was- en
droogautomaten, kooktoe-
stellen. Alles tegen de helft
van de prijs. Incl. volle ga-
rantie. Vnesko, Sittarder-
weg 136, Heerlen, 045-
-727T542.
IBM - KT compatible 10
MHZ 640 KB 1 x 51/. D. 1 x
32 MB HD. Klok Game
SER PAR VEGA de luxe
kaart 640 x 480 14 kl. mon.
multisyno EIZO 8060 S 820
x 620 mcl. software, prijs

’4500,-; Tel. 04754-6291
Te k. FABRIEKSAANH.-
WAGEN m. torsieas, laad-
verm. 750 kg, afm. 1.15x2 m,
nieuw! Vaste pr. ’1200,-;
Tel. 04490-55059.
LEMÖ'Ï'EX textiel- en le-
der-groothandel biedt aan
uit eigen import verkregen
lederen dames- en heren-
jacksvan ’ 45,-, rokken van

’ 20,-; joggingpakken van

’ 15,-; Panda's van ’45,- etc.
Geen P.V. Laurstra. 28
Eygelshoven. Tel. 045-
-462000.

STOOKHOUT droog popu-
lieren 4 m3’ 240,-' fm3 ge-
mengd ’280,-. Tel. 045-
-318518.
Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT enz. Houthandel
Landgraaf, Buizerdweg 8,
ind.terrein Abdissenbosch.
Tel. 045-318518.
KACHELS, grandioze ver-
bouwingsopruiming, 10-
-70% korting, nieuw en ge-
bruikt. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen, 04459-
-1638.
Vele tientallen KLEUREN-
TELEVISIES, in orde, van-
af’ 99,-.Bij de echte expert!
Expert Keulen, Markt,
Simpelveld, tel. 045-443344.
Voll. eigen techn. dienst en
géén voorrijkosten.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O,- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30,-
-p.mnd. Orgels voor ’30,-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).
Te k. BRUIDSJURK m.
hoepel mt. 38/40. Tel. 045-
-210773 na 18.00 uur.
STARFASHION groothan-
del voor vrijetijd- en con-
fectiekleding. Nieuw eroti-
sche lingerie. 04490-19235.
Compl INBOEDEL (ook
apart), zwaar rundleren
bankstel m. kuipkussens
modernklassiek. V.p. 2750.-

-■ massief eik. wandmeubel.V.p. 1225,-; zwaar eik. eet-
hoek m. 6 stoel. V.p. 1750,-;
mass. eik. salontafel. V.p.
475,-. 045-323830.
Te k. moderne WINKEL-
INSTALLATIE, 2 vitrines,
2 toonbanken en open kas-
ten. Tel. 045-312459.

Scherpe
prijzen

Vloerplanken en schroot-
jes. Tevens alle balkhout,
plaatmateriaal, lichtkoe-
pels etc. Tevens bezorgen.

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60

Übach over Worms
Tel. 045-319846

KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank

Weg. omst. modern grijs le- Hrl-C KAMER in stu*f
ren BANKSTEL 3-2-zits, tenhuis 045-455755^^1kuipmodel. V.p. 1125,-; mo- /-„~„..k v aA/rcTfle Hderne witte eethoek. Vr.p. °SSÏÏJ*L I£en 41025,-; modern leren draal- 2!te^^KesJfauteuil, V.p. 475.-. Alles 3 ffL^Ti?16 imnd.oud.fe-323830. |f}|K|aJ
Te k. JUKEBOX Würlitzer KAMFRq t. h,-T^A_
500 1937. Tel. 045-242261. 136 W
RÉGULATEUR, omaklok, broek, tel. 045-216667^
««^m*' vrjJsün2er- KAMERS te huur vo*]imd-.dumu. te mensen in Hartje Jl^Te k. AANHANGWAGEN broek, tel. 045-224509 «M
2 mtr. x 1.20 m. Tel. 04490- uur. J
27465- Te h. Kerkrade \
Kf^fÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWm DRIJFSRUIMTE OU

1irJ :<<_»]■__« [ _M frfcl»[»J ■ m2, op zeer goede l 0"]MM_________»___________«________l 045-451656? A
Te k gevr oud IJZER en Te huur WINKEL-^metalen, stoop- en schade- HUIS in centr Landflfe Tel- 045-272216, tevens ter overn. 1* «J(272516 ook s avonds). winkelinventaris tel
De hoogste prijs voor oud- Tel. 045-316599.
papier en METALEN^ Irik KAMERS te huur vJ
fïs¥^2* 36ia Hhe_^l' denten, ±20 m2, ctft21 .öno2913' na 18 u- 045_ HeerleA. 045-323640^23 .21)9. — r,fé
77—=; n- Voor KEURIG P*3Hoogste prys voor alle grote nette gemeub.JfflMUNTEN, Postzegels, |an rand Hrl-centru**goud en ansichtkaarten. tel 045-217592.Stamps and coins, Kastel- — -—~ ..,...r^tcl
laan 102, Heerlen (Meezen- Gemeub. KAMERrf'Jbroek). Tel. 045-726789. _ gebr. v. keuken en W
Goud, ZILVER munt. mfd

ntel^f12755^postz. etc. cont. bet. vrybl. -\_tax. Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. 2e hands MEU- I Z_m
BELS. Meubelhal Meers- ■^^^■■^^^^sen. In- en verkoop. Tel. „ _~, aa_l
043-644172. Ik begon zijn harde a* j
VIDEO'S VHS gevraagd lekker te vindfn- *U
ook kleuren tv's va. 16 kan. mijn panty stuk sen» ■en stereo-torens. 04406- 06-320.325.12 -50 d^
12875' „NYMPHO". _^4
INKOOP goud, zilv., brilj., --...,.- ...—, , ___Tflfl
munten, contant geld. Ver- PRIVÉ bij Jolanda ' 4
seveld, Saroleastr. 80A, sexy meisjes va.
Heerlen. Tel. 045-714666. Q4492-3198~ Ass.Jg^
Te6k.Vgeervr.Ubre BILJART "eve gezellige darr*^def. geen bezwaar, tel. 045- bij u °p Vlslte „,
254049 of 254081. 045-31 1 89^ 'Gebr. DIEPVRIEZERS, , -B_ntia nftVr.)
koelkasten, was- en droog- (assistentie go
automaten, kooktoestellen, A
alle huish. apparaten, naai- Harenl van harte Ve'.machines, ook klokken en "r*"!_ ,Yf" ?arte J, 1Jfietsen. Kl. defect geen be- bij MANUELA vanal
zwaar. Tel. 045-726206. Tel. 045-721759. -j

WffWSÊSSSSSSi MADAME büttéh
en haar Poolse. Ind^l

Gemeubileerde KAMERS, sche, Belgische, DUit-j"
Argelierstr. 131. Tel. 214246. Ned. meisjes, in tOpH
Na 18.00 uur. Hommert 24, krü^Te h. aangeb in Heerlerhei- Schinnen, Vaesrade ft
de, ZIT/SLPK., onderge- vanaf 1d ..
bracht in bungalow, met vana' '^u- <2
gebr. v. keuken, douche, KATJA Nicky en Elly "<i

223482. 045-423608. _^
Te huur aangeb. WINKEL- Alleen het beste is fRUIMTE Geleenstr 2, genoeg voor U. °°*Munstergeleen, tel. 04490- ?„on
28165. 1989
CARNAVALSPAKJES te . 0 ~anh. of te k. Oude wijvenpak- De meisjes Vd'
jes te h. Boumans, Vredes- >-v ■ i_
hofje 22, Terwinselen, tel. ■ 111fl045-411960. \J\\AVJ
Gemeub. ZIT/SLPK., dou- O U. U» I_\Cche, keuk. Panneshei- LjL LJLJIw Iderstr. 19,Kerkrade. fc"' "^ *** A
Te huur mooie gemeub. Rijksweg-Zuid 131 >_«
KAMERS met tel., gebr. v. Q4490-42313. fjkeuk., w.e. en douche te ' " in o/i ui. "_>
Kerkrade. Tel. 045-452128. ma. t/m vrij. 10-24 w"j

Gemeubileerd APPARTE- 1018 uur- Tev

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

■ MOOI " w' I
238,- 2*° I■ tOJBOOI- *** ■

■ .S.lOOl 71*^1BIWXXM470 "■SO.OOO ,„_,J„.._,.nj
OVERLIJDENSRISICO IS

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptiiden ziin óók mogehik

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 Maastricht
Bijkantoor:

Hoofctatnat 9. Moentbroek
■ Tel. 045-225000»

m3t

Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek. tel. 045-
-216969.
Voor ieder KARWEI in- en
om huis, tuinsnoei enz. Tel.
045-272093.
Wilt u ook vakwerk voor al
uw VERBOUWINGEN, te-
gelwerk. metselwerk, tim-
merwerk, geveluitkappin-
gen, invoegen, gevelreini-
ging, deuren, kozynen enz.
Kwaliteit hoeft niet duur te |
zjjn. Op het door ons gele-
verde vakwerk is garantie
met blijvende service, tel.
045-464158.

Geen verkoop, geen kosten
KERKRADE
P. Zeyenstr. 11, halfvr. woonh. m. c.v. + therm. + rol-
luiken, 3 sl.k., gr. tuin, zold. Vr.pr. ’ 119.000- k.k.

HEERLEN
Stanleystr. 32, drive-in woning m. garage en cv., 3 si.
k., kunstst. koz. + therm., achtertuin.
Vr.pr. ’ 112.000,-k.k.

HEERLEN
Heideveldweg 11, gunstig gelegen halvr. woonh., gr.
tuin, woonk. m. eik., park., keuk., bijkeuk., 3 gr. sl.k., lu-
xe badk., dakterras, vst trap n. zold.
Vr.pr. ’ 126.000-k.k

HEERLEN
Altaar Dries 25, woning in mooi plan m. garage, nabij
ziekenh. Weiten, open keuk., gr. woonk., tuin + terras,
3 sl.k., zold.
Vr.pr. ’ 132.000-k.k

MERKELBEEK
Belenweg 27a, luxe bung. tevens geschikt als bedrijfs-
pand, gr. garage, berg., kantoor, magazijn, gr. woonk.,
gr. keuk., bijkeuk., 3 ruime sl.k., luxe badk.
Vr.pr. ’ 298.000,- k.k. 121103

Alle hypotheken
Jjf/£\ Al(f~^S_\ Assurantiekantoor

JWF=Wr^O van Oppen bv
Lindeplein 5. 6444 AT Brunssum. Tel 045 25 45 43

maandagim vn/dag 9 00- U.OOen 1330- \7.3ouur
zaterdag 9 00 ■ 12 00 uur

1 ■

In verband met een interne
verbouwing is de Inspectie der direkte
belastingen te Kerkrade gesloten van
1 9 januari tot en met 7 februari 1 989.
Ook met telefonische vragen, vragen
wij u te wachten tot 8 februari 1989.

Inspektie direkte belastingen.
Wilhelminastraat 41, Kerkrde
Tel. 045-455131

asito
schoonmaak & onderhoud

zoekt voor het nieuw te starten object
Thermae 2000 te Valkenburg diverse
enthousiaste medewerkers die in de
ochtenduren
schoonmaakwerkzaamheden willen
uitvoeren. Tel. reacties maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
043-472047.

- Asito Schoonmaak & Onderhoud
121U8 Bilserbaan 19A, 6217 JD Maastricht

Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF ,
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8. Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
TV-ANTENNES ’395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen. 045-441693.

SCHILDERIJEN te koop.
Keekstr. 92. Heerlerheide.

Carnavalsgroepen en on-
dernemers opgelet: vele
guldens voordeel op alle
CARNAVALSARTIKE-
LEN, raam- en zaaldecora-
ties. Bel 045-753412 en
maak een afspraak.

SLAAPKAMERKAST 'zwart-eiken gefin. i.z.g.st.
met 2 spiegeldeuren, afm. 1
H 2.20 Br. 300 mtr. nw.pr. :
’l4OO,- vr.pr. ’375.-, tel.
045-458666 b.g.g. 464674.

i :
Motel Heerlen j
vraagt enthousiaste 'medewerkers

voor het restaurant (m/v) ,
* leeftijd 18-22 jaar
* opleiding Mavo ]

» full-time en/of part-time betrekking
* alleen schriftelijk solliciteren. iMotel Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen __ j

CONFECTIEBEDRIJF Hodiamont Kerkrade b.v. vr.
leerling-modinettes en/of erv. modinettes tot 21 jr. Tel. j
045-453308. (

Dubbelasser AANHAN-
GER met dichte opbouw
L34oBl3oHl6opr^ 1650,-
-tel. 045-721336.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
§arantie. R/J Handelson-
erneming. Stationstraat

294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.
BALKEN, planken, troit-
.tegels, afbr. materiaal, div.
radiatoren etc. Bouw-
bergstr. 100 Brunssum. Tel.
045-251964.

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.
Te koop eiken BANKSTEL
3-2-1- + eiken eethoek
i.z.g.st. 045-312599.
Te k. eiken OMASLAAP-
KAMER compl. Tel. 045-
-323640.
AEG TURNAMAT S was-combi. ’ 275,- m. 6 mnd. ga-
rantie, halfautom. AEG m.
wasverzachter ’ 125,- m. 6
mnd. garantie, tel. 271036.

FRITUURINVENTARIS
Anjelierstr. 131. Tel. 214246.
Na 18.00 uur.
Te k. Marokkaans TAPIJT
2 mtr. bij 1.70, tel. 045-
-270707.
Te k. ROLSTOEL z.g.a.n.
merk Ortopedia type V, ex-
tra aanpassing bij benen.
Vraagprrjs ’6OO,- ' 045-
-227399.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.
Goede KLEUREN-TV'S Te k. MSX 2, 8250 met ge-
met garantie, Philips groot- heugenuitbr. ’850,-, tel.

beeld va. ’ 145,-. Zeer grote 045-224779.
sort. tv's. Occasioncentrum Een ant. KLOKKENSTELGeel, Grasbroekerweg 25, en 2 kandelaars, Vroenstr.
Heerlen. Tel. 045-724760. 20 Kerkrade.

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).

Morgen
Hobby/Huisvlijtmarkt
in Makado-Beek (toegang gratis)

Totale winterkollektie
halve prijs

Mode Haan
Hoogstr. 98 N'hagen-Landgraaf, 200 m nabij winkelc.

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’298,-. Emly H.O. Handelsstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T. V.Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045--213879.
T.k. PICK-UP merk Dual
510 weinig gebr. pr. ’ 150,-.
Tel. 04406-12852 na 18 uur.
AANBIEDING vloertegels
32x32 cm. Div. kleuren, lijm
en voegsel inbegrepen
’24,50 p/m2mcl. BTW. Te-gelhandel Janssen, De Hut
7, Gulpen. Tel. 04450-1970.
Te k. PRINSCARNAVAL-
KOSTUUM BLAUW FLU-
WEEL MET SCEPTER EN
MUTS ’150,-. Tel. 045-
-717608.
KOLEN te k. le keus, zéér
goedkoop. Tel. 045-422217
of 423199.
ATARI 520 STM computer
(1040 KB.) + diskdrive,
muis en software, pr.

’ 750,-; Tel. 045-451053.
Oma's KOLENFORNUIS,
oma's slpk., compl. zeer
mooi. Tel 045-452926 na 18
u.
Te k. 18 krt. COLLIER 25gr. met 1 brilj. 0.50 k. Vs tw
certif. Tel. 045-750587.
Te k. eiken WANDMEU-
BEL (2.96 m br.), a.n. Tebevr. Nam. Driessen 52,
Übach over Worms. Tel.
045-316307.
Tek. TELEFAX tel.nr. 045-
-324049 tussen 19en 20 uur.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel, barokstijl eet-
kamer, enkele perz. tapij-
ten, alles als nieuwe! tel.
045-223094 of 323751.
Te k. zeer exclusief gedis-
tingeerd antiek DIREC-
TIEBUREAU met bij beh.
zetel, stabiel en fors, zeldz.
fraai bovenblad, het geheel
voorzien v. royaal fraai
handsnywerk ’5500,-, 045--312127.
Te koop RPINSEWAGEN
trekolifant ± 4,5 mtr. hoog
te bevr. 04455-1557 of 1309.
Te k. 1 jr. oudBANKSTER,
velours bekl. heeft ’4200,-
-gekost nu voor ’ 2000,- weg.
verh. tel. 045-256346.
Tek. Sigma ZOOMLENS F
80-200 (schroefdraad)
z.g.a.n. ’ 150,-; schommel-
steoel d. br. eiken f 175,-;
aanrecht m. spoelbak 1 m.

’ 60,-; verwarming 210x6
’5O,- na 2 uur tel. 045-
-259388.

MENT en kamers te huur.
Pappersjans 42, Heerlerhei-
de. Tel. 045-227930.
Kamer te huur in VOE-
RENDAAL, tel. 045-750229.
KAMER te h. aan de markt
in Sittard, direct te aanv.
045-724690.
Ge, KAMERS v.a. 350,- all-
in p. mnd. Lotbroekerweg
19, H'broek, tel. 227291.
Te ruil aangeb. HUUR-
FLAT hoogbouwflat. Euro-
palaan te Brunssum. 85 m2,
3 slpk's, keuk., badk., grote
woonk., groteen kleine hal,
alles i.z.g.st. Liefst tegen
kleinere flatwoning Poor-
terstr./Heuikestr./ of Euro-
paln. Tel. 045-252024 na
20.00 uur.
CAFÉ ter overname aange-
boden. Leuk, goedlopend
dorpscafé met terras en
zaaltje, gelegen in Midden-
Limburg, met meerdere
vaste verenigingen. Goede
parkeergelegenheid. Rede-
lijke huurprijs. Tel. 04498-
-51415.
Te huur VALKENBURG
kamers, 3 min. van station,eigen opgang, met koel-
kast, gascomfort. Tel.
04406-15323. Na 12.00 uur.
Ter overname aangeboden
een volledig ingencht ver-
kooppunt DAGWINKEL
voor vlees en vleeswaren in
het winkelcentrum Kem-
perkoul/Sittard. Prüs nader
overeen te komen. 8r.0.n0.
MA 537 LD, Stationsstr.27,
6221 BN Maastricht.
Over te nemen en/of te h.
RESTAURANT Mano te
Maasmechelen (B). Kon.
Astridlaan 8. Zich wend.
Rykswee 187. Tel. 09-
-3211761175.
KAMER te h. nabij cen-
trum Kerkrade. Tel. 045-
-461870 of 452269.
KAMERS te huur. Hoogstr.
17 Landgraaf. Tel. 045-
-319878.
Te h. APPARTEMENT teH'broek, woonkamer met
open keuken, slaapk., dou-che, w.e. en berging, huur
’5lO,- per mnd. Te bevr.Weustenraedtstr. 110Hoensbroek.
NIEUWENHAGEN: ± 40m 2winkelruimte te huur
bij kapsalon b.v. voor
schoonheidssalon, tel. 045-
-317621.
Te huur aangeb. gem SIT-
TARD: woonk. + app.
slaapk. gez. bad, wc keuken
04902-41838, 17.30-19.30 u.

gevr. _^^
Privé CORINA, IvoM
gela, Petra, Chami^Mariska. Tel. 045jgV

Orale-se'
06-320.323'tJ
mmh nieuw SOJ^i^

Oooohh1. 06-320.3206É
Mmh sex. _JB
Gaat ze nou
te ver met rie'
SM-Mani^
06-320.33060.

Soms is ze streng. fvernederend.
schokkend is zeJ* ,

Luister zelf! ____^kü
..CONTACTENBUPy
L'Amour, privé-a° tf
middeling Heerlen
225237. -<>"06-320.330.07. %al*
EROTISCHE ve'

’ 0,50 per mjnuut^
Non-stop SEXVERH 2,i-
Retinafoon 06-3ZUJ

50 et. per min. <jjfl
Club PARIS. Ma- ~.
va. 14.00 uur. Pr^V
weg 31* Noord, <-"
Tel. 04492-1873^^;
BijprivéhuisYVON^,;
8 lieve sexy meisje . t
ontv. in lingerie- J
weer 2 nwe. klasse
aanw. -~~~^cs
Escortservice tel- t
23730. Ma. t/m
20.00-5.00 u"!l^-^o.'
Chatbox BLIND Kvoorn goed gesPr 2t
bijv. kamers verhU' fff
kopen, baan zoeker ?
woon intiem ■32032520, sQC^l>^
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De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. Aarveld, Vergilius-
straat 18, S 713385 en Ganzeweide,
Stanleystraat 23, S 210772. B.g.g.
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Meiser, Kerkstraat
45 Waubach, S 313633. Voor spoed-
gevallen dag en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Van Wersch, Hoofdstraat 41,
S 452010.
KERKRADE-WEST. Kerkrade-
West, Akerstraat 79, S 415440. Voor
spoedgevallen dag' en nacht ge-
opend. Snijders Kerkrade West,
Kampstraat 114, S 420777. Dag en
nacht geopend.
BLEIJERHEIDE. Blerjerheide,
Blerjerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofd-
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH « 711400).

TIGH - HEERLEN.
S711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

Rekening over hele dag werk voor twee man

Inritten gemeente
Heerlen peperduur

GROENE KRUIS

bioscopen Openbare school
in Bleijerheide

krijgt noodgebouw
DEN HAAGA. OERENDAAL
— De eigenaar van een illegale
autohandel aan de Retersbe-
kerweg in Voerendaal is naar
derechter gestapt om een door
de gemeente Voerendaal op-
gelegde bedrijfssluiting te
voorkomen.

De gemeente isvan mening dat de
autohandel moet verdwijnen om-
dat het gebied waarin de Reters-
bekerweg ligt is bestemdvoor wo-
ningen en agrarische bedrijven.
Volgens Korfer past zijn garage-
bedrijf wel degelijk in de omge-
ving.

De aanblik van gestalde auto's is
niet wezenlijk anders dan dievan
de geparkeerde landbouwvoertui-
gen bij agrarische bedrijven in de
buurt, aldus de zoon van de gara-
gehouder.

Korfer heeft tegen de dreigende
sluiting een spoedprocedure aan-
gespannen.

Korfer heeft in de loop van 1988
het garagebedijf op zijn terrein ge-
vestigd. De gemeente vindt dat de
activiteiten daar in strijd zijn met
het geldende bestemmingsplan
en afbreuk doen aan het landelij-
ke karakter van de kern Reters-
beek.

daag in Zoetermeer overleg ple-
gen met ambtenaren van het Mi-
nisterie van Onderwijs.

KERKRADE - De nieuwe open-
bare school in Bleyerheide wordt
voorlopig gehuisvest in een
nood- ofwel semipermanent ge-
bouw. Het gaat hierbij om een
constructie met elementenbouw.
Dit is nodig omdat in deze wijk
geen geschikt leegstaand pand
voorhanden is. De openbare
school in de wyk Heilust wordt
gehuisvest in het pand van de
kleuterschool bij basisschool De
Wegwijzer, die geheel onderge-
bracht wordt in één vleugel van
het gebouw.

meenteraad om de benodigde
kredieten vast te stellen.

Zoals bekend gaan beide open-
bare scholen per augustus van
dit jaarvan start, om te beginnen
elk met drie groepen. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang. Nog
deze maand hoopt men de be-
noemingen van de beide direc-
teuren rond te krijgen. Aange-
zien men de toestemming van
Gedeputeerde Staten al heeft
verkregen brj de startprocedure
van de openbare school in
Eygelshoven (die momenteel 33
leerlingen telt), ligt de voortgang
van het project nu geheel bij rijk
en gemeenteraad.

nis laat zich daarbij vergezellen
van een demograaf, die de ver-
wachte bevolkingsontwikkeling

in dewijkenzal toelichten. Het is
de bedoeling om zowel voor de
huisvesting als inrichting zo
spoedig mogelijk het fiat (en dus
gelden) beschikbaar te krijgen.
Bij groen licht van het ministerie
vraagt het college aan de ge-

Met deze plannen op zak gaat
wethouder Cap Schroeder von-

HEERLEN
£»■': A fish caUed Wanda, dag. 18.15
Bi ' uur, do t/m zo en wo ook 15 uur.tJI* OIl: WiUow, dag. 18 en 20.30 uur, do
den20 en wo ook 15-30 uur- De Red'
18 iies' Mzowo 14 uur. Maxim: Big,
ls a en 20.30 uur, do t/m zo en wo ookUur"Ur H5: Moonwalker, dag. 14 en 19
_[■?* zo ook 16uur. Who framed Roger«Obit, dag. 14.30 18.45 en 20.45 uur, za
14 ik 16,3° uur-Frank en Frey,za zo wou* uur, za zo ook 16.15 uur. Pippi
Uur n °us' za zo wo 14 uur, za zo ook 16
21 u Lomineto America, dag. 14 18.45en
j. "Ur, za zo ook 16uur. Scrooged, dag.uur. Spoorloos, dag. 19 en 21 uur, do
IBsnma di ook 14 uur- Die Hard< da«-ou en 21.15 uur, do vrrj ma di ook~ e
l3uur. De Spiegel: Hersenschim-

di oïv' vr^ Vm ma 21uur. Vroeger is dood,"" *° en 22.30 uur.

SCHAESBERG
Uur f..no: Midnight Run, vrij t/m zo 20w-Uie hard, vrij t/m zo 22.15 uur.

exposities

MAASTRICHT
21 ~:A fish called Wanda, dag. 14.30en
dert Ur' Mzo ook 18-30 uur- De R«J--i/"Jes, za zo wo 14.30 uur. Coming to
Uur a' do **$ ma di 14-30 en 20-30
UUr É? ZO 1815 en 203° uur' wo 20-30ooiiolg' daB- 1430 en 20.30 uur, za zo* 18.30uur. WiUow, dag. 14.30en 21.15
<*■ to zo ook 1830 uur- Clnema-Pala-
U'{?°°nwalker, dag. 21 uur, za zo ook
daè o.n 1845 uur- U- R*ttle and Hum-
bit _ -30 uur- Wh" framed Roger Rab-
eni_a,g" 1845 en 2115 uur' za zo °ok 14
16 I<. uur- Frank en Frey, za zo 14 en2!"}* uur. Action Jackson, dag. 18.45 endl- uur. Palace 2: Pornoprogramma,
Clß*.i?ori va- 133° uur' zo va- 16 uur-
uJ^iV Spoorloos, dag. 20 en 22.15 uur.
t^'*re: Big Time, dag. 20 uur. Babet-
liv** j'dag-21"ur.Distant voices stül
Zo_n,- e 22 uur' Kinderfilmhuishaai?: Kinderscala: drie korte ver-zo 14 uur.
GELEEN
15 y:Willow, do t/m di 20.30uur, zo ook
Vie, "r Studio Anders: Goodmorning
15 u âm. do t/m di 20.30 uur. Bambi, zo

SITTARD
«UrT* Mo°nwalker, do t/m di 20.30
dn»';_? ?ok I 5 uur- Comingto America,"m di 20.30 uur, zo ook 15uur.

HEERLEN - De duizend gulden die Heerlen vraagt voor het
maken van een oprit by een woning is het hoogste bedrag dat
in de regio Oostelijke Mijnstreek hiervoor wordt gevraagd. De
gemeente Brunssum steekt hiertegen gunstig af met 170 gul-
den legeskosten die de inwoners moeten betalen. Landgraaf
berekent 400 gulden en inKerkrade betaalt men 500 gulden.

beurtelingsVorst Harievan 'De
Taarbreuk'

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallenS 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen

ARTSEN

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Van Gemert, Oliemo-
lenstraat 8, » 717107. B.g.g. TIGH
S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Reijnders, Willem Sophiaplein 2
Kerkrade, S 417700. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 19.00
tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -
GULPEN - VAALS- WIJLRE - WIT-
TEM. Curfs, Rijksweg 101 Gulpen,_ 04450-3098. Spreekuur van 11.30
tot 12.00 uur en van 17.30 tot 18.00
uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -
NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. M. Geraeds, Juliana Bern-
hardlaan 97 Hoensbroek, S 212948.
Spreekuurvan 11.30 tot 12.00uur en
van 17.30 tot 18.00 uur.

SOS-HULPDIENST
oostelijke mijnstreek redactie: 739282 Dag en nacht bereikbaar, B 719999

ciale Veiligheid voor Vrouwen'
plaats.

len van de vereniging,
kilometer start tussen 8.00 en 12.00
uur. De 7 en de 15km starten tussen
8.00 en 14.00 uur.

Gebedsweek
in Heerlen

Brunssum

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881 .

kantoor Heerlen» 045-739284
*'m Dragstra
® 045-710317
Emlle Hollman® 045-422345Hans Rooijakkers* 045-714876
Hans Toonen, chef® 045-425335gehard Willems« 04406-1 5890kantoor Kerkrade» 045-455506
f°os Philippens
* 04455-2161

Dan moste 's aoves oetgoan mit
taar aan de broek.

Zets dich op't luifkemitriestevla
en kook

SCHIMMERT - Oos Sjömmert
isè dorpke dat lik os aan 't hart
De witte boerderiekes zin onder-
om getart

Zo luidt het eerste coupletvan de
carnavalschlager die ooit door
mr. Sef Spuisers geschreven
werd. Nu nóg het lijflied van de
carnavalsvereniging De Taar-
breuk uit Schimmert. Morgen
viert deze vereniging het feit dat
het georganiseerde carnaval in
het dorp 33 jaar floreert. De re-
ceptie is in het Gemeenschaps-
huis van 14-21 uur. Gelukkig zijn
er genoeg stoelenaanwezig zodat
niemand hoeft te staan. De Taar-
breuk huldigen ook enkele jubi-
larissen, onderwie vorst Harie
Soons, een van de mensen van
het eerste uur.

In het laatste informatiebulletin
waarschuwt de gemeente haar in-
woners tegen het zelf aanleggenvan
inritconstructies. Blijkbaar heeft de
forse prijs die Heerlen vraagt, wild-
groei in de hand gewerkt. Op de
grond van een Algemene Plaatselij-
ke Verordening (APV) is zelfwerk-
zaamheid op dit gebied verboden
binnen de gemeentegrenzen. Als ar-
gumentatie hiervoor noemt de ge-
meente het ontstaan van onveilige
verkeerssituaties en de belemme-
ring van de regenwaterafvoer. Bo-
vendien wordter regelmatig verzak-
king van de stoep geconstateerd
dodr (illegale) toepassing van ver-
keerde materialen.

Een woordvoerster van de gemeen-
te Heerlen rechtvaardigt de ’1003,75 door te stellen dat voor de
werkzaamheden twee personen no-
dig zijn dieeen hele dag aan deinrit
werken. Een particulier stratenma-
kersbedrijf verklaarde desgevraagd
dat het er nooit langer dan één och-
tend over doet. Behalve deze ar-

beidskosten zyn er ook bedragen
voor aan- en afvoer van materialen,
overhead- en legeskosten en deBTW.
Heerlen heeft de prijs voor opritten
systematsich verhoogd. In 1984 be-
droeg de prijs nog 678,90 gulden.
Ten opzichte van het huidig bedrag
betekent dit een verhoging van 33
procent.

Legeskosten
In Brunssum wordt die zaak anders
aangepakt. De heer Skranbanja van
Gemeentewerken: „Wij vragen uit-
sluitend legeskosten voor de ver-
gunning om over de stoep naar de
parkeerhaven te rijden. Dat bedrag
is al in jaren niet veranderd."

Kerkrade gaat uit van een basisbe-
drag van 257 gulden voor de eerste
vierkante meter, aangevuld met
37,30 voor elke extra vierkante me-
ter. Bij een standaard inrit komt dit
neer op 500 gulden.

A FISH CALLED WANDA/EN-
GELAND-VS 1988

SPOORLOOS/NEDERLAND
1988

Regie: Charles Crichton; met:
John Cleese, Jamie Lee Curtis,
Kevin Kline, Michael Palm e.a.
In: Royal Heerlen.

is zon typische Britse stijve hark
die nauwelijks uit de plooi te
krijgen is. 'A fish called Wanda'
is humor van de bovenste plank!

" Harie Soons in de weer bij de bouw van een carnavals-
wagen. Foto: FRANS RADE

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Limpens, St. Pieterstraat 67,
S 452630. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Schif-
fers, Hoofdstraat 4, « 452176.
SIMPELVELD- BOCHOLTZ. Crüt-
zen, Dr. Ottenstraat 6, S 045-
-440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Ypen-
burg, Lichtenbergerstraat 30,
322072 en zondag Stuurman, Hoofd-
straat 19b, S 317666.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

Harie iszyn hele leven acoliet ge-
weest. Daarom was de toenmali-
ge pastoor Lemmens dan ook
verbaasd dat hy nou juist aan
hem moest vragen om het carna-
val in het dorp te mogen vieren.
Aarzelend gaf de kerkherder toe.
Hij zag ookwel datzijn parochia-
nen toch niet meer te houden wa-
ren. Zy glipten vanonder zyn
rokken naar Maastricht en Val-
kenburg om daar huh vertier te
zoeken.

„En dat gegeven heb ik gebruikt
om Lemmens over te halen. Im-

In Sjömmert leeft het carnaval
als nooit tevoren. Volle zalen bij
de zittingen met uitsluitend
eigen artiesten. Een optocht die
zich kan meten met grotere
plaatsen. En vooral de grote zaal
van het Gemeenschapshuis waar
op dinsdag zon twintig 'zaate
hermeniekes' bijeenkomen. Uit
eigen dorp!

mers als het zich allemaal in het
dorp afspeelt dan is er een socia-
le controle, niemand hoeft te rei-
zen en kinderen blijven in het
dorp", herinnert jubilaris Harie
Soons zich de aarzelende eerste
stappen. „Op aswoensdag kwam
hij met een doos sigaren om my
te bedanken voor de goede af-
loop", lacht Harie. Tijden die ein-
deloos ver weg lijken.

Regie: George Sluizer; met: Jo-
hanna Ter Steege, Gene Ber-
voets, Bernard Pierre Donna-
dieu, Gwen Eckhaus e.a. In: H5
Heerlen.

Zestig jaar getrouwd. Dat zyn ko-
mende dinsdag 17 januari Henk El-
mendorp (82) en Maria Dicks (75)
uit Brunssum. Het diamanten paar,
dat aan de Veldstraat 92 woont, viert
het feest in besloten kring.

Diamanten paar
in Brunssum

HEERLEN
<lr_ n« . Kennedylaan. Werk van An-
Uu. irrmans. T/m 15/1, open dag. 9-21Ik'; ="sne. Akerstraat 82 a. Werk van

Aartsen. T/m 28/1, open wo
hu ,!? l4"17 "ur- Stadsgalerij, Raad-
H« «Plein 19.Werk van PierreKissels en
otJ'a'?ne Aartsen. Van 13/1 t/m 5/3,
„£n di t/m vr 11-17uur, za en zo 14-17

HOENSBROEK
T/m , =,bank- Werk van Stan Caudron.tCt,.*l, °Pen 9-16 uur. Bibliotheek,
Mol d ScWeidenstraat 39. Werk van
«n ri Tot 15/1, open ma, wo10-18uur, di en vr 10-20 uur. Kas-
Sonti jnsbroek- Works on paper from
13 30 17

T/m 291- "P*"l ***■ 10"12 en

BRUNSSUM
van w- kke-°*ve > Lindeplein sa. Werk
9an ?,"? Meys- T/m 29/1. open mat/m vr
zo vin ° uur. 1330-17uur en 10-21 uur,I*-1" uur.

LANDGRAAF
KrisTT 9*alefy. Kerkberg 2. Werk van

Süles. T/m 5/2

VOERENDAAL
tCUnt nteh»is- Werk van Jacqueline
°Pen en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
13 sn ,«R_ werdagen 8.30-12.30 (di ook"""-16.30 uur).

SITTARD
Siwu ' Ste«nweg 86. Werk van Hans
Uur _?■ T/m 28/- °Pen do t/m za 12-17
Ten-J»! TemPel. Gruizenstraat 27.
sten t)SChatten. 489 nieuwe aanwin-
*a en , 22/1' oPen di t/m vr 10-17 uur,
hoven ? D,4" 17 uur- Galerie Zabawa, Op-
ciers tv Schilderyen van René Reyn-
*oe »/m en van 13/2 t/m 26/2. Open
Stad,."? vr 16"20 uur. z° 14-17 uur.
18 TST^ouwburg, Wilhelminastraathoevi ~erfschUderyen van Aloys Ver-
uUr r- f" 27/l. Open di t/m vr 10-16
gen' if ■'~ 2 uur en tijdens voorstellin-
Zeven lzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
open ri .«edelsmeden anders. T/m 12/2,
UUr ai Vm vr 10-17uur, za en zo 14-17

OENSEL-SCHIMMERT
Henw^J? °ensel. Haagstraat 5. Werk van
21/17_~°o1viUe en Han Boerrigter. Van"m 25/2, open do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
Lai^'^ï'ekenhuis. Werk van Osabel

LIMBICHT
hrlch?e Voorburght Kasteel Lim-Jan^„ .Cr* 1- Foto-expositie Gerard
ka' t/ *onen en werken in West-Afri-
-12-2-» 3/2- °Pen di t/m za 10-23uur, zo*"! uur.

MEERSSEN
*e.k ne stella Maris, Veeweg 2.
°Den Van Gu" .Je van Noorden. T/m 3/2,n OP werkdagen 8.30-16.30 uur.

" Het diamanten paar Elmendorp-Dicks.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Henk Elmendorp is geboren in Uit-
hoorn. Hij kwam naar Limburg om
in de mijn te gaan werken en maak-
te 38 ondergrondse dienstjaren vol
op de staatsmijn Hendrik. Henk
heeft vroeger veel gebiljart, maar
helaas laat zyn gezondheid deze
sport nog nauwelijks toe. Thans
vult hij zijn vrije uurtjes met kaar-
ten, moppen vertellen en lezen.
Maria Dicks is afkomstig uit Herzo-
genrath. Haar gezin met 7 kinderen
het haar nietveel vrye tyd. Ze houdt
van lezen en handwerken en staat
altyd klaar voor de kinderen, de 10
kleinkinderen en de 4 achterklein-
kinderen.

VAALS
Waf!?1",o,en»0,en» van Clermontplein 11.
dem« bewaarde, archeologische bo-
OtJ^ondsten. Permanente expositie.
Cn3 zo 14-17 uur. Artmobil, Rijks-
Meui L*miers- Werk van Gerd van der

ROERMOND
'89 JÜe Wansink, Neerstraat 76. Winter
Wo ~ cente aanwinsten). T/m 5/2, open
«ttew,?1 M IM7 uur- zo 14-!7 uur- Ge"
mÜ!!■ museum, Andersonweg. Vor-
-17 ,?, 'n glas- T/m 29/ L open di t/m vr 11-
-_ uur- za en zo 14-17 uur.

Heerlen

Sinds zijn 'Giro-blauw'-commer-
cials is John Cleese een begrip in
Nederland. Mèt de herhalingvan
de Britse tv-serie 'Fawlty To-
wers' is Cleese ook weer terug in
de bioscopen met de hilarische
komedie 'A fish called Wanda',
waarvoor hij zelf het scenario
schreef.

In deze misdaadkomedie hopen
de twee Britse diamantrovers
Ken en George (Michael Palm en
Torn Georgeson) samen met
twee Amerikaanse collega's Otto
en Wanda (Kevin Kline en Jamie
Lee Curtis) de slagvan hun leven
slaan. De roof verloopt voorspoe-
dig maar de vier zijn ieder voor
zich op de buit uit. De moeilijk-
heid is echter dat George de poet
verborgen heeft, en hij zit nou
net in Hare Majesteits meest be-
kende gevangenis. Ken zit ook in
het komplot en op hem rust de
taak om de enige getuige, een
oud dametje, uit de weg te rui-
men. Die opdracht gaat hem niet
gemakkelijk af en tot verbijste-
ring van de dierenvriend Ken
zyn bij drie pogingen slechts de
hondjes van de dame het slacht-
offer van de moordaanslag. De
dame sterft bij de laatste aanslag
een natuurlijke dood door eenhartaanval. Bovendien moetKen
machteloos toezien hoe de Ame-rikaanse blaaskaak Otto hem on-
der druk zet om de bergplaats
van de buit prijs te geven door
zijn dierbare visjes te verorbe-
ren. Wanda, op haar beurt, pro-
beert achter de bergplaats te ko-
men door de verdediger van
George te verleiden. Archie
Leach (John Cleese), weet niet
wat hem overkomt, maar valt als
een blok voor haar.

HEERLEN — In de week van 18 tot
25 januari wordt de internationale
gebedsweekvoor de eenheidvan de
christenen gehouden.
In deze regiovinden verschillende
bijeenkomsten plaats: 18 januari, 20
uur,Kapel Witte Zusters in Kerkra-
de; 20 januari 19.30 uur bejaarden-
centrum Douverade Heerlen, 21 ja-
nuari 19 uur kerk Schandelen Heer-
len; 22 januari bejaardencentrum
Firenschat in Kerkrade; 23 januari
19.30 uur cryptevan Pancratiuskerk
Heerlen; 24 januari 19 uur kerk aan
het OLV-plein in Voerendaal; 24 ja-
nuari 19 uur kerk De Vrank Heer-

Kerkrade
" Drie Heerlense korpsen geven
zondag vanaf 11.00 uur een nieuw-
jaarsconcert in het HKB gebouw
aan de Pater Beatusstraat. Het zijn
drum- show- en klaroenkoprs 'Mo-
lenberg', kon. Harmonie Orkest
Heerlen en Heerlens Muziekkorps
St. Jozef.

Nuth" De Nederlandse Vereniging De|
Verzamelaar houdt zaterdag vanl
13.30 tot 16.30 uur een gratis toeganl
kelyke ruilbeurs in het Volkshuis,'
Dennestraat 2. " Het IVN houdt zondag een mid-

dagwandelingnaar De Dellen in Ro-
them-Meerssen. Men vertrekt om
13.30 aan deMarkt in Nuth. Deelna-
me is voor iedereeen gratis.

" Het mannenkoor RMK-1921
houdt zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur een snuffelmarkt in gemeen-
schapshuis Concordia aan de Prins
Hendriklaan.Voor meer informatie:
S 252858 of 254670.

De humorvan de fikn is hoofdza-kelijk gelegen in de haat-liefdeverhouding tussen Britten en
Amerikanen. In 'A fish calledWanda' slingeren zij elkaar de
meest grove beledigingen naar
het hoofd en de karakters zijn
groteske karikaturen. Zo is Otto
een vulgaire Amerikaan die zich
voordoet als een ex-CIA man ener zich niets van aantrekt dat
men in Engeland links rijdt.
ledere keer als hij wegscheurt
hoor je buiten beeld het geluid
van een botsing en de gruwelijk-
ste verwensingen. Archie Leach

De nieuwste Nederlandse film
'Spoorloos' werd op de Neder-
landse Filmdagen bekroond met
de Grote Prijs van de Nederland-
se Film en de hoofdrolspeelster,
debutante Johanna Ter Steege
mocht een Europese Oscar in
ontvangst nemen.
Saskia (Johanna Ter Steege) en
Rex (Gene Bervoets) zijn in hun
auto op weg naar hun vakantie-
bestemming in Zuid-Frankrijk-.Terwijl ze door een donkere tun-
nel rijden vertelt Saskia dat ze
die nacht haar steeds terugke-
rende angstdroom heeft gehad.
In detunnel raken Rex en Saskia
zonder benzine en ruziënd ko-
men ze tenslotte bij een tanksta-
tion aan. Saskia gaat even wat te
drinken halen, en dat is het laat-
ste wat Rex van haar ziet; ze ver-
dwijnt spoorloos. Rex wacht en
wacht, maar Saskia lukt in de
lucht opgelost.
Raymond Lemorne (Bernard-
Pierre Donnadieu) lykt een
doodgewone Fransman; schei-
kundeleraar, getrouwd en hij
heeft twee dochters. Lemorne
wil onderzoeken of hij in staat is
tot een slechte daad. Zyn experi-
menten leiden hem naar het ben-
zinestation waar Rex en Saskia
gestopt zijn.
TerwijlRex drie jaarnaar Saskia
blijft zoeken, en geobsedeerd
blijft door haar verdwijning, be-
reidt de Fransman zich voor op
een confrontatie met Rex. Hij wil
de man ontmoeten aan wie hij
zoveel leed berokkend heeft. Hij
vindt Rex in Amsterdam en stelt
hem voor te vertellen wat er met
Saskia gebeurd is, op voorwaar-
de dat Rex met hem meegaat
naar Zuid-Frankrijk. Rex besluit
mee te gaan. In Zuid-Frankrijk
aangekomen wil Lemorne het
geheim prijsgeven als Rex be-
reid is hetzelfde te ondergaan
wat Saskia toen heeft meege-
maakt.
De spanning en geheimzinnig-
heid in 'Spoorloos' wordt er tot
het laatste moment ingehouden
en de ontknoping is zeer verras-
send. Daar zal ik dan verder ook
niets over loslaten. " Het Nederlandse Wandel Comité

houdt zondag een wandeltocht van-
af het parochiehuis aan de Maas-
straat te Beersdal. De tocht over 25

" Het kon. Mannenkoor St. Lam-
bertus houdt morgen een ledenwer-
vingsdag in lokaal Goebbels aan de
Markt. Van 16.00 tot 19.00 kan men
door middel van woord en beeld
kennisnemen van het reilen en zei-

Landgraaf

" In het Dorpscentrum, Sunplein
19 te Nieuwenhagen vindt dinsdag
vanaf 9.30 uur de manifestatie 'So-

films
\ \ door gemma wildenberg \
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(RJPWfïlfWfflflüß II Live - Live - Live - Live
■ftÉliiiiiiÉièÉÉß Sex-Box

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen 50 et. p. min. 06-
-per week geopend. 320.325.06
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-, Live - Live - Live - Live
West, tel. 045-412762.

Standje 555
Bel nulzes 06-

-320Ü320.05 320.325.55
lesbi 28 50 et. p. min.

320.320.28 "—

heat line pnprC
320.322.30 l,e,ie,!)

standje 68 Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.68 320.321.10
real live sex

Q9H 19A DR Bel voor 9ratis
o<iu.o^.t.v_/o tienerposterkalender 1989,

jijheetjü aansteker en stickers
320.325.02 Nieuw - 06 - Nieuw

macaber' 320.323.10320.325.03
er. 10 meisjes, 100 verh. p.d.au CT' p/m Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

Provinciebox 06-SGX
Waarom verre afstanden
als het ook zo kan! ledere 50 et. p. min.

provincie zn eigen Rploy-I mp
nummer. Alle nummers nciciA i_n ie

beginnen met Betty *** Gratis foto's

06- 06-320.320.06
onn oon ★★★★★★★★★★★**

Zevende hemel
Groningen 23 .
Friesland 24 Gratis surprisepakket
Drenthe .ZZZZZ'Z". 25 06-320.320.07
Overrijsel 26
Gelderland 27 *************Utrecht 28 $eX Non StODNoord-Holland 29 v. w K
Zuid-Holland 83 Amanda vertelt
Brabant 84 200 verhalen per dag
Limburg 86 06-320.320.08
Het is wel de bedoeling dat +++++++++++++je je eigen provincienum- ***'**'**"'"rww

mer belt. We kunnen uiter- iii i " iii
aard niet verbieden dat je LIV\3
op 'visite' gaat bij een an-

dere provincie. ~ RplovhnY
0,50 p.m. Viditel pag. 611 ex nfcJIdXUUX

f^ r-^. ■ Superheet
oGX llOVclI Strikt volwassenen

06-nr voor 50 cent p.m. UO

320.320.24 320.324.06
Madson Men's Club

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

Topsex is 2 handen vol!

06-320-325-25
50 et p.m. 24 uur p. dag

Hardsex, keihard de lekkerste!

06-320-325-35
Phvéhuis MICHELLE met
Melanie, Veronique, Dia-
ne, Joyce, Connie. En
weer goed het nieuwe jaar
in met Jill, terug van weg-
geweest! Tel. 045-228481.
De meisjes van CLUB EX-
CLUSIEF ze zijn mooi en
lief. video, schuimbad, trio,
lingerie etc. Ze vervullen
uw wensen graag. Discre-
tie ook door meerdere ont-
vangen ruimtes en privé-
parkeerplaats verzekerd,
(alleen safe sex). Idus-
triestr. 13 Kerkrade-West.
Tel. 045-423634.
ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.
PRIVÉ bij Anita ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

Nieuw Diana -
escortservice

045-215113

rslöAY-ANONIEM I
LUISTER MEE...WATMANNEN VER-
TEIIEM AAN MARCEi i AND .g^

iJfiAY-ESCORT |n 06-320-323-04 |
VOOR BELEVEN ISSEH EN

UMMERS VAN CALI-BOV. '■'.
PUI exTKßßav>i!'^fc

¥T 06-320-323-05- |
onderdanige: suafdes EN DC
BEKENDSTE HOMO-MEESTER

rü 6AY-PHONE |
ïï Qé-320-322-06 |

CE MEEST OPWINDENDE

ijj 6AY-COKTACT-CUJB I
ff 06-320-322-07 |

MANNEN OP ZQEtc WAAR EEN
REIATIE/VERtELLEU OVER Zichzelf

**_k * NACHT SO IT T. «1. .UT

Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-457927
NOBEL escort-service, maand, t/m vrijd. va. 14.00 u.
voor de man van niveau. 045-459597.
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)

Flirt-Box 06-320.320.01
Nieuw escortservice ESCORTSSERVICE. Leu-

CiAR OA^AAO ke meisJes komen bij u
UHO-^l lOlti thujs Qf jn hotQ| Te| 045.

6 leuke meisjes aanwezig. 728577.

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen
met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wanneer je

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
Sex Society's

Jonge meisjes 06-320.321.21
geven niet zo makkelijk op

's Nachts Live Sex 06-320.321.21
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jaar)

Harde taal 06-320.325.21.
alleen voor tuig

Let it be-zar 06-320.324.21
een goeie toer bouwen

Sex schandaal 06-320.324.31
een diepe relatie

Live spektakel 06-320.324.41
dat is zuchten, kreunen en uithijgen, 50 et. per min.

__^

Voordiepaar mensen die deBK
nognietbijzonder genoegvinden.

De ene automobilistvindt hetfantastisch om een paneel. Loopt ver omheen, dan komt u ook derechterbuiten- carrosserie onder alle omstandigheden horizontaal houdt,

auto te hebben die je overal tegenkomt. Zoals de succes- spiegel tegen. En de stevige beschermstrips aan de zijkant. Een formidabel gevoel.

volle CitroenBK. Die zie je zo vaak datkan niet andersdaneen Dan stapt u in. Bijzonder comfortabele En wat kost de BK Chamonix? Fl. 22.990,-

-perfecte auto zijn. De andere automobilist, en misschien fauteuils. Veel ruimte. Mooie bekleding. En: een reeds inge- (exclusief afleveringskosten,. Mocht u aanschaf overwegen,

bent u dat wel, geeft het juist een goed gevoel om in een bouwde stereo radio-cassette speler. Niet zomaar één, dan is enige spoed wel geboden. Want dit model hebben we

auto te rijden die je maar zelden ziet. maareen nieuw hightech modelvan Philips, inclusiefspeakers echt maar voor een paar mensen gemaakt.
__

U zou de Citroen BK Chamonix eens van dichtbij in de voorportieren. CITROEN KÖ
moeten bekijken. Begin bij de achterkant.Chique naam, Wat u niet ziet, maar bij een proefrit meteen . . afgebeelde BK chamonix js ujtgerust met brede MXL
Chamonix. Snelle, sportieve spoiler. Reflecterend BX-achter- merkt, is het hydropneumatische veersysteem, dat de banden met full-cover wieldoppen. Deze zijn als extra leverbaar
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VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VANROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 5862, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.

_^ —— ■
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.

CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.

nieuw in
nederland

rode oren
babbel
toren

babbel en klets
mee over vrijen
je hobby's, sex

en relaties
alles mag in de
toren, dus draai
als 'n speer 06-
-320.320.86

De Rode Oren
lijn

nog steeds nr. 1
in Nederland

06-320.320.79

sex-geweld heet:
Perverso Lino
06-320.323.99

Ordi-Sex
06-320.320.90

Pottofoons pot-
pan relatieplan
06-320.320.80

Schoolplein-Sex
06-320.320.82

Echte Hollandse
forse Live-Sex
06-320.320.81

50 cent p.m.

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

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

Tevens meisjes gevraagd.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
PRIVÉ Nathalie, Anita van-
af 12 tot 20 uur. Tel. 045-
-723029.
Neem 'ns iemand bij de
beurtbox. Alleen voor kan-
jersen spetters, alles mag.
06-32032534 50 c. p.m.
"RYANCO" voor discrete
bemidd. van privé-adres-
~mr. Tol f"\_7_Q__OKQ

Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
Nieuw. Nieuw! TANJA en
Natasja. Tel. 045-229718,
228738.

Heren opgelet

Club: 2000
7 dagen in de week open.
Ma. t/m vr. 11 -24 u., zat. en

i zon. 14-24 u. Tev. meisje
■ gevr. Rijksweg-Nrd. 22a,

Geleen, tel. 04490-42315.— 1 ,
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.
50 et/min.

06-320.323.01

GAY-BIZAR-LIVE 06-
-320.330.88 (50 ct.p.m.)
Treintje rijden in het park.
Zoek je 'n SEX-VRIEND
(IN)?!!! Live-Afspreek-
Lijnü! Bel: 06-320.320.55
(50 cpm).

COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur, Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's Zaterdags vanaf 20.00
uur. Tel. 04492-1260.
PRIVÉ meisjes Selfkant,
09-49-2456-1053.

Heb je al kennis gemaakt
met „DE KLODDER-
BOX!" 'n echte perverse; sexbox, erg smerig, heel
grof, alles mag! 06-
-32032514, 50 c p/m.
Wil je vreemd gaan?Wil je
met iemand afspreken?

i Gaat 't jou alleen om sex?
Bel dan „DE JEUKBOX!", 06-32032516, 50 c p/m.

1 „Ik heb 'r al gevonden" .
EROTISCHE-Afspraken-, lijn. Bel 06-320.325.80
(50cpm).

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje

met zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók)
50 et/min.

06-320.330.03

SEX VOOR BOVEN
DE SEVENTEEN!

De nieuwe lijnen van Seventeen, Chick en het
06-Uitzendbureau slaan alle telefoonrecords.

Geen wonder ook: nérgens anders hoor je
zulkepuur eerlijke bekentenissen!

Ui-1-i.JUiIJI i il 'i 1 1 ----.------■■■ .. -j--^1 NIEUW: 06-UrrZENDBURÊAIT
Ot 19 1
06-320323.16 I 06-320323.18 I 06-320.323.20

Onze meisjes zijn gespecialiseerd in
opwindend werk. Als jebelt komen ze metéén!

106 -320.320.01 06 - 320.321.01 ' *^'"W\
" Erotiek met'nkmpooi' Wte durft lu.stert mee "\~f~~*_\t'_" m* mm mm m̂mmm^m^m^m^m^m^ naar de extreemste porno! Hadjij gedacht dat

#

* PI ver durven tegeen?Bij one m*ac oha oon n"> iHiBIÉÉÉBIÉÉiiÉÉiÉBi hoor jeie hun heettte ""UO - JZU.O^U.u,c -- »»- _„ _* gHwinm uitwisselen' "" MuM jebeter inbed! UO - J_£U«JZI .UO \^_^_^_^_— _____."
* Alles over partnerruil' I BÏWfWHIWWWr^B "

"06 -320.320 03 06 - 320.321.14 °%:SSS" ï. °«bMW »iwm«' Op_».p._i. iltm! HMoonwl *

"06-320.321.00 rSt'^HtkllL 06-320.322.02:. Voor cninn.n«n vr__».n< ""«"«"«HlKlft»o6-«f<__» D. 6«_U v«n t l»nd! "_ v_n yrotger' _________________________■*

I 06-320.321.04 06-320.321.77 06- 320.322.90 .. Tèltl__i___. orii.' | HunwrincanMuod Uüurt ID» mMfundltt fW».«I "
*»*"»**********************,*****"*** .*****;*. **J
* NIEUW: UIT DE SEXBLADEN j

j | ScWliïcn 11 om3.ere] j
06-320.32117 06-320.321.61 :

* De mooiste èn de Jongste sexmodellen *
* van Nederland geven zich onbeschaamd '.
I bloot in denieuwste Chick en Sevenfeen *
* (nü overal tekoop!), endaarbij vertellen *
* ze jenü over hun heetste sex-ervaringen. ï

Via hun eigen 06-lijnen!

| HOMOSEXEN-OATING ]

■ÉBÉÉMÉÉÉ
| _____________________________________^^M | I ——^J

F " 06^'UJ^lliT""", , __i
_______________________________________________■_■ ■HMÜMMH PMHVMBpMH ■______TiVTi Ilel 11"_ JTt^H __LI7T __!■ Vjl f. 110.71*| ,
!06 - 320.320.04 06 - 320.320.11 06 - 320.321.02 j
JRjlph Inbjrlom led.reen' 'PartomMUlr m*d««*i*«r.' Elk» d»l compl.elmjl' ,

VV /^^s. Bij de ftny-Linekom je altijd in'n box
V f7^j)j.\s) met'nhee'stel»ndere beUers. Enmet de

r*ff__j^ &%[/ 'eu'tstekun jemeteenop 'n aparte lijn.
JZ^^^JRfu' D»'s makkelijk venieren!

I Stichting Opleidingen
■ .

V_V__Wm*.^ [ ______f %J
I _k m. w A wj I fl^^^ 1

Stichting Koehes, in de regio een begrip voor het
Vakbekwaamheids- en Handelskennisonderwijs, start in de
week van 23 januari as. met de volgende opleidingen:

IIIDI fIMA lessen °P maandag-, dinsdag-
UirLUIVIM of donderdagavond en op

PACCDCnDI IC dinsdag-of woensdagochtend
\jArttStUtllJr en op zaterdagochtend.

BASISKENNIS
DUtKnUUUtN Lessen op dinsdagavond.

Alle curussen worden gegeven aan kleine groepjes, waarbij het
persoonlijke en individuele een heel belangrijke plaats innemen,
hetgeen er toe leidt dat het slagingspercentage van onze
cursisten ver uitsteekt boven het landelijk gemiddelde. Voor
beide cursussen is betaling per les mogelijk. Voor
aanmeldingen en inlichtingen kunt u zich dagelijks wenden
tot het

secretariaat: Toupsbergstraat 50, 6463 EC Kerkrade, tel. 045-495674.
116471 _^o^^

pÜÊwRFSciSff
As. zaterdag, 14 januari 1989,

van 10.00 tot 17.00 uur, houdt 't Penseeltje,
Eindhoven, 040-440487, een

I VERKOOPEXPOSITIE
van een uniek mooie collectie, uitsluitend met de

hand vervaardigde schilderijen van o.a. Klombeek,
Pauwels, Roelandt, Willems e.a.

Prijzen compleet, met zeer mooie kwaliteitslijsten

I van 50 - tot 495 -
met certificaat van echtheid,

in

I MOTEL HEERLEN
I Terworm 10.
I Vrije toegang met gratis kopje koffie. 12Q71

Limburgs Dagblad Vrijdag 13 januari 1989 " 18



'derlands elftal en AC Milan ont-vangt de onderscheidingen op 1 fe-
bruari in Monaco. Aan het eindevan
het vorig jaar verwierf Van Basten
al de titel voetballer van het jaar.
Het Gouden Klaverblad voor het
beste Europese clubteam ging naar
PSV.
De verkiezing werd georganiseerd
door de sportartikelenfirma Adidas.
In het klassement voor de Gouden
Bal eindigdeRuud Gullit als tweede
en Frank Rijkaard als derde. De
Gouden Schoen valt Van Basten ten
deel voor deeerste plaats op de top-
scorerslijst van het EK (vijf doel-
punten).
Topschutter in de Europese compe-
tities was Tanju Colak van deTurk-
se kampioen Galatasaray. Colak, die
ook een Gouden Schoen ontvangt,
schoot 38 keer raak. De Deen John
Eriksen (Servette, Genève, 36 keer)
en Victor Piturca (Steaua Bukarest,
34 treffers)werden tweede en derde.

De maximumstraf is twee jaar plus
een boete van 27.000 gulden. Naast
Schapendonk (tegenwoordig werk-
zaam bij RKC) en Koudijzer (nu
trainer bij de vierde klasser Hermes
Gent) zijn ook de Deen Sören Busk
en devroegere Belgische internatio-
nal Michael de Wolf beschuldigd.
Het gaat om de periode 1981 tot
1983. Vorig seizoen degradeerde AA
Gent naar de tweede divisie.

BRUSSEL - Wegens belastingont-
duiking en valsheid in geschrifte
staan in maart 29 oud-spelers en
trainers van AA Gent terecht. Onder
de beschuldigden zijn de Nederlan-
ders Cees Schapendonk en Aad
Koudijzer.

Han Grijzenhout, de Nederlandse
trainer die bij AA Gent werkzaam
was, ontsnapt aan vervolging. Hij
heeft fiscaal niet geheel juist gehan-
deld, maar zijn overtredingen zijn
verjaard. De bestuursleden Nauds
(vice-voorzitter) en De Clerq (pen-
ningmeester) en clubarts Martens
zullen om die reden evenmin voor
de belastingrechter komen.

" Marco van Basten wordt een
Gouden Bal en een dito Schoen rij-
ker. De stervoetballer van het Ne-

I Michel Seintner in duel met de Belg Eric Maas. Ondanks de nederlaag schaarde Nederland
ich bij de laatste vier.

sic van de bondscoach dat Oranje
het op deaanvallende toer nietkan,
lykt desondanks overdreven. De
ploeg verloor inderdaad, maar
kreeg voldoende kansen. Dat die
niet werden benut, was een ander
verhaal. De Belgen waren betere
verdedigers dan de Italianen. Bo-vendien had de ploeg aan twee uit-
vallen voldoende om te winnen. Na
zes minuten opende Schreurs de
score. De schade leek beperkt teblijven, omdat Loosveld nog in de-
zelfde minuut gelijk maakte. Kort
na de hervatting zette Schreurs Bel-
gië opnieuw op voorsprong. En die
werd niet meer uit handen gegeven.
Oranje deedwat het kon, maar stuit-
te op een onverzettelijke muur van
Belgische verdedigers. Het leiddetot de eerste nederlaagvan het toer-
nooi en een lichte blessure by de
beste speler Loosveld. Het eerste
was geen punt vond Groenewoud.
„Elke ploeg mag tijdens een toer-
nooi een slechte wedstrijd spelen.
Het lukt niet altijd. We hebben de
laatste wedstrijden het publiek
meer geboden. Dat is prima. Boven-
dien worden de Italianen op deze
manier nog onze beste vrienden.
Dat is toch ook wat waard." __

k .oei.and had in de tweede ronde. aan een overwinning (Italië)
.J. h *?, gel,ük sPel (Hongarije) om
.Vni.fi1 I België, Brazilië en de
Patste v- 1 te plaatsen bij de
p. oud

1Ck' De ploeS van Ron Groe-
l°ertw' bezi8 aan een wisselvallig
fa- u. Werd Sered door het toe-
Pach J?lst het". zei de bonds-
i^ditiö hadden een directe ver-
Psv. tmet Rotterdam.". De spe-
Floor, te? van niets en stortten na
L^narf agen kaPot ter aarde.
H"ale mededeling van de spea--1 * veertjes op te springen.

!. Benkand Plaatste zich niet op
f°*rnoo ■°T_lt hi * de sterkstenvan het
!f*. Sr_\\ De formatie speelde, door
belziini achterstand gedwongen,
Ret DuKiCUkste wedstrijd tot nu toe.
P*«\je iw stond massaal achter
lk^°OD ■ aar Groenewoud viel na
S L te vermurwen. „We heb-
'!esPeeiHVulend voetbal en pressie
iedstr!^_ et was een spectaculaire
S '„;, " Inderdaad. Maar we heb-
m toeren. Dan houdt het voor
'e be« Uls voor Orarye dus niet
Vr ,; , sPeelwyze. Het was leuk,zinloos."

" Er komt dit jaar geen nacompeti-
tie in de eredivisie. De UEFA wei-
gert de winnaar van het evenement
toe te laten tot het toernooi om de
UEFA Cup. Het nieuwe voorstel
van deKNVB om de nummers 4, 5,
6 en 7 van de eindstand om een
UEFA Cup-plaats te laten spelen,
kon in de ogen van de Europese
voetbalbond geen genade vinden.
Dit betekent dat in beginsel de
nummers twee tot en met vier van
de eredivisie zich rechtstreeks
plaatsen voor het toernooi om de
Europa Cup 3.

weinig tijd over voor iets anders op de tribune plaats te nemen, on-
danks een verzoek van Van Gennip.
„Ik bel hem wel op zaterdag, na de
wedstrijd".Limburgs Dagblad sport
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Van onze sportredactie
WEST-BERLIJN - Yvonne van
Gennip heeft haar draai weer ge-
vonden, maar blijft tegelijkertijd
zoekende. De 24-jarige Haarlemse
blijkt binnen enkele dagen dermate
opgeleefd in de kernploeg - het ge-
giechel tijdens de persconferentie
gisteren sprak boekdelen - dat ze er
zelfs over begon te speculeren om
haar schaatscarrière volgend sei-
zoen toch nog een vervolg te geven.

„Temeer omdat ik straks ook meer
naar het buitenland ga voor het
Rode Kruis", vervolgt Van Gennip,
die na haar vakantie in maart een
definitieve beslissing over de toe-
komst neemt. De mijmering om de
schaatsen toch niet of slechts ge-
deeltelijk aan de wilgen te hangen
(„aftrainen moet ik sowieso") ty-
peert echter wel het nieuwe elan bij
de Noordhollandse, enkele dagen
terug nog een lusteloze, vermoeide
doemdenkster.

Bokskampioen Tyson
gaat pers te lijf

" Het moment waarop Mike Tyson de lens van defilmca-mera vastpakt.

„Dit EK is eigenlijk maar een tus-
senstation. Belangrijker vind ik dat
in zijn algemeenheid een duidelijk
stijgende lijn te zien is bij de mei-
den. Er zijn momenteel weinig
krachtsverschillen, ook het gat met
de thuisblijvers is maar heel klein".

Het staat vrijwel vast datOostduits-
land, met topfavoriete Gunda Klee-
mann, en devier vrouwen sterke se-
lectievan Jan Wiebe Last de prijzen
gaan verdelen. Met het EK-viertal
Van Gennip-Stam-Moolhuizen-
Meijer kan Last de sterkst mogelij-
ke Oranje-afvaardiging het ijs op-
sturen. Toch blijft de 33-jarige
Zwollenaar, geheel overeenkomstig
zijn nuchtere aard, uiterst voorzich-
tig als het gaat om een prognose.
„Drie bij debeste tien, dan ben ik te-
vreden", houdt de internationaal
onervaren trainer zich op de vlakte.

De drievoudig olympisch kampioe-
ne, die op 14 maart tijdens het Hee-
renveense IJsgala afscheid zou ne-men, heeft inmiddels een „goede
baan" aangeboden gekregen bij een
verzekeringsmaatschappij, waar-
van ze de naam niet wilde noemen.
„Ik kan alles helemaal zelf invullen.Op welk terrein ik wil werken, waar,wanneer, noem maar op. Misschien
kan ik dan toch bhjven trainen. Aan
de andere kant, als je iets nieuws
gaat doen stort je je daar met jehele
hebben en houwen in. Dan blijft er

verstaan „dat ding"voor zijn ge
zicht weg te halen.

„Ja, ik voel me weer happy. Ik heb
rust, de spanningen buiten het
schaatsenzijn er niet meer. Ik miste
de kernploeg gewoon, bij de World-
cup al. Alleen maar met prestaties
bezig zijn, dat werkt niet bij mij. Ik
moet ook eens lekker kunnen stap-
pen met de meiden", aldus Van
Gennip, die het dit weekeinde in
West-Berlijn zonder Tjaart Kloos-
terboer zal stellen. De Heerenvener
had geen trek om als toeschouwer

VANCOUVER - Wereldkam-
pioen boksen Mike Tyson is in
een hotel in het Canadese Van-
couver een persfotograaf en een
cameraman te lijf gegaan. De
kortaangebonden zwaargewicht
zinde het niet dat hij gefilmd
werd bij zijn aankomst in Hotel
Vancouver.

Vervolgens sloeg hij het foto-
graaf Mark van Manen diens fo-
totoestel uit de handen en smeet
het tegen de balie in de hal van
het hotel. Veiligheidsmensen
kwamen tussenbeide en leidden
Van Manen, die later zei dat hij
zich even „heel kwetsbaar" had
gevoeld, weg uit de hotel-lobby.

Tyson ligt in een echtscheidings-
procedure met de actrice Robin
Givens. Die zaak liep hoog op,
zeker toen Givens besloot via de
rechter 125 miljoen dollar van de
22-jarige bokser te eisen. Givens
verbleef in Vancouver voor film-
opnamen.

kerngezond bij zijn
schoonouders op visite
was, werd het bericht
om kwart over zes ij-
lings ingetrokken.

Bokspromotor
lacht om eigen
overlijdensbericht Dat kalmeerde de bokser iets,

maar toen hijzag dat dezich naar
de draaideuren terugtrekkende
Timbrell het hele incident had
gefilmd, ontplofte hij opnieuw.
Hij schoof een portier opzij, en
rukte de 70.000 dollar kostende
Betacam camera uit de handen
van Timbrell, brak een stuk van
de camera af en smeet dat op de
grond. Timbrell wist zich los te
rukken en zocht via de draaideu-
ren een goed heenkomen. Zijn
commentaar achteraf: „Die heeft
wel een heel erg korte lont".

Van onze sportredactie
DEN HAAG - Bokspro-
motor Henk Rühling
kreeg gisteren van zijn
schoonouders in West-
duitsland te horen dat
hij was overleden. Het
ANP maakte om kwart
voor vier gistermiddag
melding van zijn dood,
na een 'telefoontje van
iemand wiens naam
slecht was te verstaan,
omdat er vanuit de auto
werd gebeld. Aange-
zien het bericht in eer-
ste instantie niet werd

geverifieerd, kreeg de
lugubere grap een on-
verwacht vervolg met
de verspreiding van het
'nieuws' via het ANP-
net. Toen later bleek dat
Rühling levend en

niet wakker van liggen
„Ik moet hier om la-
chen. Dit soort dingen
gebeuren nu eenmaal.
Ja, je kunt het luguber
vinden, maar ik denk
dat mensen om me
heen eerder zijn ge-
schrokken dan ik zelf.
Ik ben hier -werkelijk
platgebeld. Aan de an-
dere kant heeft het ook
zo zijn voordeel. Ik heb
iedereen nu zelf gerust
kunnen stellen. En dat
kunnen niet veel 'over-
ledenen' me nazeggen".Henk Rühling kan er

Zege Italië doet sombere stemming omslaan in feestvreugde

Tyson was van zijn trainings-
kamp in Las Vegas - waar hij zich
voorbereidt op de wedstrijd op
25 februari tegen de Brit Frank
Bruno - zonder bagage, lijfwach-
ten of andere medewerkers hals
over kop naar Vancouver gevlo-
gen. Tuk op nieuws stonden een
cameraman van British Coïum-
bia Television en een fotograaf
van de Vancouver Sun de bokser
voor het hotel op te wachten.Oranje gered door wonder Zodra hij uit de taxi stapte keek
Tyson in de cameralens en hij
beet cameraman Mike Timbrell
toe: „Zet dat ding uit. Jullie ma-
ken me kwaad." Hij negeerde
vragen van verslaggevers en gaf
Timbrell verschillende keren te

Onbekend was hoelang Tyson in
het hotel zou blijven. Extra vei-
ligheidspersoneel is ingehuurd
om hem de pers van het lijf te
houden. Later zei een lid van de
filmploeg van zijn echtgenote
dat de zwaargewicht heel rustig
in een stoel had zitten kijken in
een van de hotelkamers die voor
de filmopnamen waren gehuurd.

" GRONINGEN - Het bestuur van
FC Groningen en trainer' Hans Wes-
terhof (40) hebben overeenstem-
ming bereikt over een nieuwe ver-
bintenis.

Ickx 'per ongeluk'
langs Ari Vatanen

'Jacky heeft spel niet goed gespeeld'
Nederland speelt zaterdagavond in
Rotterdam de halve finale tegen de
Verenigde Staten. De Noordameri-
kanen werden eerste in groep twee
van de tweede ronde, door in delaatste groepswedstrijd Brazilië te
verslaan. De andere halve eindstrijd
gaat tussen Brazilië en België. De fi-
nale vindt zondagmiddag in Ahoy'.

i 6 Pa^T6 de tweede helft maakte
3 Va„ Zlch meester van de spe-Qtoen* orahje. Niet echter van

wiens wisselbeleid"^tuin.6 Jjk niet begrepen werd.
c°'s e 11Jk hadden we meer risi-

_d °men- als ik niet van de
°ORt» Op het andere veld op dewas geweest. De jongens

"jet nnV_ieer onr"stig. Ik niet. Als

'k "i nh, sakel5akel«k was geweest, had
S veldsi. ï van de keeper een extra

Sd»=i !. mgezet. Dat was nu niety\* he?^ehjk" orahJe had vrijwel

I^ari. . wedstryd een overwicht.
Hrv mocht van de Belgen, wist*
>>2".^Jlen°w-en hun ideale spelletje
'en d=„ y moesten anders voetbal-en we gewend zijn." De conelu-

WAUBACH - Niet alleenPSV en
Feyenoord kampen met een kee-
persprobleem, ook hoofdklasser
Waubach. Eerste doelman René
Mütze is door een verkeersongeval
voor langere tijd uitgeschakeld, ter-
wijlreserve-keeper René Zagaral in
september afhaakte. Zodoende
heeft trainer Wim Vrösch op dit mo-
ment nog slechts de beschikking
over één doelman voor twee elftal-len: de jeugdige Marco Blankenha-gen.

" De Fransman Gilles Lalay. Hij bezet de eerste plaats in het
klassement van de motoren.

" NEERITTER - Theo Hansen
stopt aan het einde van dit seizoen
zyn actieve voetbalcarrière en
wordt trainer. Hansen dievoor Veri-
tas een grote steunpilaar als libero
maar ook speler-trainer was, weetnog niet waar hij komend seizoen
op de bank gaat zitten.

MEERSSEN - Onder slechteweers-
omstandigheden heeft MVV de
oefenwedstrijd tegen de amateur
derdeklasser Bunde met 5-0 gewon-
nen. De MW'ers die de gehele wed-
strijd een groot overwicht hadden
op de goed meespelende amateurs,
wisten door doelpunten van Robbie
Delahaye en Guy Franeois deeerste
helft met een 0-2 voorsprong af te
sluiten. Na de pauze veranderde er
niet veel aan het spelbeeld. Twee
doelpunten van Guy Franeois en
een schitterende treffer van Robbie
Delahaye bepaalden de eindstand
op 5-0.

VENLO - VW won een oefenwed-
strijd tegen Wageningen met 2-1.
Beide ploegen deden vertwyfelde
pogingen deden om weer in hun
normale ritme te komen. Wagenin-gen had door Cruden in de 19e mi-
nuut verrassend de leiding geno-
men. Die voorsprong meteen na de
hervatting weggewerkt door Harry
van de Ham. Ernie Stewart rondde

" 20 minuten voor tijd een dieptepass
van Reynierse vlekkeloos af: 2-1.

MVV scoort
vijfmaal

tegen Bunde

Todt zelf probeerde hetvuur snel teblussen. „Ickx heeft Vatanen inge-
haald, omdat hij op een parallel-pis-
te reed. Ze hebben elkaar echter
niet gezien. Ik vertrouw erop, dat
Ickx onze afspraken uit Gao niet
met opzet heeft geschonden. Maar
dan nog, Vatanen pakt vrijdag tij-
dens de eerste proef gauw die 20 se-
conden terug. Op het strand van Da-
kar komt het dan niet meer tot een
onderling Peugeot-duel."

SAINT LOUIS - De Finse coureur
Ari Vatanen had al besloten een tra-
ditie in ere te houden en na de voor-
laatste etappe van de rally Parijs -Dakar in de Senegalese kustplaats
Saint Louis een restaurantje te be-
spreken voor het nuttigen van een
gegrilde kreeft. Vatanen had dat
ook gedaan, maar de kreeft smaakte
niet. Tijdens de etappe werd hy na-
melijk tegen de afspraak in of per
ongeluk van de eerste plaats ver-
drongen door zijn Belgische team-
genoot Jacky Ickx. „Ik heb het tot
nu toe eerlijk gespeeld", zei Vata-
nen verbolgen. „Ik heb Ickx zelfs
nog voor Tombouctou geholpen
door hem te gaan zoeken omdat hy
een controle had gemist. En nu pas-
seert hij me. Dan heeft hij het spel
niet goed gespeeld, denk ik."

Ickx, die in hetklassement nu twin-
tig seconden voorsprong heeft op
de Finse favoriet, verweerde zich
door te zeggen, dat Vatanen de ver-
keerde route had genomen. Door
dat malheur had hij zonder het te
willen de etappe gewonnen met bij-
na zes minuten voorsprong op de
Fin. „Ari is er van overtuigd dat ik
veel te snel heb gereden. Dat is niet
juist. Ik heb er geen enkelbelang bij
tegen de consignes van stalbaas
Jean Todt in te gaan", verontschul-
digde de oud-formule 1-coureur
zich, zonder daarmee de eetlust van
Vatanen te kunnen opwekken.

wk in cijfers
\.dleA:
0 .aerianu - België 1-2(1-1). Schreurs
ScheiH°osyeld M. Schreurs 1-2.
schn.m echter: Crombie (Sch), toe-
'nandwM^ 2-500- Gel* kaarten: De-Honir„if:ederland>. Schreurs (België).
1-0 r ,Je ■ Hal'ê 1-3 (1-2). BorostyanHodfuma l'L A!bani 1-2, Fama 1-3.
ler en rt: Fama (Ita). Scheidsrech-
-30(). a *"* <Ch'); toeschouwers:

f'Wstand:
* n2P. 3 2 10 5 9-4
3 Hon!rUnd 3 1113 8-6
«" lUhl!arue 3 0 2 12 6-8ue 3 10 2 2 5-10

l-ugo8!,nyA" Ar*e«»tinië 4-3 (1-2). Flor
2-2 a.i' Avalos H,Avalos 1-2, Lopez
*-3' s^0*2"3- Sanchez 3-3, Ruiz-Diaz
toesrh eidsrechter: Oortman (Ned),
Bra_n?-Uwers: 200°-
lawson n ye'en'Bde Staten 3-5 (0-2).
Cerm°" °"_" Romas 0"2. Cabarra 0-3,
Êichm aV3 strafschop), Goulet 1-4,
3-5 c*?* !-5. Teixeira 2-5, Valadares■Whii, _. aart: Vanole(VSt). Scheids-"»r. Evangelista (Can).

f'ndstand:£ Brlei?!gde Staten 3 3 0 0 6 10- 4
3 grazilie 3 2 0 1 4 14- 9
4 Arl glï*y. 3 10 2 2 5-10.'"Bentinië 3 0 0 3 0 7-13

Meer gegadigden voor Körver
Van onze sportredactie

MAASTRICHT - MW-trainer Frans Körver zal zich de eerste maandniet definitiefaan een club binden.De oefenmeester heeft meerdereaanbiedingen op zak, maar weet op dit moment nog niet waar hij ko-mend seizoen de scepter zal zwaaien.Frans Körver: „Helmond Sport, Eindhovenen twee clubs uit de ere-divisie hebben interesse getoond. Ik heb echter nog geen definitieveovereenstemming bereikt. Ik zou vanavond (gisteravond, red.) bij eenclub hebben getekend. De MW-spelers waren zelfs al ingelicht dat ikniet aanwezig zou zyn by de wedstrijd Bunde-MW. Op het laatstemoment zyn die onderhandelingen echter afgeketst" Frans Körverwil voorlopig de kat uit deboom kijken. „De komende weken wachtl«w2 °P me °mtV Pa,? daarna zal ik beslissen bij welke club ikvolgend seizoen ga werken .
De toenemende vermoeidheid had

Kees en Mieke Tijsterman verdedig-
den hun vijfde plaats met verve. Ze
leverden amper in op hun naaste be-
lager Kenyiro Shinozuka en mogen
op weg naar Dakar nog ruim een
half uur verspelen om hun hoge
klassering tot de eindstreep toe te
behouden.

opnieuw gevolgen voor de motorrij-
ders. „Ik heb de hele nacht nietkun-
nen slapen wegens het lawaai in het
hotel", klaagde leider Gilles Lalay
zijn nood. Over het verloop van de
etappe kon hij tevredener zijn. De
Fransman behield de 40 minuten
voorsprong op de Italiaan Franco
Picco, die precies even lang op de
motor zat. Zijn landgenoot Mare
Morales, derde in het klassement,
dacht onderwijl al aan het laatste
traject. „Ik heb nog maar een ach-
terstand van anderhalve minuut op
Picco. Die ga ik vrijdag goed ma-
ken."

Uitslag voorlaatste etappe: Auto's 1. Ickx-/Tarin (Bel) Peugeot 405 59.40 straftijd, 2.
Gabreau/Gabbay (Fra) Toyota op 1.48, 3.
Frequelin/Fenouil (Fra) Peugeot 405 1.58, 4.
Wambergue/Guehennec (Fra) Peugeot 205
2.25, 5. Tambay/Lemoine (Fra) Mitsubishi
3.37, 6. Fontenay/Musmara (Fra) Mitsubishi

4.38, 7. Vatanen/Berglund (Fin) Peugeot
5.51, 8. Shinozuka/Magne (Jap/Fra) Mitsu-
bishi 6.03, 9. Boussier/Pouchelon (Fra) Ran-

' ge Rover 6.25, 10. 6. Da Silva/Thomas (Fra)
Mitsubishi 6.37., Klassement: 1. Ikcx 25.48.44, 2. Vatanen op

0.20, 3. Tambay 3.52.16, 4. Frequelin 5.41.13,
1 5. Kees en Mieke Tijsterman (Ned) Mitsu-< bishi 6.27.33, 6. Shinozuka 7.01.00, 7. Fonte-
! nay 8.26.09, 8. Wambergue 9.02.50, 9. Seppi-. /Pelancoli (Ita) Mercedes 10.56.24, 10. Da

Silva 12.59.50.

Motoren 1. Peterhansel (Fra) Yamaha
2.08.56, 2. Daures (Fra) Honda op 0.54, 3.

i Charbonnier (Fra) Suzuki 1.30, 4. Morales. (Fra) Honda 1.42, 5. Neveu (Fra) Yamaha
2.09, 6. Picco (Ita) Yamaha en Lalay (Fra)
Honda 3.27, 8. De Petri (Ita) Cagiva 4.03, 9.
Mas (Spa) Yamaha 4.40, 10. Bacou (Fra)
BMW 4.45.
Klassement: 1. Lalay 60.22.09, 2. Picco op
40.25, 3. Morales 41.57, 4. Peterhansel
1.12.17,5. Neveu 3.25.13, 6. Orioli (Ita) Cagi-
va4.07.20, 7. Mas 4.12.56,8. Daures 4.41.23,9.
Marinoni (Ita) Yamaha 5.44.24, 10. Bacou "
6.03.01.

Opgeleefde Van Gennip
mijmert over doorgaan

Schapendonk voor rechter
Marco van Basten krijgt Gouden Bat en Gouden Schoen

Jlelijk M~ Zaalvoetbal is iets heel anders. Nooit zal dat zo dui-
21^ gebleken als gisteravond in Arnhem. Nederland

i .tt^. ziJn leukste wedstrijd van het toernooi om het wereld-
'erlaa°enschap'leed voor het eerst in de geschiedenis een ne-
'elfl ¥j> tegen België (2-1) en stapte zo blij als een kind van het
larj; . et dank aan Italië, dat zijn sportieve plicht deed en Hon-Je mRotterdam uitschakelde.



" HOENSBROEK - Zondag
om 13.00 uur speelt badminton-
club Victoria in sporthal De
Deyl de vierde wedstrijd in de
play offs. Tegenstander is het
Amstelveense Zijderveld, dat
eerder dit seizoen in Hoens-
broek op een nederlaag werd
getracteerd.

" HEERLEN - Zondag staat in
de sporthal Rumpen van Bruns-
sum de tweede speelronde van
de indoor softbalcompetitie op
het programma. Gespeeld
wordt van 17.00 tot 19.30 uur.
De teams uit poule B (Samacols
Kerkrade, Cheetahs Beek en
Sittard Condors) komen in
Brunssum in actie.

" HEERLEN - Morgen speelt
de volleybalhoofdmacht van
Datak/VCL om 16.30 uur in de
sporthal Baneberg van Land-
graaf tegen Nashua/VCG 2.
Vooraf ontmoet het reserve-
team om 14.30 uur BCS Comp.
Serv./DS. Furos is de sporthal
Rolduc van Kerkrade om 17.00
uur gastheer van Rooyse VK,
terwyl de dames van VC Voe-
rendaal om 13.45 uur in de
sporthal De Joffer spelen tegen
Rooyse VK 2. Van onze medewerker

PIERRE FRAMBACH

" URMOND - Golfbiljartclub 't
Krietje houdt dit weekeinde in
lokaal Wagemans aan de Julia-
nastraat een toernooi. Morgen is
een sterk internationaal bezet
individueel toernooi; zondag
een koppeltoernooi. Beide da-
gen beginnen de wedstryden
om 11.00 uur.

Werkongeval doorkruist sportcarrière van Maastrichtenaar

De ijzeren wil van
John Ramakers 26Te7,P:e7 27Dh7+,Kf7 28Lg6+-j

29h:g6 mat.

Tot slot nog 'n opgave.

Bovenstaand diagram is uit een Q %
tussen G. Bischoff (DJC I) en TMJ , .
(Venlo II) en geeft de stelling *"y P
de 28e zet van wit. De zwart?^. v
speeldehier verrassend 28.-l>:" f
reet of niet?

" JohnRamakers in actie
als pistier op de wieler-
baan in de Eurohal. Hij
hoort er weer graag bij.

Foto: WIDDERSHOVEN bridge

Het Hutton-toernooi is een eendags-
wedstrijd waarbij de beste jeugdspe-
lers per provincie tegen elkaar spelen.
Ook de 1988-uitgave was weer een ge-
zellige happening, hoewel niet zeer
succesvol voor 't Limburgs team.
Slechts een voorlaatste plaats werd
zijn deel.Voor Limburg speeldeonder
andere Stefan Simenon mee. In 1988
deed hij van zich spreken door over-
tuigend als eerste te eindigen in de 2e
klasse bij de Limburgse kampioen-
schappen.
In onderstaande partij is lange tijd on-
duidelijkwie de betere kansen heeft.
Wit: M. Meijler (Rotterdam) Zwart: S.
Simenon (Stem)
1e4,e52Pf3,Pf6. De Russische verdedi-
ging, die als uiterst solide geldt.
3P:e5,d6 4Pf3,P:e4 5d4,d5
6Ld3,Le7.6...Ld6 is agressiever, echter
ook riskanter. 70-0,0-0 Bc4. Wit combi-
neert zn ontwikkeling met het wegja-
gen van hetsterke zwarte paard. 8...c6.
Beter volgens de zwartspeler 8...Pf6
.9Pf3,d:c4 10L:c4,Pbd7. 9Tel,Pf6. Zo-
als de zwartspeler aangeeft is 9...Lf5
riskant wegens 10c:d5,c:d5 (10...D:d5?
HL:e4 gevolgd door Pc3) HDb3! met
initiatief voor wit. 10Pc,d:c4 HL:c4.
De geïsoleerde pion is doorgaans
zwak in het eindspel. In het midden-
spel echter kan hij vaak dienst doen
als aanvalsbasis. 11...Pdb7 l_Dd3,Pb(.
13Lb3,Pfd5. Volgens de zwartspeler is
Pdbs beter. 14Lc2,g6 15a3,Lf6. Vol-
gens de zwartspeler was hier 15...P:c3
16D:c3,Pd5 of 16b:c3,Lf5 gebodenmet
gelijk spel. 16Pe4,Lg7 17h4?!Lg4
18Lg5,f6?! 19Ld2,Lf5. Beter volgens
de zwartspeler 19...f5.20Pg5 is m.i. dan
de beste zet. 20b4,a6 21Db3,L:e4
22T:e4,Dd7 23h5,g5 24Tael,Tae8
(24...Tfe8!) 25Dd3,h6??. Zoals de
zwartspeler aangeeft, is hier T:e4
noodzakelijk.

" ROERMOND - Morgen spe-
len de volleybalsters van Le-
tro/Oikos om 17.00 uur in de Jo
Gerrishal van Roermond tegen
VC Utrecht. Vooraf komt het re-
serveteam om 14.45 uur in actie
tegen Datak/VCL 2. De dames
van Peelpush ontmoeten in de
sporthal De Körref van Meyel
om 17.00 uur Rooyse VK. Linne
is om 17.00 uur in de gemeente-
lijke sporthal gastheer van Su-
per/Roosendaal, terwijl Faco-
pa/VC Weert in de mircohal
Noesel om 17.00 uur de degens
kruist met VCE. De mannen
van VC Hom ontvangen om
17.00 uur in de sporthal Homerh-
ofPeelpush.

John Ramakers wist dat hij het op-
nieuw kon gaan maken by de ama-
teurs. Helaas is het (nog) niet zover
gekomen. De dag voordat hy zijn
amateurlicentie zou aanvragen, hij
had net twee nieuwe fietsen ge-
kocht, sloeg het noodlot toe. Hy is
opnieuw op de racefiets geklom-
men en zoekt nu naar de juiste ca-
dans.

Ramakers: „Een knappe prestatie al
zeg ik het zelf. Bij de Belgische lief-
hebbers zitten veel oud-profs en
daar kon ik me tegen handhaven. Ik
kon plots ook sprinten. Door die
bokstraining, gekoppeld aan
krachttraining, had ik zoveel macht
gekregen dat ik mee kon doen om
de ereplaatsen. Waren we vroeger
met een groepje weg dan werd ik
steevast laatste, maar in dat seizoen
heb ik ze verschillende keren mijn
achterwiel laten zien".

merkte plots dat ook het fietsen
weer prettig was. Hij nam weer een
licentie als liefhebber en het gelijk
was aan zijn zijde. Hij reed van het
ene succes naar het andere. In de
zware veertiendaagse etappekoers
door de Ardennen werd hij zelfs
derde, nadat hij hand- en spandien-
sten had verleend aan de Gronsvel-
denaar Berthel Lousberg die de
etappekoers won.

" MAASTRICHT - Door ten-
nisclub TC Daalhof wordt mor-
gen het traditionele nieuw-
jaarstoernooi gehouden. Hier-
voor zijn door de club alle ba-
nen van thuishal De Dousberg
tussen 18.00 en 23.00 uur afge-
huurd.

In de boksring had hij zich al verze-
kerd van de Zuidnederlandse titel
terwijl hij in het afgelopen seizoen
een 'sterke' terugkeer in het ama-
teurpeloton voor ogen had. Rama-
kers werd 'aangeteld' maar niet 'uit-
geteld.
Zijn hardheid, opgedaan binnen de
boksring en de wielerpelotons,
maakte het hem mogelijk om weer
overeind te krabbelen. Hij is weer
even strijdvaardig als voorheen.
Maar wat zyn zyn verdere mogelyk-
heden in de sport?
John Ramakers: „Ik geloof er weer
in. Zeer zeker in het wielrennen.Het
boksen kan ik wel vergeten. Ik heb
het twee maanden geprobeerd, sa-
men met MSS-trainer Nico Jeuris-

In het wielrennen ziet hij nog moge-
lijkheden. „Die wil ik nagaan en er
uithalen wat er in zit.' Het probleem
is echter welke orthopeet wil my
helpen. Ik heb al overal gezocht en
gepraat maar ik heb zo het idee dat
niemand zich iets van mij aantrekt
omdat het te moeilyk of gecompli-
ceerd is. Ik durfgerust te zeggen dat
als een orthopeet aangepast schoei-
sel voor mij zou kunnen maken, dat
ik beslist weer goed in het wielerpe-
loton terug kom. Nu zit ik thuis. Ik
wacht op nieuwaangepast werkvan
mijn werkgever. In die tussentijd
ben ik aan het trimmen met de fiets.
Ik moet wel. Ik moet fietsen om niet
door te draaien".
Ramakers begon al heel vroeg als
wielrenner, maar kapte er mee op
20-jarige leeftijd. „Het is de stelregel
dat een wielrenner die er vroeg mee
begint er ook vroeg mee stopt",
meent hij. Hy begon een bokscarriè-
re die voorspoedig verliep en die
hem nog vele mogelijkheden bood.
Hij voelde zich bijzonder sterk en

By een werkongeval verloor hij het
voorste gedeeltevan zijn linkervoet.
Een lichamelijke, maar vooral men-
tale, dreun die nog eens extra hard
aan kwam omdat John Ramakers
(27) juist in sportief opzicht grootse
plannen had.

MAASTRICHT - Precies een jaar
geleden stortte de wereld van de
Maastrichtse boksende wielrenner
John Ramakers geheel in duigen.

sen. Vroeger was ik rechts voor-
staand en dat kon niet meer. De om-
schakeling naar links voorstaande
bokser verliep niet zo goed en daar-
om moet ik, zij het met pijn in het
hart, adieu zeggen tegen het bok-
sen".

schaken
Sijbrands-Van den Borst
1. 34-29 19-23 2. 32-28 23x32 3. 37x28
14-194. 38-22 10-14 5.43-38 5-10 6.40-
-34 17-22 7. 28x17 11x22 8. 45-40 6-11
9.41-37 11-17 10.46-4119-23 11. 35-30
20-25 12. 40-35 17-21 13. 31-27 22x31
14.37x17 12x2115.36-3114-1916. 31-
-27 10-14 17. 33-28 14-20 18. 50-45 20-
-24 19. 29x20 15x24 20. 39-33 7-12 21.
41-37 21-27 22. 34-29 23x34 23. 30x39

Ter oplossing, ook voor huisl^ amers, een probleem van Ger»»Jj 'JGeerlings. Van deze tamelijk o
kend gebleven Leidse probl^j| «"die vorig jaar op 80-jarige 1^ eoverleed, is onlangs een PraCJj
verzamelbundel uitgekomen. 'komende weken zal ik daarnOBI g
paar keer uit putten. j
Voor het afgedrukte probleem-j,
gebaseerd is op twee eletnei»j
spelregels, geldt wit speelt en *. .
De oplossing vindtvin de voUe jj,
rubriek.

Het tiental van Ons Genoegen uit
Utrecht, de vereniging waar ik zelf
dit jaarvoor uitkom,kroop door een
10-10-gelykspel tegen Twente's
Eerste een beetje uit de gevarenzo-
ne. In die ontmoeting kwam ik uit-
gerekend te zitten tegenover de
hoofdrolspeler van de rubriek van
vorige week, de vroegere wereld-
kampioen Ton Sijbrands. Dat was
aan een vrij laag bord, het zevende.
Grappig was dat na de partij bleek
dat Sijbrands en ik precies dezelfde
reden hadden gehad het wat lageraf
te zoeken, namelijk om een grotere
kans te hebben een andere tegen-
stander te treffen!
Hier de notatievan de m.i. aantrek-
kelijke partij waarin het evenwicht
niet beslissendwordt verbroken:

Speler van Schimmert/Moonen dit weekeinde actiefin Heerlen

Leon Houben kanshebber
bij LK tafeltennis

In de hoofdklasse van de nationale
clubcompetitie is na de ronde van
afgelopen zaterdag niet veel veran-
derd. Denk en Zet uit Westernaar
won opnieuw, zij het nipt, en blijft
de leiding houden, op twee punten
gevolgd door landskampioen Huis-
sen, die ook weer won. Voor het
Drents Tiental, Doetinchem en Phi-
lips zijn door nieuwe nederlagen de
degradatieproblemen verder ge-
groeid. Waarschijnlijk gaan twee
van deze drie clubs de hoofdklasse-
status verliezen, maar welke dat zul-
lenzijn valt nog niet te voorspellen.

18-23 24.44-40 4-10 25.40-34 13-1'
49-44 9-13 27.48-43 2-7 28.44-40»'
29. 28-22 1-6 30. 47-41 24-30 31.f''19x30 32.41-36 16-21 33. 27x16»»'
34. 32x21 26x17 35. 33-29 13-»'
29x18 12x23 37. 49-35 8-13 38.f
19x30 39. 45-40 3-9 40. 37-32 9-^38-33 30-35 42. 42-38 35x44 43. J»

14-19 44. 36-31 13-18 45. 50-44 g
46.44-40 17-22 47.40-35 6-1148. £
23x32 49. 38x27 20-24 50. 43-3» *T
en nadat de notaties waren <w
werkt (de laatste vijftien zett?"piren gespeeld met beide vlagg^
vallen), werd remise overeen^men. Een analytisch comi«e
op deze partij houdt u tegoed-

" Leon Houben van Schim-
mert/Moonen wil hoge ogen
gooien tijdens het LX tafel-
tennis in Heerlen.

Foto:
PIETER VAN DAAL

Onderwatersport steeds polulairder

OSW duikt op

Bent u ook weer met zoveel enthou-
siasme begonnen? Voor ons was de
eerste clubavond in 1989, na een lange
kerstvakantie, toch even wennen. In
de eerste ronde moesten we weer le-
ren dat 3SA+4 niet 730, maar slechts
720punten was. De score alleen al: ge-
durende geheel 1988 zouden we ons
hebben geschaamd om 3SA+4te moe-
ten schrijven. Maar allengs de 2e ron-
de werd het beter: 3SA+3 etc. totdat
we in de 3e ronde op de ons vanouds
vertrouwde score van 3SA-1 waren be-
land. We waren nu weer helemaal in
de wedstrijd en in de 4e ronde kwam
het volgende spel

Oost opende IH, West antwoordde 2R,
waarna Oost 3SA herbood.
Zuid startte met een kleine klaver.
Oost liet deze doorlopen naar de
vrouw en legde in slag 2 ruitenvrouw
op tafel voor het aas van Noord. En
Noordkwam nu op een lumineus idee.
Stel, dacht Noord, dat mijn partner
schoppen AVIO heeft? Dan moet nu
wel even schoppen worden gespeeld
voordat de leider (die dan harten
AVBx heeft) 11 slagen gaat maken.
Bovendien: om ten volle profijt van

" Onderwaterduikers met rechts de hoofdtrainer Fer Gie-
len- Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze medewerker
LEO JASPERS

VALKENBURG - „Ons
hoogste ideaal is ooit eens
een zeemeermin te ontmoe-
ten....", meldt Fer Ghielen,
hoofdtrainer van de nog vrij
jonge OnderwaterSport-
Vereniging Valkenburg
(OSW 1968) enthousiast.
Fer weet zich bij zijn in-
spanningen terzijde gestaan
door Roel Hendrix, Appie
Postmus, Geert Wezeman
en Hamish Craig. Samen
trachten zij de 34 leden van
de club theoretisch en prak-
tisch klaar te stomen voor
het onderwaterduiken.

ken om datkarwei teklaren. Het
doorlopen van de diverse ont-
wikkelingsstadia is daarbij een
must. Begonnen wordt er met de
snorkelfase, een periode waarin
geleerd wordt hoe om te gaan
met duikbril, snorkel, zwemvlie-
zen en loodgordel. Dan volgt de
opleiding tot eerste ster. In die
fase wordt men theoretisch en
praktisch geconfronteerd met de
persluchtapparatuur en ont-
vangt men raadgevingen om met
die apparatuur en het eigen li-
chaam onder water om te gaan.
Tot slot belandt de volhouder
dan in een opleiding tot tweede
ster-drager en daaruit komt men
als volleerd onderwaterduiker
tevoorschijn. OSW kent inmid-
dels twaalf van die afgestudeer-
den. Dit 'elite-korps' traint weke-
lijks in zwembad De Wiegerd in
Valkenburg om in de zomer weer
buiten de zalige onderwaterwe-
reld te kunnen bewonderen.
Secretaris Servië Kitzen: „We
zoeken dan duiklocaties in bin-

nen- (grindgaten Roermond en
Zeeland) en buitenland (België,
Duitsland en Luxemburg). On-
voorstelbaar welke genoegdoe-
ning het schenkt om dan de on-
derwaterflora en -fauna te kun-
nen aanschouwen. Een unieke
drijfveer om nog jaren lang met
het onderwaterduiken door te
gaan".
De leden van OSW zullen maxi-
maal tot een diepte van 30 meter
leren duiken. Verder is ook niet
nodig, daar de flora en fauna op
twintig meter diepte op zyn
mooist is. Een uitdaging voor
iedere OSW-er is het dan tech-
nieken te ontwikkelen om daar
zo lang mogelijk van te genieten
en dat vergt weer training om li-
chamelijk in topconditie te ko-
men.
Het beoefenen van de onderwa-
terduiksport vergt een persoon-
lijke investering van zon slordi-
ge 3.000 gulden all-in. Dan is men
wel volleerd en beschikt men
over een eigen, nauwelijks aan

Maar Oost heeft altijd 11 slage ~ f.
schoppen HlO en hartenvro"
vast houdt. Dit is een vaste7ujd*Jvan een zg. stripdwang. Wat *- jSJ
doet, hy kan nu altijd nog n"iaa ft

maken. Zet hij schoppenvro n p

dan wordt schoppenheer £e ?ffi^-zet hij hartenaas sec, danw°r^jlop'
gespeeld en moet Zuid naar se _.. ( ff

HlO toespelen. Maar Oost zaë g rf

allemaal nog niet. Zou het, a?e^e'j
oppassen, in 1989 toch weer n.,
aanmodderen worden als in a
gaande jaren?

deze situatie te trekken "°el ôatfeen kleine schoppen, maar sen
boer worden nagespeeld. En d»
Noord dus. . <" J0
Wij vinden dat uiterst inventie'- T(j<
er zullen natuurlijk vele gevalle^jj.
komen waarin Zuid niet sPu jii>'
schoppen AVIO heeft en dan K

er problemen ontstaan. e$Helaas was dit een van diemon^Oost won met schoppenaas?n?}fó
in slag 4 een kleine harten uit o J\
Zuid werd nu duidelijk op depr p
steld. Hij wist een ding zekJ? én'partner was toevallig niet ée^

$c\fdie in slag 3 niet klaver, maar■pen naspeelt zou hij wel eens .P^.
schoppen HBlOx kunnen heD rnwelk geval nu met hartenaas
worden opgestapt, voordat d ueifde 9e slag steelt. Na enige f?
speelde Zuid toch maarklein;' r(1>,
my werd de heer gewonnen, Wa jj'
5 rondes ruiten werden afSedf arklaveraas werd gespeeld, y a t$tf.onze arme Zuid weer. Als 1» v't
kaarten hield hj uiteindelijkg.
schoppenvrouw sec en harten **^lukkig hield Oost als laatste 3 *schoppenheer sec en harten
klein. Daardoor maakte Zuid .^f
delijk toch nog de 2 slagen die t r
der meer zou hebben gema aj'
Noord in slag 3 gewoonklaver ,

OSW, met Thijs Habets op de
voorzittersstoel, blikt de toe-

komst vol vertrouwen tegemoet.
Nieuwkomers blijven welkom, al
wordt hen geadviseerd niet tus-
sentijds in te stappen maar pas in
september toe te treden. Intus-
sen blijft wel een kennisma-
kingsbezoek elke dinsdag en
donderdag van 22.00 tot 23.00
uur in zwembad De Wiegerd mo-
gelijk.

afschrijving onderhevige uitrus-
ting. Beginners kunnen al voor
circa 120 gulden in het bezit ko-
men van een snorkeluitrusting
en moeten daarbij een maande-
lijkse contributie van 30 gulden
tellen.Geen sinecure overigens. Men

moet over een uitgelezen condi-
tie, veel plichtsbetrachting en
doorzettingsvermogen beschik-

Limburgs dagblad
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

HEERLEN - Dit weekeinde worden de afdelingskampioen-
schappen tafeltennis voor jeugd en senioren gehouden in de
sporthalKaldeborn van Heerlen. TTV Coriovallum heeft de or-
ganisatie toegewezen gekregen in verband met het 25-jarig be-
staansfeest.

Evenals vorig jaar is de top met tien
A-spelers zeer sterk vertegenwoor-
digd. Limburgs kampioen Bob Pot-
ton van Megacles is als eerste ge-
plaatst. Publiekstrekker Hans den
Boer van Bartok als tweede. Hoewel
het zeer moeilijk zal zijn om Bob
Potton van eremetaal af te houden,
zullen naast Hans den Boer ook Ri-
chard van derVorle (Kluis) enPieke

■ i

Franssen (Bartok), respectievelijk
als derde en vierde geplaatst, trach-
ten eremetaal te veroveren. Hub
Dullens (Bartok), Leon Houben
(Schimmert), John Cardinaals (Me-
gacles) en Jochem Geeraedts, Roel
Frunt en Stef Marutiak (allen Kluis)
completeren het tiental. De finale in
deze klasse is om 17.40uur gepland.
In het dubbelspel is het Megacles-
duo Bob Potton/John Cardinaals fa-
voriet vóór het als tweede geplaat-
steBartok-dubbel Hub Dullens/Pie-
ke Franssen.

De grote afwezigen bij de dames
zijn regerend Limburgs kampioen
Patricia de Groot en Emily Noor.
Beide Megacles-speelsters zijn met
de Nederlandse selectie voor een
trainingskamp naar Joegoslavië
vertrokken. De oorspronkelijk als
derde en vierde geplaatsten Angeli-
queRuyschop (Schimmert) en Mar-
go Janssen schuiven nu op naar
plaats een en twee. Op beide dagen
zullen de in totaal 500 deelnemers
om 9.00 uur starten, terwijl op beide
dagen de laatste finales om 18.00
uur gepland zijn.

dammen
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Limburgers uit koers

Nevels betreurt het nog steeds, dat
kort na zijn profdebuut ('in de ploeg
Vorselaars van Ton Vissers') een
grote firma afzag van deplannenom
een gedegen ploeg op de been te
brengen. „Ik had een principe-over-
eenkomst met het bedrijf op zak.
Toen de sponsoring afketste was ik
gedwongen om in zee te gaan met
kleinere teams. Af en toe raak ik
verbitterd als ik denk welke moge-
lijkheden er anders voor mij waren
geweest. Ik heb toch op zn tijd ge-
toond waartoe ik in staat was. Soms
vraag ik me af of sommige ploeglei-
ders dat nooit zagen?"

;öe27
tic D

"Jarige Habets, die in zijn twee-
"tikla0 seizoen de Noordfranse se-
VhS'eker GP van Fourmies
tate' -ft vÜfjaar tot de betaalde
tar he behoord. Hij reed twee
|jfie £e Ronde van Italië uit, nam

deel aan de Ronde van
Hige ê^and en hij was ook in me-
■-W ere Srote wedstrijd present.
Kn m.?r Senoeg niet in de Tour de
Geert 6 ■ alc*us de renner uit Sint

„Dan weer viel ik net
*.er.n e selectie; een andere keer
''"ist °nze PloeS niet toegelaten,
tjjd o^dat ik nooit in deTour kon
W "eb ik het gevoel, dat mijn

* nog niet af is."

W" gevels, die tot dezelfde lich-
bt.ltip Habets behoort, heeft het
"Wd Cr nog niet biJ neergelegd.
Wee- s anderhalve week train ik

'ntensief', aldus de renner uit

Nederlaag
Sukova

Houd Run voorgoed van de baan

Schiphol verbiedt
atletiekevenement
SCHIPHOL- Ha-
venmeester Bie-
mond van de lucht-
haven Schiphol wil
geen toestemming
verlenen voor de
vijfde International
Schiphol Road Air
Run. Inmiddels zijn
alle voorbereidingen
voor het atletiekeve-
nement afgelast.
Biemond, die ver-

antwoordelijk is
voor de veiligheid en
orde op Schiphol,
meent dat de vracht-
activiteiten op
Schiphol-Zuid ge-
hinderd worden
door het druk be-
zochte evenement.
Vorig jaar leverde de
grote drukte al pro-
blemen op voor de
werkzaamheden op
Schiphol.

Biemond acht het
niet meerverant-
woord een deel van
het wegenstelsel tij-
delijk voor het eve-
nement buiten ge-
bruik te stellen.

Vooral nu het afgelo-
pen jaar nog meer
bedrijven hun intrek
in het gebied hebben
genomen. De organi-
satie van de Road
Run zegt het besluit
te betreuren, maar te
respecteren. De
AVRO zou televisie-
opnamen maken van
het nu voor goed af-
gelaste atletiekeve-
nement.Voor Leon Boelhouwers (23) duur-

de de profstatus een jaarlanger dan
die van Schumans. „Spijt, dat ik
twee jaar in Belgische dienst als be-
roepsrenner in actie ben geweest
heb ik niet", zegt de renner uit

speelde ik ongeveer quitte. De over-
winning in de E5-Prijs van Heverlee
by" Leuven neemt niemand mij toch
af."

Jos Alberts had al een paar jaar
profervaring achter de rug toen hij
gedurende één seizoennaar de ama-
teurs terugkeerde. Met de studie op
Nijenrode achter de rug dook de
renner uit Geleen evenwel weer bij
de beroepsrenners op. Hij had on-
der andere al de kleuren van Pana-
sonic en ADR verdedigd alvorens
vorig jaar onder hoede van zn va-
der, Frans Alberts, in de formatie
Zero aan de slag te gaan. Zero was
als het ware een uitzendbureau. De
merkloze renners dieer van deel uit
maakten vonden immers in ver-
schillende koersen een geldschieter
voor de betreffende wedstryd. „Mo-
menteel ben ik druk in de weer met
het zoeken van sponsors", aldus Al-
berts junior. „Daarnaast train ik in-
tensief. Of hij straks weer als ren-
ner tot het profgilde behoort of
eventueel voor het management
van de ploeg kiest blijft vooralsnog
onbeantwoord.

Peter Schumans keert de wieler-
sport evenmin de rug toe, maar hij
zal zijn loopbaan voortzetten als
amateur. „Er is voor mij geen ande-
re keus", aldus de 24-jarigeSittarde-
naar. „Na een jaarprof bij het Belgi-
sche Isoglass, waarvoor ik zon zes-
tig koersen reed, heb ik geen con-
tractverlenging kunnen afdwingen.
Afgeknapt op de beroepssport ben
ik desondanks niet. Financieel Vanavond topdrukte

op baan SchaesbergMaM-
ïich a?a Navratilova handhaafde

.e § „ s nummer één, al had zij voor
t>>nkv tegen de Zuidafrikaanse
(Jan ti Van Bensburg niet minder
Uatsteen matehPoints nodig. Bij de
de Ar». acbt heeft zij gezelschap vanjjj/vmenkaantjes Patty Fendick en
Haria-J?e Fernandez.
Hiet

,JVlandhkova, die een halfjaar
.!i»eft gespeeld als gevolg van

gen des> maakte by de 6-3, 7-5 te-
V°or h "ardslaande Amy Frazier. eerst de indruk terug te'en komen.

Vq] ;,/?Y - Helena Sukova, succes-
ste f: sne5ne toernooien, heeft de eer-
2oer. Verlaag van het nieuwe sei-
de _ r?p Australische bodem gele-
stee. sterke opslag liet haar in de
3-6 n |n ze verloor in Sydney met

Van de Zweedse Catarina
ekla VlS*' e Tsjechoslowaakse

h^ gde zich erover dat zij door
°Vei.,°v _rvo^e partij-schema waser*erkt was geraakt.

Wat Boelhouwers c.s. betreft blijft
het afwachten, maar als Fred Rom-
pelberg, de oudste van het Lim-
burgse profbestand, straks weer aan
de start verschijnt zal daar in ieder
geval niemand vreemd meer van
opkijken.

Meerssen. „Als ik de overstap nooit
gemaakt had zou ik mij dat achteraf
altijd hebben verweten. Hoe dan
ook, wanneer zich alsnog een privé-
sponsor meldt aarzel ik niet om aan
mijn derdeprofseizoen te beginnen.
In de criteria en andere kleinere
wedstrijden is ook nog een boter-
ham te verdienen. Wie weet versier
ik dan toch weer een vast dienstver-
band?"

sport kort

SCHAESBERG - Vijf draverijen
over een mijl, één voor de stayers,
drie over 2100 meter: achtentachtig
combinaties meldden zich voor het
programma op de draf- en renbaan
in Schaesberg van vanavond. Er is
ook deze keer weer eenruime Belgi-
sche inbreng. Om hun kansen op
succes wat te vergroten, is besloten
dat de door hun gewonnen francs
zullen worden omgerekend tegen
een koers van 3,5 cent. Wim Velis is
de nieuwe trainer van de paarden
uit Stal De Bloomerd (Baexem). Hij
zit voor de eerste keer achter Arm
Marshall. Gerrit de Jong beproeft
zijn geluk met Yankee Dream van
Sjeng Hendrikx.

Fluweelpootje-prijs (1609 meter, zeven
paarden): 1. Abbado R; 2. Alice van Altena;
3. Birgitte C.

Amethyst-prijs (2600 meter, zeven paar-
den): 1. AHanne Lochties; 2. Amber Enze-
lens; 3. Valco van Hulsel. Outsider: Anna
Dakota.

LD-tips:
Cantharel-prijs (1609 meter, dertien paar-
den): 1. Dalia Buitenzorg; 2. Deane Durbin;
3. Cheri Wolvers. Outsiders: Bright Eyes en
Dalida Belvedère.

Hanekam-prijs (1609 meter, twaalf paar-
den, W5-I): 1. 800 Rapid; 2. Baukje Ha-
nover; 3. Cor Spencer. Outsiders: Best of
Unidek en Bartje Dakota.

Wasplaat-prijs (1609 meter, zeven paar-
den, W5-V): 1. Zaffra Voltary; 2. Arm Mars-
hall; 3. Yviena Odilia. Outsider: VolomiteS.
Amaniet-prijs (2100 meter, elf paarden,
kwartet): 1. Caresse Heidia; 2. Bianca Pe-
trosia; 3. Cora Dillon; 4. Doreol D.
De koersavond begint om 19.00 uur.

Collybia-prijs (2100 meter, elf paarden,
W5-IV): 1. Wayne Express; 2. Anja Com-
paen; 3. Zanara. Outsiders: Anton Aldorp
en Yen R.

Kussula prijs (2100 meter, twaalfpaarden,
W5-111/kwartet>: 1. Charlotte Hanover; 2
Cobus D; 3. Chris Norton; 4. Carmenta De-
cora. Outsider: Beauty Starlet.

Schijnridder-prijs (1609 meter, acht paar-
den,W5-II): 1. Charly Ludwig; 2. Babesia R;
3. Alk G. Outsider; Aljemint.

Klassement wereldbeker (combinatie): 1.Schneider (Zwi) 232 punten, 2. Maier (Oos)
118, 3. Merle (Fra) 87, 4. Figini (Zwi) en Svet
(Joe) 84. Wereldbeker afdaling: 1. Figini 65
punten, 2. Walliser (Zwi) 42, 3. Walinger
(Oos) 40.

GRINDELWALD - De ZwitserseMichaela Figini heeft in Grindel-wald de derde afdaling voor de we-
reldbeker gewonnen. De 22-jarige
Figini had over het drie kilometer
langetraject een tijd nodigvan 1 mi-
nuut 55,82 seconden. Haar landge-
note Beatrice Gafner eindigde in
1.56,26 als tweede. Derde werd deFrancaise Carole Merle (1.56,56).
Hetwas de tweede seizoenzege voor
Figini, die in 1984 op dit onderdeelOlympisch goud won.

Afdaling
Grindelwaldvoor Figini

" AMSTERDAM - De Nederland-
se marathonkampioen op de
schaats ontvangtzaterdag na afloop
van de titelstrijd in Assen een rood-
wit-blauw pak. Dat werd bekendge-
maakt door Hans Brandt, voorzitter
van de landelijke technische com-
missie marathon. Het is de bedoe-
ling dat de nationale kampioen (he-
ren, dames en veteranen) derest van
wedstrijden om de KNSB-beker in
dat pak rijdt.

'et team van RP IF Linköping, morgen in Geleen tegenstander van Herschi/V en L.

V en L ziet op tegen Europacup-karwei
Trainer Kiwit: 'Tegen Linköping kunnen we onbevangen spelen'

" BERG A/D MAAS - Math Wes-
sels verlaat na vijfjaren aan het ein-
de van dit seizoen IVS (le klas afd.
Limburg) uit Berg a/d Maas.

" GELEEN - Jos Janssen van de
derdeklasser SV Kluis, verlaat die
club aan het einde van dit seizoen.
Hij heeft er dan twee jaar gewerkt.

nieuwe ingreep besloten, " MECHELEN - Arno Pauwels
van Egge wordt met ingangvan vol-
gend seizoen trainer van RKMVC
uit Mechelen. Hy volgt er Pierre
Kusters op.

" HEERLEN - Zaterdag en zondag
worden in manage De Leijstert te
Roggel de indoordressuurkam-
pioenschappen voor het gewest
Limburg georganiseerd. Zaterdag
vanaf 9.30 uur worden de klassen
Beginners, Licht I, Midden I en
Zwaar I afgewerkt, zondag vanaf
10.00 uur de klassen Licht 11, Mid-
den 11. Het kampioenschap wordt
besloten met de Zwaar 11-combina-
ties die vanaf 16.30 uur in de ring
verschijnen. Zaterdag:

Sittard-Meerssen (15.00 uur)
Zondag:
RKDFC-RKSNE (14.30 uur).

■kend; zaterdag, 20.00: Munsterge-
leen; zondag, 08.00: Stadssporthal
Sittard.
Eerste divisie dames zondag: VGZ/Sittar-dia-Animo (15.00, Sportcentrum Sittard);
Auto Caubo/lason-DVC (14.25, De Wiegerd
Valkenburg); Bevo-Hermes (13.25, Parmin-
gen); Holbox/Swift-Caesar (14.00, Jo Gerris-
hal Roermond). Heren: Loreal-Hellas 2
(15.00, Venlo); Bevo-Pius X (14.45, Parmin-
gen); Laren-Holbox/Swift (14.30, Eemnes);
Quintus-VGZ/Sittardia 2 (13.20, Kwints-

turbo's tobsport door dik
bruynesteyn

De Geleense ploeg is uit vorm en

komt vooral aanvallend niet uit de
verf. Het V en L van de laatste tweeweken lijkt bij voorbaat kansloos te-
genRP IF Linköping, dat op dit mo-
ment een tweede plaats op de com-
petitieladder inneemt. Het Zweedse
dameshandbal moet hoger inge-
schat worden dan het Nederlandse.Onlangs nog miste het Nederlands
team in Frankrijk promotie naar de
mondiale B-poule na een forse ne-
derlaag tegen het Zweedse nationa-
le team.

Qu, atl onze sportredactie
V0JlEEN ~ Met gemengde ge-
van vis m°et het damesteam
d?nrschi/V en L morgen
lerh ° uur in sporthal Gla-h_eJlrook aantreden voor de
tonn edstrijd in de tweede
Dooi e van het Europacuptoer-
Sen«+VOor bekerwinnaars. Te-
lt, is het Zweedse RP
ron Vlnkoping, dat de eerste
*We °,verleefde ten koste vantWulksberg IF uit °ene-
ba].fen- De Geleense hand-
fcurn hadden tijdens de
bWPese ouverture geen pro-Hpï,en met het Luxemburgse

*-

elkaar roept om in allerust naar het
duel toe te leven, weet vrijwel niets
van de Scandinavische tegenstan-
der. „Het zal aftasten worden in de
beginfase", denkt de oefenmeester.
„Na een minuut of vijf moeten we
dan in de gaten hebben hoe ze spe-
len. Dan kunnen er taktisch altijd
nog aanpassingen plaatsvinden".

Bekend van RP IF, dat zijn thuisha-
ven in' het 150 kilometer ten zuid-
westen van Stockholm gelegen Lin-
köping heeft, is dat het een vrij jeug-
dig team is. De ploeg heeft drieA-in-
ternationals binnen de gelederen:
Lillemor Steen-Karlsson, Gunilla
Olsson en Helene Widström. Deze
laatste was het afgelopen seizoen
topschutster van Linköping. De re-
turn in Zweden wordt volgende
week zaterdag om 14.30 uur ge-
speeld.

Toch kleven er volgens trainer PietKivit van Herschi/V en L ook posi-
tieve aspecten aan de confrontatie
tegen Linköping. „Ik hoop dat het
een welkome afwisseling voor de
dames is. We kunnen in elk gevaleven de competitie-besognes opzij
zetten. Natuurlijk draait V en L op
dit moment niet lekker. Tegen Lin-
köping kunnen we echter redelijk
onbevangen spelen. Misschienheeft dat wel een positieve uitwer-
king op het spel".

0p .iZïieJ %* de confrontatie metkig nv_e dames op een ongeluk-Crte ent opland. VenLis na de
üit Hp I}terst°P weinig succesvol
leed j„ startblokken gekomen en
gen o" d? competitie twee nederla-
°P dPi/U_ Daardoor zijn de kansen
dUce^andstitel vrijwel tot nul gere-

" MAASTRICHT - In de eredivisie
bij de dames komen dit weekeinde
alleen de dames van Vonk/Mosam
in actie. Zondag stuit de formatie
van interim-trainster Mia Starren
om 14.25 uur in sporthal De Geus-
selt op promovendus UVG. Na de
eerste puntenwinstvan vorige week
zijn de Maastrichtse dames optimis-
tisch gestemd. Een zege tegen de ■Schiedamse ploeg zou Mosam weer
in de race om klassebehoud bren-
gen.

" SITTARD - In de eredivisie by
de heren ligt de competitie in ver-
band met de voorbereidingen van
het nationale team op het WK voor
B-landen stil tot begin maart. Vanaf
dinsdag 17 januari tot en met zon-
dag 22 januariverblijft Oranje in het
Nationaal Sportcentrum van Sit-
tard. In die periode zal de ploeg van
bondscoach Ton van Linder dage-
lijks een oefenwedstrijd spelen te-
gen het Tsjechische clubteam Sla-
via Praag. Het voorlopig program-
ma: dinsdag, 21.00 uur: Sportcen-
trum; woensdag, 20.00:Sportce-
ntrum; vrijdag, 20.00: nog niet be-

Piet Kivit, die zijn dames al enkeleuren voor begin van dewedstrijd bij

" GELEEN - Handbalster Cecile
Leenen van Herschi/V en L heeft
gisteren een kijkoperatie onder-
gaan. De Geleense hoekspeelster
raakte kort voor begin van de com-
petitie zwaar geblesseerd aan haar
rechter knie. Omdat de genezing
niet naar wens verliep, werd tot een
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Drugs-onderzoek
gaat jaar duren

TORONTO - Het Canadese on-
derzoek naar het gebruik van
drugs in de amateursport gaat op
zijn minst een jaar duren. „Er zal
geen steen op de andere worden
gelaten", aldus voorzitter Char-
les Dubin bij het begin van de
verhoren in Toronto.
Centrale figuur in het geheel is
Ben Johnson, de Olympische
kampioen op de 100 meter, die
zijn medaille moest inleveren,
nadat hij by de controle positief
was bevonden. Maar het onder-
zoeksterrein van de commissie is
groter. Zo groot zélfs dat John-
son, zijn coach Charlie Francis
en zyn persoonlijke medische
begeleider Mario (Jamie) Asta-

phan voorlopig nog niet aan de
beurt zijn.
In eerste instantie wordt precies
vastgesteld hoe de sport in Cana-
da functioneert, daarna verhuist
begin februari de commissie van
Toronto naar Montreal voor het
verhoor van gewichtheffers. Vier
Canadese gewichtheffers wer-
den in de periode voorafgaande
aan de Olympische Spelen van
Seoel geschorst, omdat zij bij
'schaduwcontroles' in eigen land
werden betrapt op het gebruik
van verboden stimulerende mid-
delen. De commissie keert op 20
februari terug naar Toronto en
begint danaan de derde fase van
het onderzoek: de atletiek.

Oefenvoetbal

Trainerscarrousel

door wiel verheesen

De 51-jarige titelverdediger Hans
Vultink won in poule A zijn eerste
wedstrijd van de 31 jaar jongere
Henri Tilleman. Vultink maakte de

PUTTERSHOEK - Jos Bongers uit
Nijmegen heeft zijn eerste party ty-
dens de nationale titelstrijd band-
stoten in Puttershoek gewonnen.
De Nijmegenaar,een van de favorie-
ten voor het kampioenschap, ver-
sloeg in poule A Jean-Paul de
Bruijn met speels gemak in vijf
beurten. Harrie van de Ven uit
Eindhoven was in dezelfde groep te
sterkvoor Ben Velthuis.

partij uit met een serie van 67. Het
eerste duel van poule B, tussen lo-
kale favoriet Ad Koorevaar en Jan
Arnouts, eindigde gelijk: 150-150.
Uitslagen poule A (achtereenvolgens aantalcaramboles, beurten, gemiddelde en hoog-
ste serie): Bongers (Nijmegen) 150 5 30 54
De Bruijn (Sluiskil) 10 5 2 4 Van de Ven
(Eindhoven) 150 15 10 32 Velthuis (Olden-
zaal) 88 15 5,86 29. Vultink (Eibergen) 150 1510 67 Tilleman (Dronten) 68 154,33 15 Poule
B: Koorevaar (Dordrecht) 150 25 6 33 Ar-
nouts (Etten-Leur) 150 25 6 26. Burgman
(Baarn) 150 14 10,71 59 Habraken (St.
Oedenrode) 56 14 4 16 Jaspers (St Wille-
brord) 150 18 8,33 29 Klijn (Dongen) 87 18
4,83 35.

Uitstekende start
Bongers en Vulting

Vs^^WERPEN - Evelyne Dul-
Dartii b,ttard heeft in haar laatstev.n J, Van het kwalificatietoernooiVtvJLt lnternationaal toernooi in
te^ 0!r pen met een blessure moe-
h,d rSeven. Met zeer sterk tennis
. re_a tegen Marinka Bartels uit
<>pt s„ een 6~2; 2-0 voorsprong op

ebord gebracht. Op dat mo-
*ij haïerzwikte zij haar enkel zodatgeven rr,partiJ gewonnen moesten
W as "" fony Bokhorst uit Bergen
de tw_C^esvoller- HiJ wist zich voor
*eW i ronde van het herenen-
Mj_ats van het hoofdtoernooi te

Thorn. Nevels wil alleen dan prof
blijven als hij zich volledig op de
wielersport kan concentreren.
„Vooral in de laatste seizoenen had
ik door allerlei omstandigheden
veel andere dingen aan mijn hoofd.
Toch kon ik, bijvoorbeeld, twee jaar
geleden toen ik onder de hoede van
Florent van Vaerenbergh bij Lucas
reed mij vaak bij de eerste tien klas-
seren. Vorig jaar ging het minder,
ook financieel. Zoiets kun je je als
getrouwd man niet lang permitte-
ren."

j.

Wt tS rustrerend om met prof-
wJf moeten stoppen", zegt de
fab t aan de kant gezette Jean
U ts- „Ik had tot enkele dagen ge-
der ? £°g hoop, dat ik bij Fagor on-

zou tornen. De firma onder-
ftissp?e zowel met Kelly als Theu-
2ou ■■ indien zij getekend hadden
"«tin k' s een van hun helpers bin-
v°ortmld ziJn-Kelly echter koos
Vu dezelfde firma waar
Voo nis.se zijn contract verlengde.
b^ rriij zit niets anders meer op
L | solliciteren naar een andere
%ri ""» mijn vrije tijd ga ik koersen; Qe amateurs."

jj.kRLEN - De een heeft het zoeken gestaakt; de ander gokt
j flog 0p een piaats in een ploeg. Met het wielerjaar voor de
Ün °Xerheerst bij sommige Limburgse renners de teleurstel-
I 8- Zij moeten naar een ander beroep uitkijken. Tegelijkertijd
Dg.on streekgenoten als Maassen, Wijnands, Harings, Winnen,
jeJJ°oy, Strouken en de naar Valkenburg verhuisde Braban-

nio anders de laatste hand aan de voorbereidingen op hetue üwe seizoen.

Jean Habets: 'Jammer van gemiste Tourstart' " Vorig jaar zag de wieier-
toekomst van Jean Habets
(rechts) er heel anders uit.Als
helper van Phil Anderson
wachtte toen nog het grote
werk. Momenteel is Habets op
zoek naar een andere job. In
het profpeloton was geen
plaats meer voor hem.

Foto: PETER DEJONG
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TSsß^^tia^k. EN PRUZEN
TEGEN

DE VLAKTE!
i i ■

1 _m i 'jl^B xl,!..;::

1 Geen gebouw zonder gebreek,
1 zoals wij slopers zeggen. De uitbrei-

■ 1 ding van meneer Sijben zijn zaak
W I vordert gestaag en we zijn nu zover

W 1 dat het nieuwe aan het bestaande
W gedeelte kan worden gekoppeld.

!jl Daarvoor moeten dus eerst nog de
êè^_ W tussenmuren tegen de vlakte.

iÉé^B W wI W Da's niet zon probleem, maar er
.. 1 l is een beetje weinig plaats! Het staat

4^J vËMéél Bl kamers en andere klassieke en
1J| IL ik moderne meubelen van de mooiste

■ \ kwaliteit. Die moeten dus allemaal
W fISHiÉ ■ we9" sne' mo9e''i'<:' want wij

I I moeten verder.

1 Daarom heeft hij speciale
W mm prijsjes gemaakt en mij gezegd dat

jp mg vanaf 14 januari de
___■

pr V I 'n Wéék lang * ruimt meneer
Jjk Jj \ Sijben op, en u weet 't: als-ie dat

JÊI M __ doet, dan doet-ie het goed...

<^Ö y I vs '^w''maar ze99en: Kom
\_- O'S e CSeiT|l e^ Ce 'DUren

■ l| het nakijken. Want er stóón me daar
toch schoonheden... eeuwig zonde als

m 1 een ander daarmee wegloopt!
':'_________F■:||| ''':. ■:!'S-|9^H &f& ' lO
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Openingstijden: maandag 13.00-18.00 u., dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 u., zaterdag 9.30-17.00 u., donderdag koopavond.
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	De Middenlimburgse popformatie Grandpa's Waltz is morgen te beluisteren in het NCRV-programma Paperclip Radio, dat tussen 12 uur en 14 uur wordt uitgezonden via Radio 3. Het uit Swalmen afkomstige viertal neemt in dit programma de strijd op tegen twee andere popgroepen. Luisteraars kunnen dan bellenen kenbaar maken welke band zij aan het einde van Paperclip Radio nog 's willen horen. Deformatie die de meest positieve reakties krijgt mag de laatste tien minuten van het programma vullen. Grandpa s Waltz is geen onbekende op de Limburgse podia. De groep bestaat uit Richard (gitaar/zang), Carin (zang), bassist Ralfen drummer Arno. „We spelen geen ouwe luüenmuziek", benadrukt Richard. Misschien doet de naam dit vermoedeen maar dit is zeker niet het geval. We zijn gestart met het spelen van covers maar hebben ons nu toegelegd op eigen werk, met name spetterende wave". Vorig jaar bracht Grandpa's Waltz de democassette You Won't Be Dissappointed uit. Voor boekingen kun je bellen met Richard, S 04740-1814.
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	Ir W. Dik (voorzitter van de raad van bestuur van PTT Nederland NV) stelde gisteren op een bijeenkomst in het Kurhaus een nieuw autotelefoonnet in werking. Het nieuwe net biedt plaats aan tenminste 150.000 abonnees. Wachttijden voor aansluiting op het autotelefoonnet behoren hierdoor voorgoed tot het verleden. Het net is ook geschikt voor handportable autotelefoons. Links op de foto directeur PTT-Telecom drs B. Verwaayen en naast hem ir W. Dik.
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