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Vrouwendoelbewust gewurgd

bekentenis
Moordzaak
Bergheim

Van onze verslaggeefster

- De daders
fou Woord op de twee jonge
fen *en' die zondag werden gevon-
-lad' een bruinkoolgroeve bij het
(eJe Bergheim ten westen vaniji'en, zijn gepakt. Het zijn twee
fe £ers van 23 en 19 Jaar oud-Ze
loj^^omstig uit een naastgelegen

ri Quadrath-Ichendorf, waar
beide vrouwen woonden.

chr'f^S^e broer heeft een volledige
b "telijke bekentenis afgelegd.[üs

n verschrikkelijk document," al--5a
tle leider van het onderzoeks-(l"I,^ eerst langdurig gezwegen

iillp n heeft de jonge man gede-, eerd alle gebeurtenissen be-geven.
23-jarige V.S. heeft naar zijn zeg-

e beide moorden gepleegd, maar
ew*'66 broers hebben samen doel-> Us* besloten de jonge vrouwen
y-^krachten en te doden. Beiden
Penh derhalve door het Westduits

ibaar ministerie hiervoor wor-f Vervolgd.
h beeft nog geen aanwijzin-

en ri er een verband bestaat tus-
ejo^.eze moorden en de vijf onop-

moorden na sexueel mis-
en idie tussen 1983 en 1987 heb'
la p'aatsgehad in de regio Aken.
Ve

r de politie sluit niet uit dat de
ere Verantwoordelijk zijnvoor an-
üü onopgeloste moorden in de

___» Zie verder pagina 13

Hetweer
fcVEUG
is j?}sl die vannacht gevormd
i»la^ In de ochtend oplossen.
Hekt Seli-'k is die mist hard-
°cht gen kan het lang in de
">JidH nd mistie blijven. In de
veld 2i^n er naast wolken-en ook zonnige periodes.
loo^mPeratuur in de middag
is £~ °P tot 7 graden. De wind

tot matiS uit bet zuid-
Hi0 ,en- Vroege weggebruikers
opv .en.rekening houden voor
dp„,.le2ing van natte wegge-
Vo es'
*£_ "eer informatie over het
"(5-911 1? Limburg kunt u bellen

J*ndaag!
°P= 08.38 onder: 17.03

*an 0p: 13.01 onder: 06.25£ORGEN:"op; 0837 onder. 1705
14.01 onder: 07.29

Vader ontvoert
drie kinderen

Van onze verslaggever

VENLO/HEERLEN - De 36-jari-
ge Egyptenaar M. uit Venlo heeft
afgelopen zaterdag zijn drie kin-
deren, twee meisjes van 3 en 6
jaaren een jongenvan 1 jaar,met
geweld ontvoerd. De vader, die
al langer in een echtscheidings-
procedure is verwikkeld en on-
langs via een voorlopige beschik-
king door de kinderrechter in
Maastricht uit de ouderlijke
macht werd ontzet, is met dekin-
deren naar zijn geboorteland
Egypte vertrokken.

Op dit moment onderneemt Bui-
tenlandse Zaken in Den Haag
pogingen om met justitiein Ca-
iro in contact te komen. Ook de
Nederlandse ambassade in de
Egyptische hoofdstad werd inge-
schakeld, in de hoop de kinderen
weer bij de 33-jarige moeder uit
Venlo terug te brengen.

Volgens advocate Aarts-Mulder
in Heerlen, die de moeder zowel
in de echtscheidihgs- als de ont-
voeringszaak juridisch terzijde
staat, bestaat er een reeële kans
dat dekinderen weer terugkeren
naar Nederland. „De rechtelijke
macht in Egypte is echter niet
verplicht om rekening te houden
met de beslissing van de Neder-
landse rechter."

9 Zie verder pagina 15

Vakbond teleurgesteld na rede premier " Poolse top zwijgt

Voorwaarden gesteld aan
erkenning van Solidariteit

m,. Van onze correspondent

Ify .^SCHAU - Activisten van de Poolse vakbeweging Solida-it hebben gisteravond uiterst teleurgesteld gereageerd op
r Voorwaarden die de Poolse premier Rakowski stelt aan het
Bih leuw erkennen van de in 1981 verboden vrije vakbewe-
"isr akowski, tevens lid van het politbureau van de commu-

\ lsg.^che partij, wil Solidariteit voor een proefperiode (tot mei
in rj

egaliseren. De belangrijkste voorwaarde is dat de bondaie periode moet afzien van stakingen.

De Solidariteit-top wilde gister-
avond nog niet officieel reageren op
het voorstel van Rakowski. Woord-
voerder Janus Onyskiewicz zei des-
gevraagd dat zolang het idee van
Rakowski nog geen officieel partij-
standpunt is, een afgewogen com-
mentaar onmogelijk blijft.
Rakowski lanceerde de 'erkenning
onder, voorwaarden' tijdens de
tweede dag van de zitting van het
Centraal Comité, het 'partijparle-
ment'. Het was een duidelijke po-
ging met een compromisformule de
hoog opgelopen interne conflicten
te bezweren en tegelijk Solidariteit
onder curatele te stellen.
Het Rakowski-plan behelst een
voorwaardelijke erkenning van So-
lidariteit als vakbond, zodat deal in
augustus vorig jaar afgesproken
ronde-tafelonderhandelingen tus-
sen regering en Solidariteit van
start kunnen gaan.

ln de proefperiode moeten Walesa
en de zijnen hun verantwoordelijk-
heidsgevoel tonen. Het afzien van
stakingen is daarvan het belangrijk-
ste voorbeeld. Rakowski voegde er-
aan toe, dat bij conflicten bemidde-
laars bindende adviezen moeten ge-
ven. Een andere voorwaarde is dat
Solidariteit afziet van verdere finan-
ciële buitenlandse steun.
De Poolse premier wil ook dat Wale-
sa de rangen van de beweging zui-
vert van anti-communistische ele-
menten.

Het Centraal Comité had zich gister-
avond 'nog niet uitgesproken over
het~Rakowski-voorstel. Tegen tien
uur werden de Poolse radio en TV
uit de zaal gestuurd en werd in be-
slotenheid verder gediscussieerd.

Mogelijkeontvoerders willen deel bedrag aan ’de armen’ geven

Losgeld geëist voor
Vanden Boeynants
Van onze correspondent

BRUSSEL - De ontvoerde Belgi-
sche oud-premier Paul Vanden
Boeynants (69) zal terecht moeten
staan voor een 'volkstribunaal.
Dit „corrupte en demagogische
personage" zal zich moeten verant-
woorden voor „het voor eigen pro-
fijt misbruiken van grote sommen
belastinggeld". Dat hebben de mo-
gelijke ontvoerders van VDB, de
Socialistische Revolutionaire Bri-
gade, gisteren in brieven aan twee
kranten laten weten. Tegelijk
eisenzij een losgeld van 30 miljoen
frank (’ 1,65 miljoen), waarvan
tweederde ten goede moet komen
aan „de armen" en de rest aan de
ontvoerders zelf.

Volgens de Belgische justitie be-
staat er nu geen twijfel meer dat
Vanden Boeynants inderdaad is
ontvoerd. Maar ofhij nog in leven ist
en wie schuilgaan achter de tot nu
toe volstrekt onbekende linkse
groep BSR (naar de Franse bena-
ming) is voor de speurders nog een
volslagen raadsel.
Nadat maandagavond al bij de
Brusselse krant Le Soir en bij het

speciale crisisteam telefoontjes wa-
ren binnengekomen van iemand die
namens deBrigade zei dat VDB zou
worden vermoord „en in stukjes ge-
hakt", kregen opnieuw Le Soir en
Het Laatste Nieuws gistermorgen
bij de post een briefvan de mogelij-
ke ontvoerders.
„Wij zijn geenterroristen", zo begint
de getypte brief. Daarna wordt uit-
gehaald naar het kapitalistische sys-
teem en gepleit voor een rechtvaar-
diger samenleving. Vanden Boey-
nants wordt afgeschilderd als een

corrupte kapitalist die zijn fortuin
heeft verworven ten koste van de
gewone arbeiders.
De justitie heeft geen enkel bewijs
dat de BSR Vanden Boeynants ook
inderdaad gevangen houdt, maar
men neemt de opeising zeer serieus,
omdat deze onbekende organisatie
zaterdagavond al de ontvoering
meldde, op een moment dat daar-
van publiek nog niets bekend was.
Maar gisteren is de ontvoering door
nog enkele groeperingen opgeëist,
onder andere ook bij de Avro.

Cor Coster
werkte als
assistent

'Lagerführer'
Van onze sportredactie

DEN HAAG - Cor Coster blijkt
in de oorlog te hebben gewerkt
als 'assistent-lagerführer' in Let-
land. De schoonvader van Johan
Cruijff had tot taak voedsel en

kleding te verdelen en zieken op
te nemen in een werkkamp in het
noordwesten van de Sovjetunie.
Letland was in dietijd bezet door
de Duiters. Coster was bij zijn
werkzaamheden gekleed in het
uniform van SS-frontarbeider.
Dit meldt Hervormd Nederland
in de uitgave van dezeweek. Vol-
gens het weekblad zijn er veel
grieven van voormaüge arbei-
ders in het kamp Dondangen
over het optreden van 'Zwarte
Cor', zoals Coster toen werd ge-
noemd.

" Zie verder poging 21

Besmettelijke ziekte eist vier slachtoffers
Nekkramp-epidemie

treft Limburg niet
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Bij de Geneeskundi-
ge Hoofdinspectie van de Volksge-
zondheid in Den Haag zijn de afge-
lopen weken nog geen meldingen
binnengekomen van gevallen van
hersenvliesontsteking in Limburg.
Dat heeft een woordvoerder van het
ministerievan WVC gisteren desge-
vraagd meegedeeld.
De Geneeskundige Hoofdinspectie
is een onderzoek gestart naar het
mogelijk verhoogd voorkomen van
twee ernstige vormen van nek-
kramp. De laatste anderhalve week
heeft de Geneeskundige Hoofdin-
spectie tien officiële meldingen van
hersenvliesontsteking ontvangen.
Vier patiënten zijn inmiddels over-
leden. Officieus zou het echter om

meer gevallen gaan.
Volgens de woordvoerder van het
ministerie van WVC kwamen de
meldingen uit het oosten en midden
van het land. De twee laatste mel-
dingen van hersenvliesontsteking
in Limburg dateren volgens de
woordvoerder van eind vorig jaar.
Toen werd kort na elkaar hersen-
vliesontsteking geconstateerd bij
een dienstplichtigmilitair in een ka-
zerne in Venlo-Blerick en bij een
meisje uit Wanssum. De soldaat ge-
nas, maar het meisje stierf.

Volgens de woordvoerder van WVC
is hersenvliesontsteking in principe
eenvoudig te genezen.
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# De PvdA wil te veel

tegelijk meent de
nieuwe directeur van
het centraal
planbureau.
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# Handgepelde
garnalen wellicht
alleen nog verpakt te
koop.
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# Hotelcapaciteit in
Maastricht wordt al
weer uitgebreid.
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sport
" Peter Post

presenteert duurste
wielerploeg.

# Fortuna-coach
Van Doorneveld
kandidaat bij
Heracles.

# Torn Nijssen naar
twee ronde in
Australië.

(ADVERTENTIE)

Dancing
Gorissen

Brunssum
Vanavond

KASTELEINSBAL
orkest

Henkie Penkie
Aanvang 21.00 uur
Sluiting 04.00 uur

" In deAmerikaanse stad Mia-
mi moest maandag het hele po-
litiekorps op de been worden
gebracht om een einde te ma-
ken aan ernstige rellen in de
overwegend door zwarten be-
woonde wijk Overlord. De
spanningwas er gisterennog te
snijden. De rellen braken uit
nadat politieagenten een man
op een motor hadden neerge-
schoten. De politie werd beko-
geld met stenen en flessen en
auto's werden in brand gesto-
ken. Ook zou er geschoten zijn.
Er vielen diverse gewonden. In
1980 braken in dezelfde wijk
rellen uit, nadat een blanke
jury vier politieagenten had
vrijgesproken die ervan wer-
den beschuldigd dat zij een
zwarte zakenman hadden
doodgeslagen. De onlusten die
drie dagen duurden, kostten
aan 18 mensen het leven.

Gevangene bij
arts ontsnapt

uw recept!

(ADVERTENTIE)

Schunck voordeel

daar winkel je voor je plezier !

(ADVERTENTIE)
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kwantum ruimt weer ouderwetsop^{
SéIÜÏ kI^HHH Energiebesparend. In 9,13 en 18 Watt. haaru moet er wel e
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Zwart-wit
kopiëren op

posterformaat
’1,75

Kantoorvakhandel Alberts
Dr. Poelsstr. 22, Heerlen, 045-714956



strips en in gesprek

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

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

Nogmaals Maastricht Airport
Een reactie op de advertentie voor Maastricht Airport en de
brieyen daarover in deze rubriek vorige week. Allereerst viel
mij op dat slechts twee lezers reageerden. Ik vraag mij af of, zo-
£ls een van de briefschrijvers vermeldde, de Zuidlimburgse be-
volking inderdaad zo volgzaam en gehoorzaam is. Is zij er nog
tiiet van doordrongen wat de verdere uitbreiding van vliegveld
Beek voor gevolgen zal hebben?
INet als de heer Willems van de ver-eniging Geen Uitbreiding Vliegveld
JBeek kan ik me niet voorstellen dat
Jmen zich daarover geen zorgen
imaakt.
'Dat veel bedrijven en instellingen
!zich op de lijst lieten plaatsen in de
Jopenbare oproep aan de Staten Ge-

neraal is begrijpelijk, maar de vele
burgemeesters en wethouders zou-
den wat meer terughoudendheid
hebben moeten betrachten en aan-
dacht voor de geluiden uit de eigen
bevolking moeten hebben. Of staan
zij in die advertentie op persoonlij-
ke titel vermeld?
Nu al word ik iedere nacht tussen
twee uur en half drie uit mijn slaap
gewekt door overkomende vliegtui-
gen. Maar ja,burgemeesters en wet-
houders hoeven niet, zoals ik, om
vijfuur op te staan om te gaan wer-
ken en zij wonen natuurlijk in een
goed geïsoleerde woning met dub-
bel glas.
Ik hoop dan ook dat de heer Wil-
lems en de vereniging GUVB erin
slagenvan vliegveld Beek weer een
gewoneregionale luchthaven te ma-
ken, dieoverdag open is van acht tot
acht. Dit in het belangvan de nacht-
rust van mij en van vele anderen.

BRUNSSUM H. Zinken

"De geluidscontouren van
de toekomstige Oost-West-
baan van vliegveld Zuid-
Limburg met de geluidsbelas-
ting in decibels. De aanvlieg-
en vertrekroutesvan de vlieg-
tuigen zijn daarbij in kaart
gebracht. Ook Hoensbroek en
Brunssum zullen geluidsover-
last krijgen van vliegtuigen
wanneer de uitbreiding van
vliegveld Zuid-Limburg
doorgang vindt.

Hulpverleners
Hierbij wil ik reageren op het kran-
teartikel waarin beschreven staat
hoe de heer Mastenbroek werkte in
het St.-Joseph rustoord in Heerlen.
Ja, dat was maar een dag. Wij, de
groep hulpverleners nieuwe stijl,
hebben meer dan twee jaar in be-
jaarden- en verpleegtehuizen gehol-
pen. Eerst alleen 's nachts, omdat
die oude mevrouw te veel belde.
Daarna moest ik haar ook nog
avondeten geven, later ook het ont-
bijt en wasbeurt. Dat moesten de
eigen kinderen bijbetalen want die
mevrouw moest verzorgd worden.
Het bejaardenhuis anno 1988 is niet
meer het bejaardenhuis van vijfjaar
geleden. Op alles wordt bezuinigd.
Vroeger was er nog fninder- perso-
neel. Op Oud Calvarie in Maastricht
ben ik hoofd geweest, toen de zus-
ters weggingen. Daar waren we
maar met acht verzorgsters. Nie-
mand klaagde en er werd hard ge-
werkt. Gebrek aan personeel wordt
er nu gezegd, maar ik ken bejaar-
denhuizen waar ze stagiaires heb-
ben en vrijwilligers. Daar lopen ze
kamertje in en kamertje uit.
Slechte betaling zeggen ze. Wij
moesten vroeger overuren maken
die we niet betaald kregen. Ik krijg
de indruk dat het nu meer om het
geld gaat dan om te helpen. Ze heb-
ben een schemawaar naar wordt ge-
werkt. Ze beginnen om half zes de
ronde te maken en de mensen op
het toilet te zetten en als je dan tus-
sendoor belt, komen ze niet en moe-
ten die oude mensen wachten tot
half negen, want danzitten ze koffie
te drinken.
MAASTRICHT Mevr. Curfs

Analfabetisme
;Wij hebben tijdens de les samen het
stuk overanalfabetisme uit dekrant
van woensdag 28 december gelezen.
Wij zitten zelf ook op de lees- en
schrijfles. Wij vinden het een heel
goed stuk, maar wij zijn het niet
eens met het gebezigde woord 'leu-
gens. U had het woord leugens
kunnen weglaten; het zijn meer
foefjes. Wij zijn het moe om als anal-
fabeten aangesproken te worden.
Wij zitten gewoon op de lees- en

!schrijfles. Wij kunnen Harry, Loc en
|Hubert heel goed begrijpen en wij
"vinden het heel goed dat zij hun ver-
haal zo in de krant durven vertellen.
|Over dit onderwerp moet u nog veel
Ivaker schrijven. Wij raden het ieder-
■een aan en je hoeft niet bang te zijn
'dat je zomaar in een groep gestopt
|wordt. Er wordt eerst gekeken naar
.een groep waar je goed in past. U
■kunt misschien nog eens wat meer
schrijven over de manier van wer-
ken in de groep, dan weet iedereen
nog beter hoe het in de lessen toe
jgaat.
MAASTRICHT Stichting

Basiseducatie Maastricht E.O.
Piet, Monique, Marian, Jenny

Hirohito (1)
Uw verslag over de vertegenwoordi-
ging van de Nederlandse regering
bij- gelegenheid van de begrafenis
van deoverleden Japansekeizer, zal
bü heel veel Nederlanders emotie
en woede hebben opgewekt. Lezen
wij toch hierin dat het de wens van
de koningin is, dat een lid van het
koninklijk huis hierbij aanwezig
dient te zijn. Dit kan en mag toch
niet waar zijn. Is onze huidige ko-
ningin dan vergeten hoeveel dood
en ellende deze keizer veroorzaakt
heeft! Zijn alle offers die er toen ge-
bracht zijn voor niets geweest? Ik -
en met mij zeker vele Nederlanders

'- vraag mij dan ook af, hoe deze ko-
'_ ningin blijkens de haar getoonde in-.stelling, de moed heeft om bij de
"jaarlijkse dodenherdenking op 4
■mei aanwezig te zijn. Is dit dan alles
\gehuichel? Afgezien van het stand-.punt van de regering over wel of
■niet deelname ben ik ervan over-
tuigd dat de koningin met deze
Iwens veel aan sympathie bij het Ne-
derlandse volk verloren heeft.
HOENSBROEK J.C. Delhaes

Ex-mijnwerkersHet schitterende idee
van u om een foto van
de Nederlandse mijn-
werker- in uw krant te
plaatsen heeft een enor-
me reactie tot gevolg
gehad. Velen dachten
dat diefoto van mij was.
Mijnwerkers, mannen
met oog, hand of vinger
kwijt en met stoflon-
gen. En dan de wedu-
wen. Ik had een ge-
sprek met een Hollan-
der, een ex-mijnwerker
die in 1945 tot 1948 hier
in de mijnen heeft ge-
werkt vanwege de voor-
delen van punten en

bonnen. Thans is hij ge-
pensioneerd ambtenaar
en komt geregeld naar
Limburg. Het was hem
opgevallen dat er veel
mannen rondliepen met
een slecht gehoor. Ik
zelf heb ook een slecht
gehoor. Ik liet hem
loonbriefjes zien uit de
jarenzestig (toen ik on-
dergronds werkte) en
mijn huidige pensioen.
Waarbij ik ook nog een
WAO-uitkering heb en

zaterdags en zondags ga
werken. Zonder die vier
zaterdagen en zondagen
en de WAO zou het niet
te doen zijn.
Die drie procent per 1
januari is een druppel
op een gloeiende plaat.
En dan te bedenken dat
bepaalde heren een
gouden handdruk krij-
gen voor hun missers.
Dan vraag ik mij af wat
„democratie" betekent.
Een caféhouder, een

oud-mijnwerker, ge-
huwd met een dochter
van een oud-mijnwer-
ker uit Heerlen, hangt
uw foto ingelijst in zyn
lokaal op. Een me-
vrouw uit Zeeland die
destijds de watersnood-
ramp meemaakte zei
het treffend: „Ze moes-
ten deze mensen (mijn-
werkers) een dubbel
pensioen, inclusief een
toegift van de mijnen
geven. Dat vanwege
hun indertjd vrijwillig
werken en het afstaan
van loon voor ons.
NUTH M.Vos

Je moet maar durven!
Een ongesigneerd artikel 'An-
derzijds' in uw krant van zater-
dag 7 januari j.l. deed mij ver-
zuchten: Je moet maar durven!
De niet genoemde redacteur
meent dat het 'collegiale', alias
concurrerende dagblad uit Maas-
tricht in diverse opzichten het
kennelijk door hem zo goed
geachte voorbeeld van zijn Heer-
lense krant heeft nagevolgd. Te
beginnen met een puzzel, te ver-
volgen met diverse andere verbe-
teringen, uitmondend in de zo-
veel betere techniek. Over jour-
nalistieke techniek gesproken.
Ik vermeld hier het een en ander
dat mij, als oud-journalistvan de
oude stempel, zo vaak doet rillen
als ik uw zo ten voorbeeld gestel-
de krant doorkijk.

De vele taal- en spelfouten, die
uw krant dagelijks ontsieren.
Van stam + t hebben diverse
redcteuren kennelijk nooit ge-
hoord. De talloze missers in de
Koffiekolom, die dan op kwasie
schalkse wijze weer rechtgezet
worden. Waar gewerkt wordt,
maakt men fouten, dat mag dan
zo zijn. Maar als eenkolumnist zo
vaak ernaast zit, wordt er dan
nog wel serieus gewerkt? En dan
niet te zwijgen over het plaatsen
van hetzelfde artikel in de bewer-

king van twee verschillende
(neem ik maar aan) redacteuren.
Onlangs nog wel op dezelfde pa-
gina. Is een slapende eindredac-
teur ook een voorbeeld ter navol-
ging? Telkens opnieuw zoeken
naar de radio- en televisiepro-
gramma's, die maar geen vaste
pagina kunnen krijgen.
En soms, ja dan kan ik mij niet
aan de indruk onttrekken dat de
betreffende redacteur de in jour-
nalistieke kringen zo verachte
„van der Meydense repetitiestijl"

wil navolgen. Deze, en nog veel
meer voorbeelden van uw Heer-
lense krant wilt u toch niet in
Maastricht ten voorbeeld stel-
len? En bent u misschien verge-
ten, bij welke grote dagbladuit-
gever in Amsterdam uw krant
onderdak gevonden heeft? Niet,
dat dat een schande is geweest,
maar het had u wel dienen te
weerhouden van de sneer over
die 'hele grote uitgeverij in Haar-
lem. De geborneerde redacteur
kan beter eens denken aan de

bijbelse tekst over de splinter en
de balk. Bekijk liever uw eigen
krant kritisch, elke dag opnieuw.
De hier gesigneerde voorbeelden
worden heus niet goed gemaakt
met een puzzel, strip en watkleu-
renfoto's.

SCHINNEN EX. Hermans

NASCHRIFTREDACTIE: de we-
kelijkse kolom 'Anderzijds' stelt
op soms ludieke, soms badineren-
de wijzefeiten en gebeurtenissen
aan de orde. Het kritisch lezen
van de eigen krant gebeurt dage-
lijks. Echter ook van tal van an-
dere kranten. Waarbij blijkt dat
de geconstateerde tekortkomin-
gen en fouten (helaas) niet alleen
in deze krant voorkomen.

Eerbiedwaardig
In de editie van 21 december
1988 werd een artikel opgeno-
men van de heer H. Bost uit
Heerlen onder de titel 'Eerbied-
waardig. De schrijverheeft daar-
in een aantal laatdunkende op-
merkingen geplaatst aan het
adres van paus Johannes Paulus
II en aan het adres van God.

Ten aanzien van de tweeslachti-
ge God die door de heer Bost
naar voren wordt gebracht, kan
ik meedelen dat Christus zelf ge-
steld heeft, 'dat God de zon laat
schijnen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigenen dat God het
laatregenen over goedenen over
slechten. ,
Vervolgens schijnt de schrijver
vergeten te zijn, dat wij allen zijn
geboren onder de last en de ge-
volgen van de erfzonde met o.a.
„alle ellende des levens en einde-
lijk de dood". Hiermede wil ik
slechts stellen, dat het lijden- als
gevolg van de erfzonde - aan
geen enkele mens voorbij gaat.
Geen mens ontkomt daaraan.
Zelfs degenen die God zeer be-
mint, werden en worden niet ge-
spaard voor het lijden. Wij be-
hoeven maar te zien naar het lij-
den en de kruisdood van Jezus
Christus. Toch waren ook dat lij-
den en deze dood een liefdedaad
van God.

In min of meer dezelfde geest
zijn ook degenen die door Chris-
tus werden uitverkoren om zijn
naaste medewerkers te zijn me
voor het lijden gespaard geble-
ven en zijn velen van hen een
gruwelijke marteldood gestor-
ven. Zij werden wel opgenomen
in de koren der heiligen en zali-
gen waar zij nu voor eeuwig mo-
gen delen in de hemelsevreugd
en vrede. Dit alles is voorbijga
gaan aan de geachte auteur, ver-
moedelijk omdat hij het aardse
gebeuren te veel door de bril van
de op dit ondermaanse gerichte
bril beziet.

In deze geest komt hij vermoede-
lijk ook tot de conclusie, dat onze
paus „zichzelf het rentmeester
schap toekende om namens Goo
hemelkandidaten te selecteren ■Onder leiding van de H. Geest a
de paus doorhet college van kar-
dinalen tot paus gekozen me
alle daaraan verbonden rechte»
tot en met de onfeilbaarheid, in-dien depaus ex cathedra spree*
over kwesties van het H. GeloofNiet de zaligverklaring van pate
Carolus Houben is triviaal, neen
de benadering door de auteur i

plat en laag te noemen.

NEERBEEK P. Frisse»

Veel beloven
Premier Lubbers heeft verklaard
voorstander te zijn van een voor-
zichtig herstel van de koppeling tus-
sen lonenen uitkeringen. Het is best
voor mogelijk te houden dat hij te-
gen het eind van het jaarzijn politie-
ke loopbaan weer op het spel zet,
mocht deze belofte niet gestand
worden gehouden.
Het oude liedje wordt binnenkort
hoogstwaarschijnlijk herhaald. In
1986 betrof het de belofte om het
werkloosheidsbestand drastisch te
verlagen. Wie gelooft nog echt dat
de heer Lubbers en de meesten van
zijn collega's-vermogenden werke-
lijk menen dat ze voor werkloos-
heidsbestrijding zijn? De grotekeus
op de arbeidsmarkt is toch in hun
voordeel!
Toch blijft de hoop bij vele welden-
kende mensen en bij hen die afhan-
kelijk zijnvan de solidariteitvan an-
deren, dat de meerderheid van het
kiezersvolk er in 1990 niet meer in-
trapt.
Met afhankelijken bedoel ik o.a. zie-
ken, gehandicapten, bejaarden en
mensen die buiten hun schuld
werkloos zijn. Elk mens loopt de
kans ooit tot een van deze mensen te
behoren.

BOCHOLTZ JanPloem

recept
Wintersalade

Benodigdheden voor 4 personen:
enkele kleine wortelen, 2 goudrei-
netten, 2 stronkjes witlof. Voor de
saus: 5 el mayonaise, 1 el grove
mosterd, 1 tl suiker en snufje pe-
per, wat citroensap.

Om het verkleuren van de groente
tegen te gaanwordt eerst de saus ge-
maakt.

Alle ingrediënten worden daartoe
door elkaar geroerd en met een paar
druppels citroensap vermengd om
de groenten blank te houden.
Schil daarna de appels, verwijder
het "klokhuis en snij ze in vierkante
blokjes of in dunne schijfjes.
Roer de appelpartjes onmiddellijk
door de saus.
Rasp daarna de wortelen, niet te
fijn, anders wordt het nagenoeg pu-
ree.

Doe deze wortelrasp ook bij de ap-
pel en roer voorzichtig om.
Maak het witlof goed schoon door
de buitenste bladeren te verwijde-
ren en meteen appelboor de bittere,
kern aan deonderkant weg te halen.
Snij het witlof daarna fijn en meng
als laatste ingrediënt door de saus.
Ondanks de tijd van het jaar een
heerlijk frisse salade.

hub meijer

Hirohito (2)
Wij, als Stichting Nu of Nooit en
Belangengroep Zuid-Oost-Azie v
zetstrijders, hebben aan mml,,.
Van den Broek van Buitenland
Zaken in Den Haag het volgende
legram gestuurd: „r.'Keizer Hirohito was niet ve of.
deelde oorlogsmisdadiger. Geen
ficieel eerbetoon waardig. Als
gaat om de commercie laat dani
drijfsleven een vertegenwoordig
sturen.'

Namens de beide organisaties ,
HOENSBROEK Piet*0"
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Liberalen willen commerciële televisie kans geven

VVD waarschuwt
premier Lubbers

f£N HAAG -De WD zal uit-
Va

6 nS en modernisering
bl^i^6 rec^ame °P televisie

°Kkeren als deregering zichet tegelijkertijd inspannin-
£7* getroost om ook commer-ele televisie in Nederland
s ?£elijk te maken. Deze waar-
/luwing aan het adres vangemier Lubbers liet de WD-'eaiaspecialist L. Hermans

hpt en oren na afloop vanet vragenuurtje in de Tweede
hi k^' Hermans verwees
in naar de paragraaf waar-
Wet

&n wiJziëinë van de Media-
in t a^een kan geschieden met
iit. emming van de beide coa-utlepartners.

oyji^ns wilde daarin opheldering
Uiri uitspraken van de premier
afg ,ns een interview met de VARA
Lubh Pen zondag- Daarin toonde
een s z'cb een voorstander van
ttle aanpassing van hetreclameregi-
stejln bet Nederlandse omroepbe-
lev °P adverteerdersen bedrijfs-
ki,~n meer aan hun trekken zoudenfeen komen-
Uits maakte duidelijk dat zyn
als praken gezien moesten worden
Hit ?en persoonlijk interventie om
om lmPasse te geraken,waarin de

„r?eP zich ten aanzien van recla-
drl uevindt- Hij wilde de „taboes
eonf ken" die in dit °Pzicht biJ de
Cna?s'one'e omroepen en het
Het heersten-
-om .*as geenszins zijn bedoeüng

.het regeerakkoord geweld aan
im 0en> zo zei hij. Maar de huidige
en ?e brengt de betrokken partij-
Luhi? niet veel verder > zo stelde

deflll3OB toonde zich tevreden over
uitspraak van Lubbers dat hrj het

renP ltoord zal bliJven respecte-
de jj^nderwaardering had hij voor
So "\anier waarop Lubbers zrjn per-
bracht Visie naar buiten heeft £e"

" Voor de VVD was het einde
van het reces van de Tweede
Kamer gistermiddag meteen
al aanleiding om minister-
president Lubbers ophelde-
ring te vragen over diens uit-
latingen inzake commerciële
televisie. Mediaspecialist
Loek Hermans van de libera-
len, hier in gesprek met zijn
fractievoorzitter Voorhoeve,
had weinig waardering voor
de manier waarop Lubbers
zijn persoonlijke visie naar
buiten had gebracht.

Verkeerd
de tbewindsman heeft het verkeer-
niet

JdstlP.gekozen en hij had het
doen °fi..zijn eigen houtje moeten
Wtsn 1

ad in ieder geval met zijn
het praken kunnen wachten tot na
van wfrleg dat de bewindslieden
aanst^^ en economische zaken
gev de donderdag met de uit-
Z_ Zrs en ATV-omroepen hebben,0 meende Hermans.

stel^? rmserinS van het reclame"
20a] el °P de Nederlandse televisie,
Her Lubbers die voorstaat, baart
een f

ans echter zorgen. De WD is
Van v°orstander van introductie
la^ommerciële televisie in Neder-r^Jr Lubbers bevestigde in de Ka-
ri n„ de stelling dat de modernise-
bljp,van dereclame binnen het pu-
rrier bestel> dit streven naar com-
2ai lé,^e televisie niet makkelijkermaken.

Geen antwoord
Niemand heeft mij nog kunnen

uitleggen waarom zulke auto's wel
geïmporteerd worden in Amerika,
Zweden, Oostenrijk en Zwitserland.
Ik heb mijn Franse collega herhaal-
delijk gevraagd waarom een Re-
nault 5 wel naar Amerika geëxpor-
teerd kan worden met een drieweg-
katalysator en niet naar ons land.
Daarop krijg ik geen antwoord. Ter-
wijl het toch één produktielijn is",
aldus Nijpels.

Nijpels wil overigens niet vooruit
lopen op een uitspraak van het
Europese Hof in dezaak dievolgens
hem „alle kanten" uit kan. Zelf wil
de minister het fiscale voordeel op 1
fabruari invoeren, mits de Eerste
Kamer meewerkt.
Door de drieweg-katalysator voor
de kleine auto's kan de luchtvervui-
ling van het verkeer, ondanks een
voorziene groei, met circa 70 pro-
cent afnemen. Dat is vrjf tot tien
procent minder dan het streefgetal.

Nijpels gaf aan deontbrekende pro-
centen te willen halen door maatre-
gelen bij dieselauto's.

Eerste Kamer eens
met wijziging van
vreemdelingenwet

JjjEN HAAG - De Eerste Ka-er is gisteren met een ruime
eerderheid akkoord gegaan

v et de voorgestelde wijziging
j^n de vreemdelingenwet,

wordt beoogd een
a etteüjke grondslag te geven
i n de opvang van asielzoe-*ers op Schiphol-Oost.

haa CDA-fractie in de Senaat liet
ren aanvankelijke aarzeling va-
jj ,'. -Een serieus vreemdelingen-
gr eid verlangt een efficiënte
gensbewaking", aldus senator
a j,asz- Hij zei dat het zyn fractie er
aan Cn °m ging een wettelijke basis
u te brengen die verantwoord,

cht en doortimmerd is.
y kunnen het ons niet veroorlo-

wederom door de rechter te
w°rden teruggefloten." Hij drong

nog wel aan op extra personeel en
materiële voorzieningen by de
Haagse rechtbank, zodat korte ge-
dingen sneller kunnen worden af-
gehandeld.

Alternatief
Ook de fractie van D66 ging ak-
koord, hoewel senator Glastra van
Loon zei niet overtuigd te zyn dat
de nieuwe wet de toets van derech-
ter zal doorstaan. Het ontbreken
van een alternatief was voor D66
reden het wetsvoorstel „het voor-
deel van de twijfel te geven".

Alleen de fracties van PvdA en
PPR stemden tegen het wetsvoor-
stel. Belangrijkste bezwaar van
deze fracties was het in de wet ont-breken van een maximale termijn
aan de duur van de detentie in
Schiphol-Oost.

Nijpels wacht afwat Europese Commissie zal doen

Kamer achter fiscaal
voordeel schone auto

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Automobisten die
eenkleine auto (tot 1400cc) met ka-
talysator aanschaffen,krijgen 1700
gulden subsidieals die voldoet aan
de strenge Amerikaanse eisen inza-
ke luchtvervuiling. Het gaat om
een driewegkatalysator. De Twee-
de Kamer is gisteren akkoord ge-
gaan met dit fiscaal voordeel, dat
is voorgesteld doormilieuminister
Nijpels.
Verleden jaar wezen de Europese
ministers en de Europese Commis-
sie het fiscale voordeel van Nijpels
van de hand. Het dagelijks bestuur
van de EG besloot zelfs een juridi-
sche procedure tegen ons land bij
het Europese Hof te starten.
Nijpels weet nog steeds niet wat de
juridische grond voor de actie van
de Europese Commissie is: een in-
breuk op de handel in de EG of een
verboden handelsbelemmering.
Beide argumenten wees hij van de
hand.

Controle
Jaarlijks zullen 60 autotypen (300
wagens) worden gekeurd op de
montage van katalysatoren. Daar-
naast worden nog steekproefgewij-
ze wagens op de weg aangehouden
en gecontroleerd. Fabrikanten die
foutieve of slecht werkende kataly-
satoren hebben geleverd, zullen die
moeten herstellen. Burgers kunnen,
als bij controle blijkt dat met de ka-
talysator gerommeld is ofdat deze is
verdwenen, rekenen op terugvorde-
ring van het fiscale voordeel plus
een boete. Garagehouders die aan
dit soort praktijken meewerken
kunnen eveneens op boetes reke-
nen. In enkele gevallen is al opge-
treden.

Storingen in
kerncentrales

BRD afgenomen
BONN - In de 25 nucleaire installa-
ties in de Bondsrepubliek Duits-
land hebbenzich in 1987 303 'bijzon-
dere gebeurtenissen' voorgedaan.
Dit blijkt uit het jaaroverzicht over
storingen dat de minister van mi-
lieuzaken, Klaus Topfer, gisteren in
Bonn openbaar maakte.

Het aantal geregisteerde storingen
lag tien procent onder dat van 1986.
De meeste gevallen vielen in de ca-
tegorie 'N' en waren kleine storin-
gen. Het meeste opzien baarde een
incident in de kerncentrale Biblis
dat weliswaar gebeurde in decem-
ber 1987 maar pas eenjaar nadien in
de openbaarheid kwam.
In geen enkel geval is de bevolking
of het milieu concreet in gevaar ge-
weest, aldus Topfer in een begelei-
dend schrijven. Geen enkele storing
viel in de hoogste, en daarmee ern-
stigste, categorie 'S.

Steun voor
Lockerbie

LONDEN - De Britse regering
wil met zeven miljoen pond (cir-
ca 25 miljoen gulden) het Schot-
se Lockerbie helpen de gevolgen
te boven te komen van het neer-
storten van een vliegtuig van de
Amerikaanse matschappij Pan
Am op 21 decembervan het vori-
ge jaar.

Met het geld moeten allekosten
worden gedekt van dereddings-
werkzaamheden, het politiewerk
en de maatschappelijke hulpver-
lening. Al eerder had Londen
een bedrag van een miljoen pond
(circa 3,5 miljoen gulden) toege-
zegd vóór de wederopbouw van
verwoeste huizen.

binnen/buitenland

Mankementen dn brandblussysteem

Fouten ontdekt bij
zeven Boeings-757

Washington - By onderzoe-
ken van vliegtuigen, na het neer-storten van een Brits vliegtuig in

begin januari,
«jn bij zeven vliegtuigen van het
Vpe Boeing-757 fouten in het
örand blussysteem geconsta-
j?erd. Een woordvoeder van de
ooeing-fabriek in Seattle heeft
gevestigd dat er defecten naarooven kwamen bij controles van
*«" Holland, de Britse maat-schappij Air 2000, deAmerikaan-se Delta Airlines en de Royal
°runei Airlines.

Bij de betrokken Boeings 757 is

de bedrading van de brandmel-
ders en de bediening van de
brandblussers in de vrachtruim-
te verkeerd gekoppeld. Deze fou-
ten hadden ertoe kunnen leiden
dat bü brand in de voorste

vrachtruimte de brandblusser
van de achterste vrachtruimte in
werking gesteld werd.

Door de resultaten van de con-
troles nemen de speculaties toe

dat de oorzaak van de noodlan-
ding van de Boeing 737 van de
Britse maatschappij Midlands,
waarbij 8 januari 44 mensen om
het leven kwamen, wellicht een
fout in de bedrading van het
brandblussysteem in het spel ge-
weest is. De piloot schakelde de
rechtermotor van zijnBoeing 737
uit terwijl de linkermotor in
brand stond.
De woordvoerder van Boeing
verklaarde dat er vooralsnog
geen verband bestaat met de
ramp in Groot-Brittannië. Bij
Boeings van het type 737 is de
fout nog niet geconstateerd.

Van den Broek tikt
Tsjechen op vingers

DEN HAAG - Minister Van den
Broek van buitenlandse zaken heeft
gistermiddag in Wenen een gesprek
met zijn Tsjechische collega Jaro-
mir Johanes gehad over het optre-
den van de Praagse politie zondag
tegen demonstranten en leden van
Charta '77 bij de herdenking van de
dood van JanPalach. De politie in
Praag trad gisteren voor de derde
keer in successie met harde hand op
tegen betogers op het Wenceslaus-
plein.

Premier Lubbers meldde de Twee-
de Kamer gisteren tijdens een
spoeddebatje over het met harde
hand uiteendrijven van de betogers
in de Tsjechische hoofdstad, dat
Van den Broek een onderhoud met
Johanes zou hebben.

De veertien vooraanstaande dissi-
denten diebij de diverserecente be-
togingen zijn opgepakt, riskeren
een gevangenisstraf van een half
jaar. Onder degenen die zijn opge-
pakt, is Vaclav Havel, de bekende
toneelschrijver en' winnaar van de
Erasmus-prijs.

Van den Broek verblijft in Wenen
voor de.vervolgvergadering van de
35 landen van de Conferentie over
Veiligheid en Samenwerking en
Europa CVSE, waar zondag door
Oost en West een slotdocument is
aanvaard dat sterk de nadruk legt
op de mensenrechten. De onderte-
kening van het slotdocument is
morgen voorzien.

# Zie verder pagina 4

Elba eist
66 miljoenvan KEP
Van onze correspondent

ROTTERDAM - DrukWrj Elba
heeft bij het failliete KEP een vor-
dering van 66 miljoen gulden inge-
diend wegens 'gederfde bruto-
winst. Curator mr J. Mentink van
KEP heeft deze eis op de lijst van
'betwiste vorderingen' geplaatst.

„Het is een opgeblazen claim, die ik
niet eens meetel in de totaalsohi van
af te wikkelen vorderingen", zegt de
Rotterdamse advocaat. Het aantal
erkende vorderingen bedraagt vol-
gens hem 10 tot 11 miljoen gulden,
ook voor een groot deel van Elba.
De niet-erkende vorderingen bedra-
gen „een veelvoud" van dat bedrag,
aldus Nentink.

De rechtbank zal tijdens de afwik-
keling van het faillissement moeten
uitmaken ofde claimvan 66 miljoen
gulden wordt gehonoreerd. De ge-
tuigenverhoren om aan het licht te
brengen hoe 2,4 miljoen guldenvlak
voor het opzeggenvan het paspoort-
contract van KEP aan Elba kon
worden overgemaakt, zullen op 27
januari opverzoek van rechter-com-
misaris mr T. Fransen achter geslo-
ten deuren plaatsvinden.

Toch OV-kaart
studenten per

1 september
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG- De OV-jaarkaart voor
studenten wordt, ondanks ander-
sluidende berichten, gewoon op 1
september van dit jaar ingevoerd.
De kaart is op die datum klaar. „We
liggen precies op schema", aldus de
OV-studentenkaart bv gisteravond.

Het bedrijf, dat in handen is van de
Staat en de openbaar vervoerbedrij-
ven, heeft inmiddels de Staatsdruk-
kerij opdracht gegeven de kaarten
te drukken. De postkantoren zullen
ze verspreiden. Met beide bedrijven
is een contract voor vijfjaar afgeslo-
ten. Een en ander kost 40 miljoen
gulden.
Eerder deze week zei Tweede Ka-
merlid Wallage (PvdA) te verwach-
ten dat 1 september niet zou worden
gehaald. Minister Deetman voegde
daaraan toe dat niet koste wat het
koste die datum moest worden ge-
haald. De NS ontkenden steeds dat
er sprake was van vertraging.

Directeur van
Toetanchamon
in ziekenhuis

DEN HAAG - De 43-jarige E. H, de
zich 'extern directeur' noemende
grote man achter het Haagse bevei-
ligingsbedrijf Toetanchamon, is op-
genomen in het penitentiaire zie-
kenhuis in Scheveningen.

H. kampt al lang met zijn gezond-
heid. In 1988 zou hij tien keer in een
ziekenhuis zijn opgenomen wegens
hartklachten, suikerziekte en voor
een operatie.
H. die door Interpol werd gezocht
vanwege aanslagen op onder meer
het SijthoffConcern en op de Haag-
se wethouder Duivesteijn, meldde
zich zondag bij de Haagse politie.
De Haagse politie gaat nog steeds
door met het verhoren van E.H.. „Zo
goed en zo kwaad als het kan, ten-
minste", zei H.'s advocaat mr A.
Westendorp gistermiddag.

De verdachte/patiënt blyft iedere
betrokkenheid ontkennen. Hij
houdt vol dat hij, toen Interpol hem
zocht, werkelijk en volslagen onwe-
tend op zakenreis was en dus niet
op de vlucht. Hij verbleef vooral in
Marseille en zou daar ook geen Ne-
derlandse krant onder ogen hebben
gehad. Hij heeft wel met zijn kinde-
ren gebeld, die hem vertelden dat
hij gezocht werd en dat zijn vrouw
in de cel zat.

punt uit
Amnestie

De geestelijk leider van Iran,
ayatollah Chomeiny, heeft een
amnestie afgekondigd voor
4.500 veroordeelde gevangenen
ter gelegenheid van de lOdè
veijaardag van de islamitische
revolutie. Het Iraanse persbu-
reau IRNA berichtte dat de ge-
vangenen die amnestie krijgen,
vast zitten in verschillende
plaatsen en steden in de noord-
oostelijke provincie Khorasan.
De gevangenen zullen in twee
fasen worden vrijgelaten: de
eerste groep van 3.467 mensen
zal vrij komen voor 1 februari,
de eerste dag van de festivitei-
ten, en de overige 1.033 zulleh
in de loop van de daaropvol-
gende tien dagen op vrije voe-
ten komen.

Verwoest
Israëlische bezettingstroepéß
hebben gisteren de huizen or>
geblazen van drie Palestijnen
die ervan worden verdacht met
stenen te hebben gegooid naar
Israëliërs. De sanctie is een
uiting van het nieuwe, keiharde
beleid van de regering tegen de
Palestijnse opstand. Intussen
deden zich in de Gazastrook
nieuwe incidenten voor waar-
bij vier tieners door geweer-
vuur gewond raakten

Aardbeving
In de Stille Oceaan ten oosten
van Papoea Nieuw Guinea
heeft zich gisteren een zware
aardbeving voorgedaan met
een kracht van 6,5 op de schaal
van Richter. Het epicentrum
van de beving lag in de buurt
van de plaats Kandrian aan de
zuidkust van het eiland New
Britain. New Britain ligt ten
noordoosten van het vasteland
van Papoea Nieuw Guinea

Treinramp
De machinisten van de twee«
treinen die in Bangladesh fron-
taal op elkaar zijn gebotst, heb-
ben gezegd dat zij allebei van
de verkeersleiding toestem-
ming hadden gekregen om het-
zelfde spoor te gebruiken. Het
ongeluk kostte aan zeker 114
mensen het leven en er vielen
ongeveer 1.000 gewonden. Het
ongeluk gebeurde zondag toen
de exprestrein naar Chittagong
en een posttrein naar Dhaka el-
kaar opvolle vaart tegemoet re-
den. Beide treinen waren vol-
gepakt met passagiers.

Vernielingen
Bij vier Shell-pompstations in
Tilburg zijn in de nacht van
maandag op dinsdag vernielin-
gen aangericht. Van de schade'
is door Shell gisteren aangifte
gedaan bij de politie. In eéh
brief aan het ANP is de verant-
woordelijkheid opgeëist doof
'een twintigtal Shell's Angels',
actievoerders tegen de apart-
heid in Zuid-Afrika.

Ongeluk
Een 50-jarige man uit Akkrum
is gistermorgen door een onge-
luk tijdens een jachtpartij door
zijn vriend doodgeschoten.Het
tweetal was in een weiland tus-
sen Grouw en Warga op ganze-
jacht, toen de vriend in een
sloot gleed. Daarbij ging er een
schot af dat Veenema in de
borst trof. Het slachtoffer was
op slag dood.

Marcos
De vroegere president van de
Filippijnen Ferdinand Marcos
is zondag met een longontste-
king en asthma opgenomen in
het medisch centrum St Fran-
cis op Hawaï. Het is-.de derde
keer in minder dan een maand
dat de 71-jarige ex-presidenj,
die in ballingschap in de
enigde Staten leeft, in eer,
kenhuis moet worden opgcMp
men. In december moest
verpleegd worden wegens hart-
problemen.

Ontslagen
De communistische partij ih
Armenië heeft 13 partijfunctio-
narissen uit de partij gezet van-
wege hun lakse houdingtijdens
de etnische onlusten in de Sov-
jetrepubliek afgelopen jaar.
Daarnaast moesten 36 verte-
genwoordigers van de partij,
regering, landbouw- en veilig-
heidsorganen hun functie neer-
leggen en zijn tegen 68 partijle-
den disciplinaire maatregelen
genomen.

Verlichting
De gebouwen van de rijksover-
heid zullen in de toekomst al-
leen nog verlicht worden door
hoogfrequent tl-verlichting: pit
gebeurt uit oogpunt van ener-
giebesparing en milieuverbete-
ring. Dat heeft mrF. Evers, di-
recteur van de rijksgebouwen-
dienst, gisteren meegedeeld dp
het symposium 'Licht op reno-
vatie' in Den Haag. Volgens
Evers is het besluit genomen in
het kader van een streng bespa-
rings- en milieubeleidvoor het
rijksgebouwenbeheer, dat ove-
rigens onder het ministerie van
VROM valt.

" Districtsmedewerker Jos van der Borgt (midden) van de Bouw- en Houtbond FNV deel-de gisteren in een bouwkeet in Alphen pamfletten uit. Zijn bond verwacht rond het eindevan deze maand al een stakingsgolf, tenzij de werkgevers bereid zijn de vakbonden meer
tegemoet te komen in hun CAO-eisen. Breekpunt in het overleg is de arbeidstijdverkorting.Ook in andere bedrijfstakken zoals de kleinmetaal, het wegvervoer en de grafische sectorlopen de CAO-onderhandelingen stroef.
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Loonmatiging
De directeur van het CPB ziet in een
voortgezette loonmatiging het beste
middel voor groei van de werkgele-
genheid. De koopkracht kan op peil
blijven doorook na de fiscale opera-
tie Oort verder te gaan met belas-
ting- en premieverlaging voor bur-
gers.

Zalm is optimistisch over de duur-
zaamheid van het herstel van de
economie. De dollar is en blijft de
meest onzekere factor die onze eco-
nomie beïnvloedt, maar daar staat
in de visie van Zalm tegenover dat
Europa zich steeds meer econo-
misch losmaakt van de VS.

Drs Gerrit Zalm(36) is de jongstedi-
recteur die het Centraal Planbureau
(CPB) ooit heeft geleid. Nogal wat
professoren hadden staan trappelen
om drs P. de Ridder op te volgen,
maar 'het broekie' kreeg de baan.
Zalm maakte een Haagse bliksem-
carrière. Als vertegenwoordiger van
een nieuwe lichting initiatiefrijke
no-nonsense-ambtenaren rees zijn
ster snel op de ministeries van Fi-
nanciën en Economische Zaken.
Opzien baarde hij als uitvinder van
het 'waterpasmodel' voor de her-
structurering van de gezondheids-
zorg.

’Anarchistenclub’
Het CPB is het belangrijkste econo-
mische adviesorgaan van de rege-
ring. Naar de adviezen van de direc-
teur wordt vaak met vrees geluis-
terd, omdat het instituut een onaf-
hankelijke 'anarchistenclub' van
150 wetenschapsmensen is.

De economische groei was vorig
jaar4,5 percent. Dat cijfer was in de
vetste verte niet voorspeld door het
CPB. Zalm: „Nee, maar we hebben
gezondigd in commissie, want de
groei is door alle landen onderschat.
In de eerste plaats omdat het con-
junctuurherstel in de tweede helft
van '87 veel sterker was dan we wis-
ten. In de tweede plaats is het effect
van de beurskrach niet zo veel bij-
zonders geweest. Ondernemers en
consumenten hebben zich daar nau-
welijks druk over gemaakt."

„Structureel is er in de westerse
economie natuurlijk ook erg veel
verbeterd. Als je dat vergelijkt met
begin '80; slechte winstverhoudin-
gen, de balansverhoudingen van de
ondernemingen beroerd, ga maar
door. Als de krach zeven jaar eerder
was gekomen zou het misschien
heel wat slechter zijn afgelopen. Nu
kunnen we een stootje hebben."

)mdat de beurskrach en de £?■
/olgen niet werden voorspeld zou je
:eggen dat de economische waar-
;eggers wat zouden inbinden; niet
neer zo ver vooruit kijken, voor-
zichtige prognoses. Maar wat ge-
Deurt? Er wordt duurzaam herstel
voorzien, optimisme kent geen
grenzen, de voorspellingen kijken
/erder naar voren dan ooit. Zalm:
,Voor de ontwikkeling op de mid
iellange termijn is de uitgangsposi-
ie uitermate belangrijk. Dat is een
ealisatiecijfer, dus daar kan ik een
ïeleboel over zeggen. We weten ge-
voon dat de investeringen in per-
enten van het nationaal inkomen
ccl hoger liggen, dat het winstaan-
eel sterk is toegenomen. Alles bij
lkaar is er een veel betere vertrek-
ositie. De trend kun je dus aange-

len. Veel moeilijker is te zeggen wat___ iaar de economische gr _______
Milieu
Nu het zo goed gaat mag er eindelijk
ook weer hardop worden gezegd dat
het slecht gaat met het milieu. Lub-
bers heeft de kritiek van de vakbe-
weging opgewekt door de lancering
van het motto: milieu boven inko-
men. Zalm: „Als door milieu-eisen
de kosten voor produktie omhoog
gaan zal dat worden doorberekend
in de prijzen en dus wordt het vrij
besteedbare inkomen kleiner. In die
zin heeft Lubbers wel gelijk. Milieu
en inkomen concurreren met el-
kaar."

Smet op de halleluja-stemming is
de werkloosheid. Maar de statistiek
van de werkloosheid is schoonge-
maakt. Zonder dat er een werkloze
minder is lijkt de verontrusting klei-
ner te zijn geworden. Zalm: „Het is
lastig die geschoonde statistiek uit
te leggen. Het is wel duidelijk dat
het niveau van de geregistreerde
werkloosheid 30 tot 40 percent lager
ligt dan het vroegere cijfer. Maar het
probleem zit in de ontwikkeling. Er
zijn nu cijfers van januari tot en met
oktober. Daaruit zou je een sterke
daling kunnen afleiden, maar we
kennen de invloed van het seizoen
niet. We hebben wel gekeken naar
het aantal werkloosheidsuitkerin-
gen. We zien daar inderdaad enige
daling."

Dertig tot veertig percent vervuiling
van de cijfers en een groot ander
percentage is kortdurende werk-
loosheid. Beleidsmakers laten het
probleem wegglijden. Lubbers
maakt zich in feite veel meer zorgen
over tekort aan arbeidskrachten dat
er in bepaalde sectoren zit aan te ko-
men.

’Vrees’
Zalm: „Sinds mensenheugenis is er
een definitie van de werkloosheid
die politiek van belang werd geacht,
maar die voor het maken van econo-
mische analyses niet zo geschikt is.
Het interesseert ons niks of mensen
zich wel of niet hebben ingeschre-
ven op het arbeidsbureau. Wij kij-
ken of mensen een baan zoeken, ge-
registreerd ofniet en dan kom jewel
weer op een hoog aantal, een aantal
dat snel in de buurt ligt van de zes-
of zevenhonderddüizend. Daar-
naast kun je kijken naar wie een
werkloosheidsuitkering hebben.
Dat aantal ligt ook boven de zeshon-
derdduizend. De werkloosheid is
dus nog vrij omvangrijk, maar dat
wil niet zeggen dat er geen krapte
op de arbeidsmarkt kan onstaan.
Die vrees deel ik."

De PvdA wil de koppeling tussen
CAO-lonen, minimumloon en uitke-
ringen terug. Wat kost dat ruwweg?
Zalm: „Dat ligt eraan. Ten opzichte
waarvan meet je het? Van bevrie-
zing van het minimumloon? Boven-
dien; hoe is de loonontwikkeling?
Daarnaast heb je het economisch
aspect. Wat betekent het als jeervan
af ziet het minimumloon achter te
laten blijven bij de gemiddelde lo-
nen? Dan kom je by de werkloos-

heidsproblematiek. Een van de in-
strumenten om de werkloosheid
structureel te verlagen is de verla-
ging van de minimumloonkosten.
Het verhogen daarvan is dus niet di-
rect bevorderlijk voor de oplossing
van dat probleem. Laat ik me maar
eens diplomatiek uitdrukken."
Toekomstige groei, ook die van over
een paar jaar, wordt al voluit naar
het heden toegerekend? Er is rijk-
dom, er is een klimaat waarin iets te
verdelen valt? Zalm (smadelijk la-
chend): „Ja, blijkbaar is dat de ge-
dachte." Eerherstel voor inkomens-
nivellering, zoals de PvdA wil? Past
dat in een werkgelegenheidsscena-
rio? Zalm: „Wat we vrij zeker weten
is dat verhoging van collectieve las-
ten negatieve effecten heeft. Voor
het uiteindelijkeffect is het ook van
belang waaraan je het uitgeeft."
Is het PvdA-recept dus nadelig voor
de economie? En koppelen èn nivel-
leren èn meer geld voor milieu, on-
derwijs, banenplannen, maatschap-
pelijke zorg, infrastructuur wijst in
de richting van verzwaring van de
collectieve sector. Zalm: „In ieder
geval zal het geen sterke reductie
betekenen van het beslag op de col-
lectieve sector. Het beslag van de
PvdA op de collectieve sector is
sterker dan dat van andere partijen.
Maar ja, er moet toch iets te kiezen
zijn? Er is meer dan alleen maar eco-
nomie."

De rijksuitgaven mogen niet om-
hoog, maar de staatsschuld mag
maar stijgen en stijgen. Zalm: „Er is
toch wel overeenstemming over dat
de stijging van het aandeel van de
staatsschuld in het nationaal inko-
men een halt toegeroepen moet
worden. Rentelast idem dito. Dat
kan ook in de komende kabinetspe-
riode. Vraag blijft hoe snel de daling
moet gaan."

" Drs Gerrit Zalm
we worden wel eens gezien

als een soort KNMI...

Mix
Niet te snel kennelijk, want ook de
belastingen schijnen na de operatie-
Oort nog verder omlaag te moeten.
Zalm: „Ik zie toch het meest in een
mix, dat we en het financieringste-
kort terugbrengen en dan toch nog
wat ruimte hebben voor belasting-
verlaging, want dat is toch voor de
loonmatiging van belang."

We proberen uit te vissen waar u po-
litiek staat, maar... Zalm (met ronde
lach): „Ja, ja, ja, het is aan mij om te
proberen dat te verhullen, he?" Wat
is uw stijl? Van de Beid was een di-
plomatieke directeur CPB, De Rid-
der, uw voorganger, sprak veel vrij-
er, veel politieker. Zalm: „Het trek-
ken van aandacht met economische
uitspraken noemen sommigen mis-
schien politiek, maar zwijgen kan
politieker zijn. Ik denk dat je moet
voorkomen dat je allerlei politieke
uitspraken doet. Daar zitje hier niet
voor. Je bent ingehuurd om het bu-
reau te runnen. Maar ik wil niet zeg-
gen dat dat een robot-achtige bezig-
heid is hoor." ■
Het Centraal Planbureau heeft de
beschikking over een enorme
know-how. Maar wat is het waar-
heidsgehalte van de voorspellin-
gen? „Ja, we worden wel eens ge-
zien als een soort KNMI. Zelf vind
ik dat niet het belangrijkst. Het ma-
ken van economische analyses is
voor de praktijk van groter gewicht.
Wat betreft de voorspellingen: zo-
lang de dollar zich als een soort rou-
lette beweegt blijven we dat slecht
doen."

Bart van Leeuwen
Hans Maas

Geld
Dat alles gaat goud geld kosten.
Schattingen van het organise-
rende Inauguratie Comité ko-
men op 25 tot 30 miljoen dollar
uit, een record, meer zelfs dan
het zeer van glamour houdende
Hollywood-echtpaar Reagan in
1985 uitgaf. Bij die inauguratie
ging het om 20 miljoen. En dat
was al weer een fortuin vergele-
ken bij wat de inhuldiging van
Reagans voorganger Carter
kostte. Carter gelastte, indachtig
de moeilijke tijden, een sobere
plechtigheid. Die kreeg hij ook:
de totale uitgaven bedroegen een
karige 3,5 miljoen dollar.

Dit jaar zal er geen sprake zijn
van dit soort misplaatste zuinig-
heid. Bush voerde zijn verkie-
zingscampagne op het thema:
„Het gaat goed met Amerika", en
dat moet deze week blijken ook.
Het geld dat tevoren moest wor-
den uitgegeven, isvoor een groot
deel geleend. Tweehonderd gro-
te bedrijven kregen van de Repu-
blikeinse partij eind vorig jaar
het verzoek elk 100.000 dollar te

lenen, op een rentevrije basis.
Dat deden ze maar al te graag,
want het kan nooit kwaad wat te
lenen aan de club die de macht
heeft. Opbrengst dus: twintig
miljoen dollar. Sommige onder-
nemingen gingen verder, en stel-
den ook giften ter beschikking.
Daarmee was de financiering
van het inwijdings-spektakel in
feite al rond.
De geldschieters hoeven niet
bang te zijn dat ze hun dollars
nooit meer zullen terugzien. Al-
leen al de kaartjes voor de ver-
schillende plechtigheden zullen
erg veel gaan opbrengen, zeker
85 procent van de totale kosten.

Gratis
Tweederde deel van de evene-
menten van deze week is gratis.
Maar voor de rest moet worden
betaald, en soms niet weinig ook.
De grote parade van vrijdag is re-
latief goedkoop: tickets kosten
vijf tot honderd dollar. Maar het
kan ook veel duurder. Vanavond
worden, op drie verschillende
plaatsen tegelijk, grote galadi-
ners gegeven. Kosten, per bord:
1.500 dollar. Kaartjes voor een
van de acht inaugurele bals kos-
ten 175 dollar, en dievoor een ga-
la-showavond 250 dollar.

Geld leverenverder de souvenirs
op die deze week massaal zullen
worden verkocht. Het Inaugura-
tie Comité heeft 48 bedrijven toe-
stemming gegeven souvenirs te
verkopen en krijgt van alle ver-
kopen een percentage. Geschatte
opbrengst: anderhalf miljoen
dollar.

Behoorlijk wat komt er ook bin-

nen dank zij een twee uur duren-
de showavond, waarbij top-ar-
tiesten als Frank Sinatra, Julio
Iglesias en Anita Baker zullen
optreden naast (op speciaal ver-
zoek van Bush) country-and-
western sterren als Loretta Lynn
en Crystal Gayle.

Die avond zal rechtstreeks door
de tv worden uitgezonden. Dat
heeft het grote financiële voor-
deel dat er reclame-zendtijd kon
worden verkocht. De in totaal 14
minuten voor commercials zyn
voor een bedrag van 350.000 dol-
lar per minuut weggegaan.

Rijken
De inauguratie is, alles bij elkaar
genomen, in de eerste plaats een
feest voor Amerika's rijken.
De leukste feesten, de gala-show,
de diners, de bals, zijn niet be-
doeld voor Jan-met-de-pet. Dat
blijkt niet alleen uit de prijzen
van de tickets, maar ook uit het
feit dat in vele gevallen die tic-
kets niet eens openbaar te koop
werden aangeboden. Die werden
alleen ter beschikking gesteld
aan bij voorbeeld vooraanstaan-
de Republikeinen, mensen die
hebben bijgedragen aan de over-
winning van Bush, financiers
van de Bush-campagne.

En reken maar dat iedereen die
de eer werd gegund voor 1.500
dollar een ticket voor het galadi-
ner van vanavond te mogen ko-
pen, dat ook direct deed. Want
dit is het soort bijeenkomsten
waar je gezien moet worden. Wat
jeer doet is niets minder dan uit
de ruif van de macht eten.

Het zijn dan ook de ryken die
deze week zijn gezichtzullen ge-
ven. Sommige van de duurste
hotels (en met name die langs
Pennsylvania Avenue, de brede
laan tussen Capitool en Witte
Huis) waren twee jaar geleden al
uitverkocht.

Treinstation
Maar er is natuurlijkook een heel
ander Amerika dan dat van de
rijken en machtigen. Dat zal van-
avond opbijna schrijnende wijze
blijken bij Union Station, het on-
langs herbouwde, monumentale
treinstation van Washington.

In het station wordt die avond
een galadiner gegeven. De heren
moeten in smoking gekleed
gaan, de dames in het lang en, zo-
als hierboven al staat, ieder heeft
1.500 dollar betaald om aanwezig
te mogen zijn. Maar buiten, in de
kou, wordt ook een banket ge-
houden, voor duizend man. Dat
banket wordt georganiseerd
dooreen coalitievan vijftig actie-
groepen, en is bedoeld voor Was-
hington's vele daklozen. Kle-
dingvoorschriften zijn er niet. De
toegang is gratis.

Deelname aan galadiner kost 1.500 harde dollars

Beëdiging van Bush
vooral feest derrijken

Van onze correspondent

WASHINGTON - Wie deze
week het sjieke Jefferson
Hotel in Washington opbelt
en naar een willekeurige ka-
mer vraagt, heeft een dikke
kans aan de anderekant van
de lijn te horen: „Met
Bush". Want in negenig van
de honderd kamers van dit
hotel zitten familieleden
van de komende president
van de VS.

De vele neven, nichten, zoons,
dochters, ooms en tantes Bush
zijn de eregasten bij de inhuldi-
gingsplechtigheden die vandaag
met vuurwerk en laag overvlie-
gende F-14 straaljagers van start
zullen gaan, en die tot het week-
eindezullen voortduren. Het gro-
te moment is vrijdag, als George
Herbert Walker Bush buiten het
Capitool, Amerika's imposante
parlementsgebouw, wordt beë-
digd als de 41ste president van
de Verenigde Staten. Intiem zal
de plechtigheid niet zijn: de
140.000 gratis kaartjes die toe-
gang tot het terrein geven, zijn
weggevlogen.

Maar bij die beëdiging alleen
blijft het niet. Niet minder dan 27
officiële festiviteiten, variërend
van diners tot dansavonden tot
kerkdiensten, markeren de over-
gang van de Reagan-jaren naar
het Bush-tijdperk.
De inauguratie wordt één groot
feest. Verwacht wordt, dat niet
minder dan 300.000 mensen bij
ten minste een van de evenemen-
ten aanwezig zullen zijn. Van hen
zullen er 75.000 van buiten de
hoofdstad komen.

" George Bush
.140.000 gratis kaartjes.

binnen/buitenland

Nieuwe CPB-directeur kiest voor loonmatiging

’PvdA-eisen slecht voor
oplossing werkloosheid’

DEN HAAG - De PvdA wil te
veel tegelijk. Vooral de eis dat
de koppeling tussen uitkerin-
gen, minimumloon en CAO-lo-
nen volledig wordt hersteld, is
slecht voor de oplossing van
de werkloosheid. Deze me-
ning geeft de nieuwe directeur
van het Centraal Planbureau
(CPB), drs G. Zalm, in een in-
terview voor dezekrant. Verla-
ging van dekosten van het mi-
nimumloon kan een grote
groep slecht geschoolde men-
sen aan werk helpen. De kop-
peling herstellen is volgens
Zalm de tegenovergestelde
weg. Ook is de CPB-directeur
van mening dat er een redelij-
ke afstand moet zijn tussen
uitkering en minimumloon.

Zalm vreest dat de PvdA te zamen
met de andere verkiezingswensen
(meer geld voor milieu, onderwijs,
banenplannen, maatschappelijke
zorg, infrastructuur) een groot be-
slag op de collectieve middelen legt.
„Wat we vrij zeker weten is dat ver-
hoging van collectieve lasten nega-
tieve effecten heeft voor de econo-
mie."

’Libisch persbureau
verwarde inktvis’

LONDEN - De Libi-
sche leider Gadaffi
heeft gezegd dat alle
traditionele staatsin-
stellingen dit jaar af-
geschaft zullen wor-
den om de macht
aan het volk te ge-
ven. In een toe-
spraak die werd uit-
gezonden door deLi-
bische televisie en
werd opgevangen
door de BBC, oefen-
de hij veel kritiek uit
op de staatsveilig-
heidsdienst en het
officiële persbureau
JANA, dat hij een
'inktvis met teveel
personeel' noemde.
JANA beschreef hij
als 'één van die in-
stellingen die mij
vermoeid', er huist
'een grote inktvis

met honderden
functionarissen en
nog is het nutteloos.
Het persbureau is
verward, weet niet
hoe te werken en is
bang fouten te ma-
ken, zo zei Gadaffi.
„Het nieuws datvan-
daag door de wereld
wordt uitgezonden
geeft ons persbureau
een dag later," zo
klaagde hij. „Het Ja-
mahiriyan (Libische)
veiligheidsapparaat
moet afgeschaft wor-
den omdat de klach-
ten daarover zich op-
stapelen, de geweld-

daden nemen toe,
verklaarde al-Gad-
dafi tegenover een
volkscongres. ue
veiligheidsdienst
concurreert met hei
ministerie van Bui-
tenlandse Zaken,
volgens de Libische
leider, en de veilig'
heidsoperaties over-
lappen die van het
Bureau van Onder-
zoek. Volgens Ga-
daffi moeten d*
mensen zichzelf re-
geren in plaats van
dat zulke instellin-
gen boven hen êe'
steld worden.

Scheidende minisier roemt CVSE-akkoord
Shultz vol hoop

voor de toekomst
Van onze correspondent

WENEN - Vol lovende en
hoopvolle woorden voor de
toekomst was gistermorgen in
Wenen de toespraak van de
Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Shultz.
Hij sprak bij de afsluiting van
de Conferentie over Veiligheid
en Samenwerking in Europa.
Maar zijn rede tevens bevatte
ook forse kritiek opRoemenië,
de DDR en Tsjechoslowakije
wegens schending van de
mensenrechten.

Shultz, die zijn laatste officiële rede

uitsprak als minister van g.
landse Zaken, roemde het Cv
akkoord als een nieuw begin m
Oost-Westbetrekkingen. De v."
uitgang die is geboekt 'heeft dU6.s
dragen tot de vorming van Eu.roïL.
toekomst', aldus Shultz. Het in

nen bereikte slotakkoord kan
gens hem dienen als een 'moto
een proces van voortdurend ve
dering van het dagelijks leven, .
hoop, de rechten en de toek°,
van vele miljoenen Europeanen ■De minister meende echter 9° ufel-er nog een langeweg te gaan is- t .
iswaar is het beeld van de So i

unieen enkele OosteuropeseJanrooskleuriger geworden, aldus^minister, maar er zijn nog 'clul^en-plaatsen waar het lichtvan de ov*
heid niet is binnengedrongen "De Amerikaanse bewindsman é gfl
zo ver om Roemenië, de DU'**Tsjechoslowakije met naam te

men. Hij verweet deTsjechen da^nog geen uur na het bereiken .
het CVSE-akkoord een vreedza^.betoging in Praag met traangas,
terkanonnen en wapenstokken
elkaar hadden gejaagd.
noemde dit een directe overtreo
van de gemaakte afspraken.
Roemenië veroordeelde hy om ge-
slechte naleving van de men
rechten en haar onderdrukking :.
minderheden. Ook Bulgarije oe^
tiseerde hij om dat laatse PUnrlcS e
dat land woont een grote Tv
minderheid. In tegenstelling toi
verwachtingen ■in Wenen rv^Shultz niet over de weigering *
Roemenië om bepaalde passage*
het slotakkoord uit te voeren,
betreurde het dat de DDR ac"
bleef bij Hongarije, Polen en^,
Sovjetunie in zijn hervorming
het mensenrechtenbeleid.
De minister herhaalde zijn op*
aan de Sovjetunie om haar stoor *
ders, die onlangs buiten geD
zijn gesteld, ook af te breken.

" George Shultz
.lof, maar ook kritiek.

Israël mogelijk
terug in vroegere

ambassade Moskou
JERUZALEM- Het is mogelijk je
de Israëlische consulaire deieg

.^,
in Moskou op korte termijn na^roe-trek neemt in het gebouw dat js.
ger diende als ambassade van
raël.

M
Dit heeft Gennadi GerasimoV^se
woordvoerder van Buitenia
Zaken van de Sovjet-regering^ js.
zegd in een vraaggesprek met
raëlische televisie. Het was voor
eerst dat een functionaris van te.
Kremlin zich door de Israëliscn^.levisie liet interviewen. 'Via o
deling van de ambassade va%e\eflderland kunnen wij onderhana _^
over heropening van het ge ,jj.
dat tot 1967 fungeerde als isr*
sche ambassade, zei Gerasimo -.^
dat jaarbrak Moskou dediplom
ke betrekkingen met Israël at ai.^j
actie op de Zesdaagse Oorlog-f^^r-
die tyd vertegenwoordigt IN

land de Israëlische belange»»
Moskou. erste
In juli vorig jaarvestigde de „.
Israëlische consulaire verx ifb^
woordiging zich in Moskou, v
staat uit zes diplomaten.

(ADVERTENTIE)

TOTO

■ ■■¥ Afgelopen zondag had
I !■ niemand 12 goed in de Toto.

" Daarom pakt de Toto deze
week twee keer uit. Met 'n beetje geluk wint u de hoofd-
prijs mcl. de jackpot van circa f 65.000,-. T/"Yr£~*)

Dus als u 'ns echt uw slagwilt slaan., ’UrA'
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In’ondergewaardeerde ondernemingen’

Nieuw fonds voor
grote beleggers

Ai. Van onze redactie economie

<WTERDAM - De effectenbank Theodoor Gilissen introdu-
Hetf 6en nieuw fonds voor grote beleggers, het Atlantic Fund.
ijüjj onds belegt in ondergewaardeerde Amerikaanse onderne-
vOor n' e aan e beurs zijn genoteerd. De minimuminleg is
ger* particulieren 250.000 dollar en voor institutionele beleg-fS een miljoen dollar.

CuÜer« ?",nder gefortuneerde parti-voor £ oelegger kan desnoods ook
er tien doüar meedoen want als
GilissJa,n hen zyn veegt Theodoor
eistp 9ka

le °P één ho°P tot de ver"te 250.000 dollar.

de v»nds is een initiatief van de in
Vpt lgde Staten woonachtige
behalv Ur

JAIJ-Roepers. Het fonds is
Milist 00r R°epers en Theodoor
Pinanp" opSericht door de Société

leie de Genève (grootaan-
Sma de roemruchte Olivetti-
best

,, Carlo de Benedetti) en de
VnßlSvoorzitter GH- Thyssen-
*Nac sza van TBG Holdings in

f°ld^ erS noemde de idee voor het
Sr^er één die duidelyk na de
b°ren r°^ van oktober 1987 is êe"
lainei'-j71J de waardering worden
gew0„1J de materiële activa zwaar
"ïeo^fi1- Bedrijven met een enor-
dujft tyT6 naam of een Prachtig pro-
'en vol

aar zonder solide basis zul-
feuiii<; gens Roepers in de porte-
len 11 Atlantic Fund niet voor-

Door middel van een grondige ana-
lyse zoekt hij uit ongeveer 3.500 on-
dernemingen die in aanmerking ko-
men er enkele die gediversificeerd
zijn, die voor minstens 80 procent in
handen zijn van niet direct bij het
bedrijf betrokkenen en die een
marktwaarde hebben die meer dan
50 procent boven de beurswaarde
ligt.

Voor dit soort ondernemingen ligt
herstructurering of verkoop (even-
tueel van een of meer delen) voor de
hand, wat een forse koerswinst
moet opleveren. Roepers verwacht
dat hij per jaar in ongeveer twaalf
tot vijftien ondernemingen zal deel-
nemen.
Daarvan zal 30 procent op jaarbasis
een waardestijging te zien moeten
geven van tussen 50 en 200 procent.
Voor de overige beleggingen geldt
dat zij eenzelfde resultaat moeten
halen als het marktgemiddelde. De

inschrijving op het fonds sluit op 10februari, de storting is op 1 maart.Het wordt een 'open end fonds',
waar deelnemers per kwartaal in- ofuit kunnen stappen. Het fonds zalstatutair gevestigd zijn op de Maag-
deneilanden, waar geen belasting
behoeft te worden betaalden het zalniet onderhevig zijn aan kapitaal-
winstbelasting in de Verenigde Sta-
ten.

Directie
Bleckmann
uitgebreid

VENLO - Met ingang van 1 maart1989 zal de heer H.H. Geerts toetre-
den tot de directie van de Bleck-
mann-groep. Hij zit dan in de direc-
tie naast de heer D.G. Zinkweg.

Geerts werkt nu nog als directeur
van Selektvracht, onderdeelvan de
Nedlloyd-groep.
Bleckmann, behorende tot het
Frans Maas-concern, is gespeciali-
seerd op het gebied van logistieke
dienstverlening ten behoeve van de
confectie-industrie. Daarnaast is de
onderneming ook actief op het ge-
bied van algemeen stukgoed, lucht-
vracht en zeevracht.

Kinderen
goedkoper met
streekvervoer

UTRECHT - De vereniging voor
streekvervoerbedrijven ESO is be-
reid een onderzoek in te stellennaar
de mogelijkheden om te komen tot
een verlaagd kindertarief in het
streekvervoer. Dat heeft het hoofd
van de afdeling vervoerkunde vande ESO, H.E. de Vroome dinsdag
meegedeeld.

De ESO wil onderzoeken of er mo-
gelijkheden zyn om kinderen tot
een bepaalde leeftijd op bepaalde
dagen en tijdstippen gratis met de
bus te lat-.-n reizen. Om het onder-
zoek is gevraagd door de Gelderse
Streekvervoer Maatschappij (GSM).
De GSM voerde in december een
actie waarbij kinderen van 4 tot en
met 11 jaar op zaterdagen gratis van
de bus gebruik konden maken. Ze
moesten dan wel in gezelschap van
een volwassene reizen. De actie in
de Achterhoek leidde tot een toena-
me met 8 tot 10 procent van het rei-
zigersaantal. Belangrijk is volgens
De Vroome nu de houding van de
ministervan Verkeer en Waterstaat.
Officieel moeten vervoerbedrijven
gederfde inkomsten als gevolg van
gratis kaartjes aan de rijksoverheid
vergoeden. „Maar hier gaat het om
mensen die anders helemaal niet
met de bus waren gegaan en die er
bovendien voor zorgen dat het aan-
tal reizigers toeneemt", aldus De
Vroome. Volgens hem is een slagen
van een landelijke proef afhankelyk
van een goede financiële regeling
tussen de streekvervoerbedrijven
en de minister van Verkeer.beurs-overzicht

dichte daling
p£inTERDAM - °P het BeurS"
del Saven de belangrijkste aan-
gj. n dinsdag overwegend prijs.
het tot" hcht laeere dollarkwam
tem ♦"

winstnemingen terwijl in--laai-aï}onaal werd uitgekeken
haZ. d,e woensdag te publiceren
Stat e sclJfers van de Verenigde
leve n' Diekunnen mogelijk wat
comu ln de brouwerij brengen in
s «iDinatie met het aflopen van
NiefS 0p de optiebeurs, vrijdag.
Pen ult,gesl°ten is dat grote groe-
it " beleggers hun kruit droog
Am " P tot de rede die de nieuwe
VriiHaanse president BushvnJdag zal houden.

n.stemmingsindex daalde 1,7
de t naar 160-5-De aandelen in
den >yan de omzet-ranglijst le-
lie" ecnter slechts beperkte ver-
Olie Zo bePerkte Koninklijke
tieh' voriet °P een flauwe op-
dpicsurs'. °P de dag voor de aan-
Vph-

p ltsinS van dit fonds het
Un Jes tot vier dubbeltjes. Ook
sWhtVer, en Philips daaldenj^cnts fractioneel. Akzo gaf f
jTu Pnjs op f 148,80, terwijl
sta°g,ovens en KLM een flinke
aanp, terug moesten. De omzet in
ren v-u 11 Was met f 660 milJoen
de v., hoog te noemen, maar
dL beleggingsfondsen hadden
deePv een niet onbelangrijk
er <L a

n de aandelen verlieten
sL *

markt op hogere koer-
TW a TOljl er 134 teruB moesten.
"t de verliezers behoorde nu

kei ,weeeschalenfabrikant Ber-
-8 in J^ een Sulden prijsgaf op fau. De afgelopen dagen is devan dit aandeel flink geste-un bij hoge omzetten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. i.k.
AEGON 92,70 91,60
Ahold 90,80 89,70
Akzo 150,30 148,80
ABN. 44,20 43,40
Alrenta 158,80 159,00
Amev 56,80 56,30
Amro-Bank 81,00 80,50
Ass. R'dam 155,50 153,00a
Bols 143,00 142,50
Borsumij W. 127,50 126,50
Bührm.Tet. 61,40 60,60
C.S.M.eert. 66,00 65,50
Dordtsche P. 223,10 222,00
Elsevier 65,60 63,80
Fokker eert. 30,90 30,50
Gist-Broc. c. 39,40 39,10
Heineken 152,00 150,20Hoogovens 75,10 73,70
Hunter Dougl. 83,20 83,60
lnt.Müller 80,00 79,00
KLM 43,00 42,10
Kon.Ned.Pap. 48,60 47,80
Kon. Olie 243,90 243,50
Nat. Nederl. 69,00 68,40
N.M.B. 196,00 196,00
Nedlloyd Gr. 281,50 277,00
Nijv. Cate 84,30 83,50
Océ-v.d.Gr. 294,00 291,00
Pakhoed Hold. 108,00 106 70
Philips 36,80 36,60
Philips divB9 35,30 35,00
Robeco 102,30 101,60
Rodamco 158,20 158,30
Rolinco 98,30 97,90
Rorento 61,30 61,40
Stork VMF 28,40 28,00
Unilever 123,70 123,20
Ver.Bezit VNU 94,00 93,40
VOC 36,60 36,00
Wessanen 83,50 83,40
Wolt Kluwer 155,50 154,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 30,30 30,30ACF-Holding 58,10 58,00
Ahrend Gr. c 177.00 174,50
Alg.Bank.Ned 45,10 44,30
ABN div'B9 43,10 43,00
Asd Opt. Tr. 26,60 26,30
Asd Rubber 8,90 8,70
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 77,10 78,00
Aut.lnd.R'dam 61,00 60,00
BAM-Holding 265,00 265,00
Batenburg 72,50 72,80
Beers 125,00 124,50
Begemann 72,40 72,40
Belindo 421,00 420,50
Berkels P. 9,10 8,10
Blyd.-Will. 26,00 25,50
Boer De, Kon. 317,00 310,00
de Boer Winkelbedr. 59,80 59,30

Boskalis W. 12,55 12,55
Boskalis pr 9,75 10,40
Braat Bouw 815,00 815,00
Burgman-H. 3030,00 3200,00 b
Calvé-Delft c 814,00 813,00
Calvépref.c 4350,00 4360,00b
Center Parcs 59,70 58,50
Centr.Suiker 66,30 66,20
Chamotte Unie 13,70 13,70
Cindu-Key 96,00 96,00
Claimindo 409,00 410,00
Cred.LßN 77,90 76,30
Crown v.G.c 72,80 71,50
Desseaux 190,00 190,00
Dordtsche pr. 219,50 218,70
Dorp-Groep 44,50 44,00
Dorp v.div.B9 44,00
Eeonosto 185,00 181,70
EMBA 108,00 125,00b
Ênraf-N.c. 45,50 46,00
Eriks hold. 294,00 292,50
Frans Maas c. 63,50 65,50
Furness 78,20 78,30
Gamma Holding 65,50 64,50
Gamma pref 5,80 5,90
Getronics 26,60 26,40
Geveke 39,20 38,00
Giessen-deN. 114,50 101,00
Goudsmit Ed. 177,00 174,00a
Grasso's Kon. 88,00 a 87,30
Grolsch 108,50 109,50
CTI-Holding 147,00 147,00
Hagemeyer 86,00 84,50
H.B.G. 175,00 175,50
HCS Techn 15,50 15,00
Hein Hold 133,00 131,00
Hoeks Mach. 169,00 169,00
Holdoh Hout 438,00 438,00
Holec 18,40 18,10
H.A.L. Tr. b 1388,00 1396,00
Holl.Am.Line 1390,00 1393,00
Heineken Hld 133,00 131,00
HolLSea S. 1,67 1,66
Holl. Kloos 325,00 338,00
Hoop en Co 14,00 13,60
HunterD.pr. 1,95 1,99
JCA Holding 17,50 17,50
IGB Holding 39,00 38,50
IHC Caland 23,00 22,60
(ndustr. My 164,00 164,00
Ing.Bur.Kondor 580,00 580,00
Kas-Ass. 37,00 36,70
Kempen Holding 17,30 16,80
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 78,70 77,00
KBB (eert.) 78,50 76,50
Kon.Sphinx 66,50 66,00
Koppelpoort H. 256,00 256,00
Krasnapolsky 153,50 153,50
Landré & Gl. 44,80 44,30
Macintosh 41,80 42,00
Maxwell Petr. 585,00 580,00
Medicopharma 76,50 75,30
Melia Int. 7,50 7,90

MHV Amsterdam 21,00 21,00
Moeara Enim 1035,00 1040,00
M.Enim 08-cert 13750,00 13800,00
Moolen en Co 35,20 35,00
Mulder Bosk. 39,00 38,80
Multihouse 9,80 9,80
Mynbouwk. W. 421,00 421,00
Naeff 225,00
NAGRON 46,90 46,80
NIB 515,00 513.00
NBM-Amstetland 15,80 15,30
NEDAP 268,50 269,00
NKF Hold.cert. 233,50 230,00
Ned.Part.Mij 31,50 31,40
Ned.Springst. 7305,00 7500,00b
Norit 621,00 627,00
Nutricia 242,00 241,00
Omnium Europe 19,10 19,10
Orco Bank c. 85,50 85 30
OTRA 481,00 482,00
Palthe 145,00 145,70
Polynorm 86,50 86,50
Porcel. Fles 124,00 125,00
Ravast 53,10 53,80
Reesink 60,40 59,00
Riva 54,50 52,50
Riva (eert.) 54,00 52,50
Samas Groep 60,00 59,00
Sanders Beh. 81,50 81,00
Sarakreek 37,00 36,50
Schuitema 1300,00 1295,00
Sehuttersv. 85,00 85,00
Smit Intern. 27,10 26,60
Stßankiers e. 30,20 29,70
Telegraaf De 392,00 392,70
TextTwenthe 224,00 228,00b
Tulip Comp. 60,80 60,50
Tw.KabelHold 119,20 118,00e
Übbink 95,00 a 91.50
Union Fiets. 16,00 16,40
Ver.Glasfabr. 225,00 225,00
Verto 64,00 63.70
Volker Stev. 48,20 48,30
Volmac Softw. 86,30 84,50
Vredestein 20,40 19,90
VRG Gem.Bez. 170,20 170,50
Wegener Tyl 162,00 162,00
West Invest 19,70 21,00
Wolters Kluwer 155,50 154,50
Wyers 60,50 60,30

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,80 35,90
ABN Aand.f. 69,20 68,80
ABN Beleg.f. 51,80 51,60
ALBEFO 51,10 51,20
Aldollar BF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 224,00 224,00
Alliance Fd 12,90 12,90
Amba 43,40 43,70
America Fund 268,00 266,00
AmroA.inF. 91,40 91,40
Amro Neth.F. 70,50 68,50

Amro Eur.F. 66,30 65,70
Amvabel 98,00 97,90
AsianTigersFd 53,00 53,10
Bemco Austr. 63,50 62,50
Berendaal 104,00 103,00
Bever Belegg. 28,20 28,50
BOGAMIJ 118,50 118,00
Buizerdlaan 35,70 35,70
Delta Lloyd 39,80 40,10
DPAm. Gr.F. 21,90 21,70
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMFrentefonds 73,20 73,30
Eurinvestll) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,20 5,25
EurGrFund 51,40 51,30
Hend.Eur.Gr.F. 162,00 163,10
Henderson Spirit 71,00 71,20
Holland Fund 61,70 61,60
Holl.Obl.Fonds 119,40 119,40
Holl.Pac.F. 107,70 107,30
Interbonds 553,00 d 555,00
Intereff.soo 33,80 34,10
Intereff.Warr. 240,50 239,50
Japan Fund 48,50 48,50
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1335,00 1335,00
NMB DutchFund 34,50 34,10
NMB Oblig.F. 36,40 36,50
NMB Rente F. 101,80 101,90
NMB Vast Goed 38,20 38,60
Obam, Belegg. 192,30 191,30
OAMF 15,95 15,90
Orcur.Ned.p. 46,80 46,80
Prosp.lnt.H.l. 10,20 10,20
Rentalent Bel. 1356,70 1358,20
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 103,50 103,50ScuTech 17,75 18,30
Technology F. 20,50 20,50Tokyo Pac. H. 249,00 245,50
Trans Eur.F. 68,90 68.60Transpac.F. 560,00 550,00
Uni-Invest 117,00 116,50
Unico Inv.F. 82,60 82,60
Unifonds 27,00 26,00
Vast Ned 121,90 122,00
Venture F.N. 39,00 39,00
VIB NV 85,50 85,50
WBO Int. 77,70 77,60
Wereldhate NV 205,30 205,30
Wereldh.divB9 202,00 201,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,80 33,70
Amer. Brands 64,50 63,50
Amer. Expres 27,70 27,60
Am.Tel.& Tel. 28,80 29,10
Ameritech 94,50 94,70
Amprovest Cap. 130,00 130,00 "Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 29,40 29,50
AÜ. Richf. 83,70 84,50

BAT Industr. 4,60 4,60
Bell Atlantic 69,70 70,30
BellCanEnterpr 37,20 37,20
Bell Res.Adlr 1,45 1,45
Bell South 39,20 39,80

'BET Public 2,28 2,28
Bethl. Steel 24,10 24,00
Boeing Comp. 60,90 60,40
Chevron Corp. 46,30 47,50
Chrysler 26,80 27,30
Citicorp. 26,80 27,30
Colgate-Palm. 45,50 46,10
Comm. Edison 32,80 32.80
Comp.Gen.El. 415,00 412,00
Control Data 21,00 20,70
Dai-lchiYen 3500,00 3520,00
Dow Chemical 89,40 89,30
Du Pont 92,00 b 91,90
Eastman Kodak 44.50 44,50
Elders IXL 3,40
Euroact.Zw.fr. 220,00 218,00
Exxon Corp. 44,50 44,75
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 22,30 22,70
Ford Motor 53,00 53,00
Gen Electric 44,80 44,50
Gen. Motors 87,80 87.50
Gillette 34,00 34,00
Goodyear 52,00 53.00
Grace & Co. 28,00 28,00
Honeywell 60,80 60,20
Int.Bus.Mach. 123,70 124,20
lntern.Flavor 49,80 49,50
Intern. Paper 48,90 49,05
ITT Corp. 52,00 52,00
Litton Ind. 73,20 73,50
Lockheed 44,40 44.30
Minnesota Mining 62,00 62.00
Mobil Oil 47,30 47,60
News Corp Auss 9,80 9,50
Nynex 66.20 66,80
Occ.Petr.Corp 26,50 26,00
Pac. Telesis 30,70 31,00P-& O. ® 5,80 5.80Pepsico 33,80 38,80
Philip Morris C. 102,90 101,60Phill. Petr. 21,00 21,00
Polaroid 37,00 36,70Privatb Dkr 306,00 306,00Quaker Oats 55,75 55,75
RJR Nabisco 94,70 94 50St.Gobin Ffr 608.00 610,00Saralee 45,50 46,00Schlumberger 34,80 34.50Sears Roebuck 42,30 41,60Southw. Bell 40,50 40^60Suzuki (yen) 730,00 750,00
Tandy Corp. 39,30 39,00Texaco 53,20 53,00
Texas Instr. 41,60 4150
TIP Eur. 1,64 1.64
Toshiba Corp. 1090.00 1090,00
Union Carbide 26,75 26,90
Union Pacific 67,00 67,00

Unisys 28,10 28,25
USX Corp 31,00 31,70
US West 57.30 57,20
Warner Lamb. 75,60 75,50
Westinghouse 53,20 52,60
Woolworth 53,50 53,30
Xerox Corp. 58,80 59,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 48,00 e 48,00b
Am. Home Prod. 165,00
ATT Nedam 58,00 59,00
ASARCO lnc. 45,00 47,00
Atl. Richf. 172,00 174,00
Boeing Corp. 126,00 126,00
Can. Pacific 35,70 36,00
Chevron Corp. 91,50
Chrysler 54,50 54,00
Citicorp. 53,50 54,50
Colgate-Palm. 93,50 95,00
Control Data 38,50 38,50
Dow Chemical 187,00 185,00
Eastman Kodak 91,50 91,50
Exxon Corp. 90,00' 90.00
Fluor Corp. 43,00 45,00
Gen. Electric 92,00 92,00
Gen. Motors 182,50 182.50
Gillette 71,00 70.00
Goodyear 109,00 110,00
Inco 73,50 73,00
LB.M. 250,00 250,00
Int. Flavors 100,50
ITT Corp. 106,00 d 105,50

Kraft Ine 202,00 200,00
Kroger 17,00 17,50
Lockheed 88,00 87,00
Merck _ Co. 121,50 122,00
Minn. Min. 129,00 128,00
Pepsi Co. 79,00 78,50
Philip Morris C. 210,00d 208,00
Phill. Petr. 41,00 41,50
Polaroid 69,00 69,00
Procter & G. 167,00
Quaker Oats 100,00 100.00
Schlumberger 70,00 70,00
Sears Roebuck 85.40 83.00Shell Canada 73,20 73,00
Tandy Corp. 81,00 79,50
Texas Instr. 84,00 84.00
Union Pacific 138,00 138,00
Unisys Corp 57,00 58,50
USX Corp 62,00 63,00
Varity Corp 4,10
Westinghouse 109,00 109,00
Woolworth 109,50 109,00
Xerox Corp. 114,00 d 115,00

Warrants
Akzo 38,50 38,40
AMRO warr. ' 3,30 3,20
Asia Pac Gr F. 7,60 7,25
Bogamy 9,40 9,40

Falcons Sec. 14,20 14,00
Honda motor co. 2740,00 2735.00
KLM. 85-92 124,50 123.50
Phiüps 85-89 18,50 19,00
Stßankiers a 2,50 2,10
Stßankiers b 2,90 2,80

Euro-obligaties & conv.
10W Aegon 85 100,50 100.50
Aegon warr 13,40 13,50
W/2 ABN 87 97,70 98.00
13Amev 85 97,75 97.75
13Amev 85 96,00 96,00
10AmevBs 102,25 102,25
11 Amev 86 98,50 98,75
14V4Amro87 98,40 98,15
13 AmroßankB2 101,70 101,70
10/2Amro 86 97.75 97,75
10Amro 87 97,75 97,75
5% Amro 86 100,75 100.75
Amro Bank wr 28.20 26.80
Amro zw 86 68.50 68.40
9 BMHecu 85-92 102,20 102,20
7 BMH 87 98,25 98.00
HCCRaboB3 101,50 101,50
9 CCRabo 85 104,80 104.80
7 CCRabo 84 108.00 108.00
lO'/aEEG-ecu 84 101,25 101,25
93-4EIB-ecu 85 105,40 105,50
12/2 HIAirl.F 95,00 95.00
12 NIB(B) 85-90 102,00 102.00
11V4NGU83 101,50 101.50
10 NGU 83 100,50 100,50
2' < NMB 86 86,35 86.25
NMB warrants 40,50 40,25
8% Phil. 86 95,35 95,75
63/4 Phil.B3 95,35 95.35
14'/4Un.Becumy 86 99,90 99,90
12'AUnü. 97,75 97,75

Parallelmarkt
Alanhen 16,70 e 16,80e
Berghuizer 52,90 52.20
Besouw Van e. 36,10 36.20
CB Obüg.F.l 101,50
CB Obbg.F.2 101,70
CB Oblig.F.3 103.20
De Drie Electr. 28.70 29,50
Dentex Groep 30,50 30,90
Dico Intern. 82,00 82.80
DOCdata 29,20 29,40
Geld.Pap.c 72,60 73,00
Gouda Vuurv c 62,00 62,00
Groenendyk 28,50 28,50
HesBeheer 230,00 230,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 3,50 3,60
InfotheekGr 22,10 21,90
Interview Eur 7,80 7,90
bv. Mij Ned. 45,50 45,50
KLM Kleding 28,50 28,90
Kuehne+Heitz 27,50 f 27,20

LCI Comp.Gr. 33.40 33,00
Melle 294.00 290,00
Nedschroef 69,50 71,00 b
Neways Elec. 10,20 10,40
NOG Bel.fonds 30,00
Pie Med. 11.60 11,50
Poolgarant 10,30 10,25
Simac Tech. 17,90 17,70
TextLate 5,20 4,70
Verkade Kon. 265,00 265,50
Weweler 71,30 72,90

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn e jan 40,00 920 4,10 3,40 'abn c jan 45,00 419 0,20 0,10
abn e apr 40,00 629 5,10 4,80
abn e apr 45,00 391 1,60 1,50...
aegn e jan 90,00 316 3,00 1,50 ,
akzo c jan 140,00 434 10,20 9,20
akzo e jan 150,00 923 1,60 0,60
akzo c jan 160,00 555 0,10 -0.1»'
akzo e apr 150,00 643 8,10 740
akzo e apr 160,00 414 4,30 3> *

akzo p jan 150,00 653 1,00 1,90
amev p jan 55,00 810 0,20 a (Uoa_
buhr c apr 60,00 387 4,20 3,60 a
d'Fl c jun 205,00 1075 7,00 a 7.00
eoE e feb 260,00 549 8,80 7,10
eoE p jan 260,00 561 0,50 1,00
eoE p jan 265,00 846 1,80 3,20
eoE p feb 260.00 478 3,10 4,00
eoE p feb 265.00 566 5,00 6,20
eoE p mrt 260,00 354 5,40 6,20
giSt e jan 40,00 1387 0,60 b 0.30
giSt p jan 40,00 746 1,00 1,30
hoog e jan 75,00 353 1,00 0.50 a
hoog c apr 75,00 312 5,60 4,60
hoog p jan 75,00 325 0,90 1,70
hoog p jul 75,00 274 6,30 7,10
kim e jan 40,00 400 3,00 2,30
kim e jan 45,00 298 0,10 0.10
kim e apr 45,00 278 1,70 L5O
kim p apr 45,00 272 3.10 ' 3J/0
knP c apr 50,00 428 1,90 ' ij_j
nlw c aug 100,00 500 1,70a* Ut)
nlw p aug 100,00 500 1,00 UXi
nlw p aug 102,50 500 2,80a " W
natn c jan 65,00 471 4,00 Ui)
obl c aug 100,00 500 0.55 a iM
obl p aug 100,00 500 1.75 a t®
obl p nov 100,00 500 1,90a,4$
phü c jan 35,00 777 1,70 ,*SP
phil c apr 35,00 452 330 . -JSP
phü c apr 40,00 612 1,00 . 1,00
phü e 093 30,00 327 11,50 1150
oüe c jan 230,00 1228 13,70 13,30
oüe e apr 240,00 462 11,70 11,00
olie e apr 250,00 544 6,30 650
unü c jan 120,00 1773 3,90 3,40
unü e apr 130,00 415 3,20 2.90
unil e jul 130,00 383 4.60 4,40
unü p jan 120,00 434 0.20 0,20

economie

Bestuurder VervoersbondFNV:

’Arbowet vervoer
is wangedrocht’

UTRECHT - De Arbowet in hetervoer dreigt een wangedrochte worden, zegt bestuurder W.
PNvSon van de Vervoersbond
om j" e Arbowet is bedoeld
van a arbeidsomstandigheden«i de werknemers te verbete-
n,, " maar met het knoeiwerk dat
'« op tafel komt wordt de Arbo-
vialeen farce- Dat is des te droe-'ger omdat er juist in de ver-
aanlSector dringend behoefte isde" "

et6re arbeidsomstandighe-

WoirÜi ad dinsdag geen goed
d ord °ver voor de plannen vane ministeries van Verkeer enwaterstaat en Sociale Zaken omac vervoersector de Arbowet

et integraal in te voeren, zoals
'J voorbeeld in andere bedrijfs-

geu en als de industrie al lang is
»^ Urd- Tot verbijstering van

de bond zou de wet in het ver-
voerswezen alleen moeten gaan
gelden in de havens, op kantoor
en in de werkplaats, maar als re-
gel niet voor de rijdende, vlie-
gende en varende collega's. Die
zouden net zo goed onder de we-
genverkeerswet kunnen vallen
of bijvoorbeeld onder de lucht-
vaartwet, zo menen de ministe-

ries.

De redenering daarbij is dat de
huidige verkeers- en vervoers-
wetgeving de veiligheid van de
werknemers al voor een groot
deelregelt en deArbowet dus ge-
deeltelijk overlapt. Dubbele wet-
geving is zeker in deze tijden van
deregulering minder gewenst en

daarom is toepassing van de Ar-
bowet niet zo nodig.
De Vervoersbond stelt echter dat
in de verkeers en vervoerswetge-
ving vooral de nadruk ligt op ver-keersveiligheid en bedrijfsveilig-
heid. Daar is de werknemer in
kwestie ook mee gediend, be-
aamt Waleson. Maar het is toch
een heel andere invalshoek dan
de Arbowet die vooral de veilig-heid op de werkplek, de gezond-
heid en het welzijn van de werk-
nemers zelf als invalshoek heeft.
Door een soort tweedeling tus-
sen de werknemers in de ver-
voerssector, waarbij de ene cate-
gorie wel onder de Arbowet valt
en de andere niet, ontstaat bo-
vendien nodeloze rompslomp,
heilloze verwarring en versnip-
pering en wordt de hele Arbowet
een onding.

Plan als voorzitter Europese Gemeenschap

Spanje wil eenheid
in belastingheffing
Van onze redactie economie

\STRAATSBURG - Spanje wil zijn
voorzitterschap van de Europese
Gemeenschap aanwenden om de
belastingheffing in de verschillende
Europese landen op één lijn te bren-
gen. Dit heeft minister van buiten-
landse zaken Francisco Fernandez
Ordonez gisteren in het Europese
parlement gezegd. Het land heeft de
voorzittershamer per 1 januari op-
gepakt.

De lidstaten van de EG waren op
een dood spoor gekomen met de
voorstellen van de Europese Com-
missie om twee verschillende band-
breedtes te hanteren voor de BTW.
Parlementsleden zeiden dat de
commissie binnenkort met nieuwe
voorstellen zou komen. Voortgang
in de besprekingen wordt belem-
merd doordat lidstaten de belas-
tingheffing beschouwen als een soe-
vereine zaak.

DAF onderzoekt of
Russen de ’95’ namaken
EINDHOVEN - Vrachtwagenproducent DAF onderzoekt mo-
menteel of het Russische bedrijf Kamaz de DAF 95 heeft nage-
maakt. De DAF 95 werd vorig jaar geïntroduceerd. De wagen
werd uitgeroepen tot truck van het jaar.

DAF bezit een foto van de nieuwe Russische vrachtwagen. Het
gaat vermoedelijk om een prototype. De foto is onder andere ge-
publiceerd in een vakblad. Volgens de woordvoerder van DAF
lijkt het ontwerp van de cabine erg op dat van de DAF 95. „We be-
studeren de zaak uitvoerig", aldus de zegsman van DAF. Hij wil-
de nietzeggen ofDAF van plan is stappen te ondernemenals wer-
kelijk blijkt dat deRussische truck is gekopieerd. „Daarmee zou
ik vooruitlopen op deresultaten van ons onderzoek."

De zegsman van DAF wijst erop dat vrachtwagens uit het oost-
blok hier nauwelijks bekend zijn. Dat maakt het onderzoek extra
ingewikkeld. Alsblijkt dat devrachtwagen is nagemaakt zal DAF
eerst nog moeten nagaan of het welmogelijk is om daar wat aan te
doen.

" DAF onderzoekt op dit moment of de Sovjetunie het mo-
del 95 heeft nagemaakt.

Categorie
Christiane Scrivener, lid van de
commissie en verantwoordelijk
voor belastingen, heeft maandag ge-
zegd dat zij bereid is goederen per
categorie te beoordelen op de hoog-
te van de BTW-heffïng. Zy heeft dat
gezegdvoor een parlementaire com-
missie, aldus Europarlementariër
Ben Patterson. Voor goederen die
niet internationaal worden verhan-
deld, zoals gebouwen, hoeven dan
geenuniforme tarieven te gelden, zo
verklaarde Patterson.

DSM in omvang
negende

beursfonds
HEERLEN - Indien de Staat alle
aandelen DSM naar de beurs
brengt, wordt het chemieconcern
wat betreft kapitaalsomvang het ne-
gende fonds op de Amsterdamse ef-
fectenbeurs. Daarby zijn beleg-
gingsmaatschappijen buiten be-
schouwing gelaten. Dat schrijft de
Amsterdamse Effectenbeurs in haar
periodieke uitgave 'Beursplein s.
Als alle aandelen DSM op de effec-
tenmarkt verhandeld worden, komt
de totale beurswaarde van het con-
cern uit op ’ 3,7 a ’ 4,1 miljard. Met
de eerste tranche in februari is on-
geveer 1,3 miljard gemoeid. Niet te
lang daarna volgt een tweede tran-
che. Of ook het derdeen laatstebun-
deltje aandelen DSM naar de beurs
gaat, of in de staatskluis blijft, staat
nog niet vast.

Staatslening
levert ruim

vier miljard op
AMSTERDAM - De jongste staats-
lening heeft f 4,4 miljard opge-
bracht. De uitgiftekoers is vastge-
steld op 100,60, waardoor het effec-
tieve rendement op 6,67 komt. De
couponrente bedraagt 6,75 procent.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van financiën sprak gisteravond
zijn tevredenheid uit over de hoogte
van het bedrag dat uit de markt is
gehaald. Het is de tweede leningom
de financieringsbehoefte van het
rijk in 1989 te dekken. De voorlaat-
ste lening bracht f 3,3 miljard op en
droeg een rente van 6,5 procent. De
totale financieringsbehoefte wordt
voor dit jaar geschat op f42 miljard.
Inschrijvingen op de uitgiftekoers
van 100,60 zijn voor 85 procent toe-
gewezen. Inschrijvingen daarboven
zijn ten volle toegewezen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 17-1-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.720-/27.220
vorige ’ 2*780-/ 27.280) bewerkt ver-
koop ’ 28.820, vorige ’ 28.880 laten.
ZILVER: onbewerkt ’360/ 430, vori-
ge ’ 360-’ 430; bewerkt verkoop ’470
laten, vorige 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,03 2,15
Brits pond 3,55 3,80
Can. dollar 1,68 1.80
Duitse mark( 100) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,73 1,85
Jap. yen (10.000) 160,50 165,50
Ital. lire. (10.000) 14,65 16,05
Belg. frank (100) 5,20 5,50
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,85 34,35
Zwits. Fr (100) 130,00 134,50
Zweedse kr. (100) 31,50 34.0Q
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(100) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87"
Griekse dr. (100) 1.20 1,40'
Finse mark (100) 47,00 50,00
Joeg, dinar (100) ' 0.01 0.T)6 '
Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op deAmsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:

Amer. dollar 2,08375-08625Brits pond 3,6915-6965
Duitse mark 112,830-880
Franse franc 33,075-125
Belg. franc 5,3875-3925
Zwits. franc 132,605-655
Japanse yen 163,50-163,60
Ital. lire 15,370-420
Zweedse kroon 33,105-33,155
Deense kroon 29,120-29,170
Noorse kroon 31,040-31,090
Canad. dollar 1,73975-74225
Oost. schil] 16,0610-0710
lers pond 3,0100-0200
Spaanse pes 1,7970-8070
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7915-8015
Hongk.dollar 26,65-26,90
Nieuwz.dollar 1,3000-3100
Antill.gulden 1,1525-1825
Surin. gulden 1,1525-1925
Saudische rial 55,45-55,70
Ecu gulden 2,3510-3560

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 i
1979 = 100):

algemeen 300,2 298,0
alg.-lokaal 293,7 291,3 'internationals 307,3 305,3
industrie 264,3 262,4'
scheep/luchtv. 268,3 263,4
banken 362,0 358,9
verzekering 619,4 613,5
handel 488,3 484,2
cbs obl.index 114.0 113,8
rend. staatsl. 6,42 6,43
waarvan 3-5 jr 6,37 6,38
waarvan 5-8 jr 6,42 6,45waarv.s langst 6,55 6,57rend. bng-len. 6,72 6,73
rend. bankten. 6,43 6,42

AvendkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):

Akzo 148,80-149,00(148,80)
Kon.Olie 243,60-245,80 (243,50)
Philips 36,40 ged.bieden-36,60 (36,60)
Unilever 123,50(123,20)
KLM 42,10 (42,10)

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 2217.14 996.43 188.89 844 56Hoogst 2227.50 101.23 189.90 851.27Laagst 2203.75 299.60 188.06 839.70
Slot 2214.64 104.38 188.95 845.95Winst/
verlies - 10.00 + 7.78 + 0.29 - 0.12
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I PERZENHUIS I
I I TEHERAN 1 1
I Jubileumaanbiedingen I
■ met kortingen tot I
I l 70% I

U vindt ons ook op kabel-tv pag. 403

200x140 200x140
van 650 __r_r\ uitzoeken■ *»„„* 399,- "sr* 590,- I
240x170 240x170
van 950,- ~ê___ uitzoeken —CQQ Jubüeumprijs QQf|
Jubüeumpriji Jil9j vanaf 09Uja

300x200 300x200t_T?"_ uitzoekenvan 1380,- „Q J„bü«imprjjs 1 OQfl
Jubüeumprijs f «7«Jj~ vanaf ILSUj"

I PERZENHUIS TEHERAN I
PROMENADE 143, HEERLEN

Alle tapijten vrijblijvend op zicht, reservering mogelijk.

WÊF UITVERKOOP!\__TmrwXj^r Heren lederjack449- 290,--lederjack 398,- 249,--lederjack 249,- 179,-
-r Herentrui met ieder 98,—

Dames lederjas% 449,- 290,-
Dames iederjas 3A 549,- 350,-
Dames lederjas % 568,- 398,-

KORTINGEN TOTuug/
Kloosterstraat 37 ■II i_\\

uc?» Simpelveld _f \-W
Tel. 045-441150

DAMES EN HEREN LEDERKLEPING

HBESSi»""l VNr w tMkMKt eilo' IH*WWI"u Mn ca,e' d'sco' coffee-shop, cafetaria,
Pfcn bistro, petit restaurant of gemeenschapshuis beheren of in de horeca gaan werken?

njrp^jn Geleen, op dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur
___Z''3____r Heerlen, op dinsdag 14 februari, in het H.K.8.-gebouw, om 19.30 uur

BjJIIiïSY Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de Limbourg, om 19.30 uur
■BBüsi^j BQjfjfl^ 0p vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uur

Maastricht, op vrijdag 17 februari, in het Maaspaviljoen, om 19.30 uur.de cursus voor het

Diploma Cafébedrijf
12 wekelijkse lessen, examen 7 juni 1989, opleidingsgarantie O
Vraag vri|bli|vend een gratis prospectus aan bi| het: / I «t«m«0.km..««.,.om^—k

Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven I
Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440 ««J
De cursus kan ook schriftelijk worden gevolgd (’ 295.-) u_&__ I

Stichting Opleidingen

Stichting Koehes, in deregio een begrip voor het
Vakbekwaamheids- en Handelskennisonderwijs, start in de
week van 23 januari as. met de volgende opleidingen:

IIIPI fIIWIA lessen °P maandag-, dinsdag-
Ui l LUIVIH of donderdagavond en op

P/ICCDCnDI IC dinsdag-of woensdagochtendUMI CDCUtiIJr en op zaterdagochtend.

BASISKENNIS
DUCIMIUUUCII Lessen op maandagavond

Zaterdag 21 en zondag 22 januari
06 OPEN HUIS

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. 045-455674.

I Damesjaponnen en
I -pakjes, rokken en
I blouses sterk
I afgeprijsd.

KOM SNEL!!!

I~^jfft~ 1
De Edah-supermarkten krijgen langzaam maar
zeker een ander gezicht. Da's logisch, want

55^^^ Edah volgt de wens van de consument
Tegenwoordig willen de mensen hetliefst alle boodschappen onder een
dak. Ook de verse boodschappen.

We zoeken daarom voor ons nieuwe filiaal Brunssum-Noord en Edah
winkelcentrum De Parel in Brunssum jonge mensen die in teamverband
willen werken. Welke

I SCHOLIEREN m/v en HUISVROUWEN
hebben interesse voor bijvulwerkzaamheden in onze winkel op maandag-,
dinsdag-,woensdag-, donderdag- en vrijdagavond? Minimum leeftijd 18 jaar.

I VULPLOEGMEDEWERKERS GEVRAAGD
Afwisselend en zeker niet saai. Dan ben je bezig om de presentatie van de
artikelen te verzorgen of je bouwt een speciale artikelopstelling (een
„display"), even later controleer je een binnengekomen goederenzending.
Heeft u interesse? Kom dan as. vrijdag 20-1 tussen 14.00 en 17.00 uur naar
ons filiaal winkelcentrum De Parel te Brunssum. __^^^.
U kunt vragen naar onze bedrijfsleider, de heer __^_____^___y__W_
Vizarri. Wilt u bank-/gironummer en fiscaal nr.
meenemen? 12*263 lAllLffS^yMio_t_^_—A

1 _—_——_—_————-.

GELD
Lage tarieven.

| Deskundig advies.
| Snelleafhandeling.

I ,2A,. 147,- ■
lio.oool- z3B'' "" ' 1I,s.iooUe*,- as*'" I

OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looplijden zijn óók mogelijk

RNANCIERINGSKANTOOR

PCWHScharnerweg 108 Maastricht
Bijkantoor:

Hoofdstraat 9, Hoensbroek
I «Tel. 045-225000■

Club Rustica vr. nog enkeleGASTVROUWEN. Werk-
tijden van 's morgens 11.00
tot 18.00 u., of avonduren
van 18.00 tot 24.00 uur. Tel.
045-412762, v.d. Weyerstr. 9,
Kerkrade-West.
Parttime TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht- week-
enddienst evt. WAO-er. Ju-
lianastr. 6, Brunssum.
Metselaars gevr. mld. na
19.00 uur, bouwbedrijf
PARO Baanstraat 125,
Landgraaf tel. 045-313105.
La Comparsa bar zoekt
MEISJE. Inl. 045-241592 of
244240 na 15 uur.
DRUMMER gevr. met erv.
voor bluesband in omg. O.-
Mijnstr. Zich wenden na 6uriD4s-351433.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TIMM. en mets. Ook col.
Ned. verz. Tel. 045-229529 of
229548.
Ervaren BUFFETJUF-
FROUW gevraagd voor het
Streeperkruis Schaesberg,
Streeperstraat 66.
Dames en ECHTPAREN
gevr. Contactburo Maas-
tricht, tel. 043-635264.
Speciaalbierencafé De
Doufpot zoekt nette BAR-
KEEPER/KELNER, part-
time. Tel. 04490-51023, na
16.00 uur.

|
Met spoed zoeken wij:

W DRAAIERS
met enige ervaring,

voor bedrijven in de regio Kerkrade

' wK en Brunssum;

L f FREZERS/MTS'ERS WTB: ■Enige ervaring is gewenst. Kandidaten dienen
woonachtig te zijn in de regio Brunssum;

MTS'ERS WTB
voor onderhoudswerkzaamheden.

Heb je interesse? Neem dan vandaag nogcontact op met Luc I
H Goossens, vestiging Heerlen, of Hami Wiertz, vestiging Kerkrade! m

Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

\M_______L____\ VOOR ELK BEROEP

TE HUUR
CAFÉ (met woning)
in de gemeente
LANDGRAAF
Het betreft een goedlopend
horeca-bedrijf alwaar u tegen
redelijke voorwaarden kunt
starten.
Heeft u interesse in deze over-

Inameen beschikt u over de
"' tm>M'\t' vereiste vestigingsdiploma's
intfi.MM.v d k schrijVen naar:k gevestigd te Wijlre (ZL.) J

is een ran ouflsiier -- . . .-". n .,
|MM<«i. Koninklijke Brand, gt»i bemii mei een Bierbrouwerij b.v.
uiistetenae numpnsitie t.a.v. dhr. R. Keulartz
in IU» anncne M PoStbuS 1J 6320AA WIJLRE

[Sy Nadere tel. informatie
f4^ i^ op werkdagen tussen
f mm U-_m. Mi _A \ 8.30 en 10.00uur:[ I OITH-lllit \ 045-461377 dhr. R.

'U a I E * ■ Keu,artz

Uw adres voor:
HANG- en SLUITWERK

KOST-PLEEGGEZIN GEZOCHT!
Jack is 16 jaaren voor hem zoeken we op zeer
korte termijn een gezin waar hij tot aan zrjn zelf-
standigheid kan wonen. In verband met school-
bezoek zoeken we voor hem een gezin in Heerlen
of zeer direkte omgeving. We zoeken een gezellig
gezin, liefst met kinderen.
Pleegouders die zowel de positieve als negatieve
kanten van Jack kunnen erkennen. Jack heeft
bovendien veel stimulans nodigvoor wat het naar
school gaan betreft.
Pleegouders die iets voor Jack willen gaan bete-
kenen, kunnen rekenen op een goede begelei-
ding en een kostendekkende vergoeding.
Heeft U belangstelling en wilt U meer informatie?
Belt of schrijft u dan naar de Centrale voor
Pleeggezinnen, Wilhelminastraat 30a, 6131 XP k
Sittard. Telefoon: 04490 - 23123.

W M 1 Hnji, rtrW^MTil I iij !{T

I "■' A_WW '"_AH ;:■;_>;_:_:■. 7ffifflïÊffi_W_Wi_'

___W_ WWT^____\ mmmW ____m _______ ____%.
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Sanders
Meubelstad

zetzVi
prijzen op de

helling!
Bij Sanders valt uop 't ogen- deur uit voor soms wel dehelft van

blik van deene verbazing in deprijs! Maarzetuerweleven vaart

de andere. Fraaie banken en luxe achter, want weraken in een snel
slaapkamers,ruime linnenkastenen tempo opgeruimd. En op is stop.

gezellige eethoeken: een groot
gedeelte van onze collectie gaat de U TREFT' BU SANDERS

DONDERDAG KOOPAVOND. AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL 02
PV 184733. BEVERWUK, PARALLELWEG 120, TEL.02510 - 20816. GRONING^

PROTONSTRAAT 8, TEL. 050 - 184022 KERKRADE, VALKENHUIZEN"1

I T____\ __T%Ï LAAN 20'TEL' °45 " 41599° UTRECHT, WINTHONTLAAN 4, TEL. 0J

B^^f^ I WÊK M__^__ 889144. VRIJDAG KOOPAVOND. BERKEL / RODENRIJS, INDUSjKWA W. I -^^^^^2 i^M WEG 19'TEL 01891 " 13855-DUIVEN' NIEUWGRAAF 4, TEL. 08303 -''HMfVVfVQ^^S^^KH HATTEM, INDUSTRIEWEG 2, TEL. 05206 - 41131. OOSTERHOUT-ZU
■ Vj£^2| BENELUXWEG 3, TEL 01620 - 50154. SON, EKKERSRUT 237, TEL. 049»"„ | 72065. VLAARDINGEN,HARINGBUISWEG 33, TEL.010-4359800.

I VERSE RIBJES 2.98
I VARKENSPOULET 7.98
I HAMLAPPEN 8.98
I VARKENSROLLADE 8.98
I VERSE HAM 8.98
I VARKENSFILET 11.98
I Donderdag koopavond AMBY-MAASTRICH ■I (behalve in Sittard) /^ 3TI ' " * Undeplem 1

I HEERLEN: Heerlerbaan 106 /~ LJ I^J ü\ „,.«„_.-, ~aWaF
BRUNSSUM: Julianastraat 24 * I—* IK^ *—* 1 gfOPEND VANAf R| SITTARD: (Sanderbout): Veestraat 42 WOENSDAGJZ^



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
16.00 "" Seabert. Tekenfilmserie.
16.10 Mijn eerste keer. Programma

waarin ervaringen en emoties van
kinderen die iets voor het eerst mee-
maken centraal staan. Vandaag:
Schaatsen.

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

17.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: Apo-
theek.

17.05 Buck Rogers. Serie. Afl.: Ruim-
te-rock. De rockgroep Andromeda re-
peteert voor een concert. Mangros wil
het concert echter gebruiken om op-
standen onder de jonge luisteraars te
veroorzaken.

17.50 "" Countdown: 10 jaar. Pop-
programma gepresenteerd door de
presentatoren van de afgelopen ja-
ren. Speciale gasten: Riek Astley en
Sheena Easton.

19.25 Family Ties. Amerikaanse se-
rie. Afl.: De oppas van mijn broer.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Spijkerhoek. 13-delige drama-

serie. Afl.3: Nieuwe kansen. In ruil
voor motorsponsoring heeft Dirk-Jan
zijn eerste pakje in opdracht van Ge-
rard Verlinden naar Duitsland ge-
bracht.

21.05 Klasgenoten. Koos Postema
laat de lagere schoolherinnering van
Hans van Breukelen weer even tot le-
ven komen.

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

22.35 China Beach. 13-delige Ameri-
kaanse serie. Afl.B: Gevonden en ver-
loren (2). De verhouding, die McMur-
phy met Natch heeft, wordt nog ge-

compliceerder als ze wordt voorge-
steld aan Natch's vrouw.

23.25 "" Maya. Gevarieerd show-pro-
gramma vanuit 't Zonnehuis in Am-
sterdam. Presentatie: Maya Eksteen.

00.10-00.15 Journaal.

" Hidde Maas en Wilfried Klaver in 'De Spijkerhoek'. (Nederland 2 - 20.29 uur)

Duitsland 1
n'ai ARD-Ratgeber: Das internatio-
u»e.'v-Kochbuch. Culinaire serie.

andaag: De Italiaanse invloed in
10on ë'1q"S? 3a9esBchau/Tagesthemen.

Jol t 9e9en sPritze ~n~

btt° Dle Goldene 1. ARD Fernseh-

lï'fÜ u"ischau.]\ll Monitor.
13 On. Persover2lcht.
U_n 13"15 Tagesschau.
U'S Z* Teletekst-overzicht.ISoS I?9«sschau.è"?» Sinhé Mopa - die Tochter des

iuu,ayenhalters. Braziliaanse serie.""e< Lucelia Santos, Rubens de Fal-15^' Marcos Paulo, e.a.
""*° Berlin - Ecke Bundesplatz. Se-

sch Portretten- Afl.: Mevr. Toma-
buurt en haar 20r9en voor de

16*1* ? ie Tr'ckfilmschau.
«trnhi'riams Reise auf dem Mond"
n.,J'' Poppenspel van de Augsbur-

lf7-puppenkiste.

172sTagesschau.
18 ,t ~aaff- Amusementsprogramma.
18.%iet? S lef und Heute.
£< tin Lord für alle Falie. Serie.

19 eU Lfaumwagen mit Chauffeur.
2000 !ï°?ramma-overzicht.
20'ie Ul^ Ta9esschau.

s'na *olle9e kommt gleich! Fransepeeif|(m uit 1983 van C|aude Sautet
Jao es Montand, Nicole Garcia,
bin hU6s Villeret e.a. Alex is een vol-
Parr er Hi' werkt in een dfukke«"ise brasserie. Ondanks chaoti-

"e toestanden bewaart hij altijd zijn
*» eae humeur en zijn oog voor knap-

pc vrouwen.
21.55 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Ein Abend auf demSchift. Hel-

mut Qualtinger leest voor uit Weense
café-literatuur. Herh.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
-09.45 Zie Duitsland 1.
13.40 Die Geschwister Oppermann.

2-delige tv-film van Egon Monk naar
de roman van Lion Feuchtwanger.

Met: Wolfgang Kieling, Rosel Zech,
Till Topf e.a. Deel 2. Herh. begin 1933
worden de leden van de familie Op-
perman een voor een vervolgd door
de nazi's.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Wind in den Weiden. Poppen-

spel. Afl.: Der Frosch als Pisten-
schreck.

16.15 Logo. Kinderprogramma.
16.25 Hals über Kopf. Serie. Afl.: Ab-

geschleppt. Herh.
16.55 Heute. Aansl: Aus den Landern.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Sport, ac-

tualiteiten en amusement.
17.40 Matlock. Serie met Andy Grif-
fith, Nancy Stafford, Kari Lizer, e.a.
Afl.: im Schutz der Dunkelheit. (om

18.15 uur onderbroken voor Lotto-
trekking A.)

18.54 Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Doppelpunkt-Gesprach.

Programma over vrouwen in man-
nenberoepen. Presentatie: Barbara
Stöckl. Afl.: Arbeiten sic wie ein
Mann, Madame?

20.15 Kennzeichen D. Actualiteiten
uit Oost en West.

21.00 Fatman oder Der Dicke und
ich. Serie met William Conrad, Joe
Penny, Alan Campbell, e.a. Afl.: Mit
Leib und Seele. Een officier van justi-
tie en de dochter van een politieman
zitten de gangster Long achterna,
met wie ze nog een appeltje te schil-
len hebben.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext: Der liebe gott - wie

sieht er aus? Documentaire serie
over het godsbeeld van mensen. Afl.:
Gott wie die Geringsten.

22.40 Die Sport-Reportage. Van-
avond: 1. EK kunstrijden op de
schaats vanuit Birmingham. 2. Est-
seecup handbal, BRD - Hongarije
vanuit Hamburg. Commentaar: Rolf
Kramer.

23.30 Der Prinz. Tv-film van Sven Se-
verin. Met: Robert Düssler, Markus
Sauk, Cathrin Vaessen e.a. Herh. Het
zorgeloze leven van een leerling ver-
andert als een leraar verdwijnt. Er
ontstaan nog meer problemen.

01.05-01.10 Heute.

" Yves Montand en Nicole Garcia in 'Kollege kommt gleich!'
(Duitsland 1 -20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Voor6!,' en CAI-abonnees:""' kanalen zie schema exploitant

% ~_zwart wit programma
0

~ stereo geluidsweergave-~ - tweetalig bij stereo-app.1 ~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
**»«rland 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33. 35. 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37.
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
BelgiëTV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België Téle 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
J~? 2°nen en dochters. Australi-an» serie met Pat McDonald, Torn

15 JMS
aeds' Rowena Wallace e.a. Herh.

■«5 Soepel werken. 3-delige serie.
1eD«e'l.Herh.

°° Candy Candy. Tekenfilmseriever de lotgevallen van een klein
weesmeisje. Afl.: Annie kan weer la-chen.
"«5 De Smurfen. Tekenfilmserienaar de verhalen van de Belgische«riptekenaar Peyo. Vandaag: Een

18fl voor baby/Zo wijs als een baard.
hui Arme van het Groene
do Vervol9 in vier delen op de eer-der uitgezonden gelijknamige Cana-dese serie. Afl.2.18^ NieUWB"

lane Ilk Tak- Animatieserie. Herh.«"05 Plons. Kinderserie. Afl.: Plons
18 in Blubber9um-

iet a r"ne- Detective-reeks voorwnderen. Afl.: Het spookvliegtuig.Paul Ricour, Lea Couzin, Mieke
18\__ye ca'Herh'

'~~ KlUmanjaro. Nieuwsmagazine»oor jongeren. Presentatie: Manuelavan Werde."00 Uitzending door derden: Pro-i ■ra|nma van de Katholieke Televisie-,|" Radio-Omroep.
""« Mededelingen, programma-. overzicht en paardenkoersen._l'__ N,euw»-
-«.00 Een zaak voor twee. Westduit-se serie. Afl.: Elf jaar later. Met Gun-eer Strack en Claus Gartner. Na elf

llllin i

jaarkomt de voor moord veroordeel-
de Udo op vrije voeten. Frauke Kui-
per, de weduwe van het slachtoffer,
vreest dat hij wraak zal nemen op
haar dochter Arm. die was namelijk
kroongetuige in het proces. Aansl.:
Nationale loterij-uitslagen.

21.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen, gepresenteerd door Herman van
Molle.

21.30 Eiland. Kunstmagazine. -Erik
Orsenna, Frans auteur, winnaar van
de Prix Concourt '88; -Steve Paxton,
Amerikaans danser en choreograaf;
-Sigiswald Kuijken, violist en gamba-
speler; -Frangois Barre over Cités-Ci-
nés. Presentatie: Johan Thielemans.

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

Middelheim 1987. Vandaag: Phil
Woods Little Big Band (2).

23.20-23.25 Coda: 'Gedicht' van Karel
van de Woestijne.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Tracy
komt weer opdagen, vastbesloten om
Leigh het leven zuur te maken.
Woombai dreigt in vreemde handen
te vallen.

19.23 Tweemaal Zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Sportavond. Met o.a. Europees
Kampioenschap Kunstschaatsen te

Birmingham (vrije oefening voor pa-
ren). Commentaar: Dirk De Weert.

22.45-23.25 Mobiele mensen " auto.
Automagazine. Vandaag: Duurzaam-
heidstest Renault 25 TNB; Droomau-
to; Pechtip nr. 5; Reportage over ABS
op motorrijwielen. Presentatie: Rudy
Pinceel. Aansl. Verkeerstips.

" Johan Thielemans presen-
teert 'Eiland. (BelgièlTV 1 -
21.30 uur)

programma’s woensdag televisie en radio

Nederland 1
EO

■°0 Vrouw zijn. Tv-magazine voor
10TeWen' Presentatie: Paulien Lens.

m 00 TV-Fruitmand. Program-ma met geestelijke liederen. Presen-
-13 ol?.' Heleen van D'ik-"w-13.05 Nieuws voor doven en
Is*'*fhthorenden.

'■<*> Nikolai. Portret van een 15-jari-
ist.? stel'ike iongen uit Rusland.

Dort
(TT) HaMo N«ter,and- Serie

P°[»etten van Nederlandse kinderen
16 n«et bui,en'and.
r"° De natuur van Noord-Ameri-

ïg"- Natuurserie. Afl.: De grijze uil."«5 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
6 wilde stier. Corey en Lassie ont-
oeten Lou, die niet erg zachtzinnig

1b ei een stier omgaat.nf (TT) Kinderkrant. Kinderpro-gramma.
17a? Journaal.'/W-18.00 Tijdsein-Buitenland. Ac-
-18 3^'teitenrubriek-
fj"w Jody en het hertejong. Teken-"mserie. Afl.: Het eten vergeten,uu a

19.00 Journaal.
19.18 Gospelmagazine. Muziekpro-

gramma.
19.45 Bunkeren. Interviews met be-

kende Nederlanders.
19.55 De Campbells. Canadese se-

rie. Afl.: De luitennant. Captain Sims
heeft een huwelijkskandidaat voor
Rebecca. Neil heeft het daar moeilijk
mee en hij is niet de enige.

20.20 Overal en nergens. Reportage
over een AIDS-opvanghuis in Los An-
geles.

21.00 Patty loopt ook de vierdaagse.
Documentaire over ontwikkelings-
werk in Kenia.

21.28 Samen zingen met Arie Pronk.
Samenzang in het Ahoy-sportpaleis
in Rotterdam. Presentatie: Heleen
van Dijk. Deel 2.

22.05 Zoals Mozes. Documentairese-
rie. Afl.B: Stilte in de storm.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
23.10 Vrije gevangenen. Serie por-

tretten van mensen die om hun over-
tuiging vervolgd worden.

23.15-23.45 De erfenis van Raisley
Calvert. Portret van de stichter van
een Engelse hulporganisatie voor ge-
handicapten.

j7 uana Delany in 'China°*ach. (Nederland 2 - 22.35uUrj

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Schooltelevisie. Maar niet

heus. Les 2.
09.30-10.00 Leven in de Gouden

Eeuw. Les 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Hollandse Nieuwe: De jonge

ondernemers. Herh.

18.30 (TT) De jaren dertig. Les 7.
19.00 (TT) Het Klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Midlotto.
20.00 Journaal.
20.29 Pinter-cyclus: Bedrog. Tv-spel

van Harold Pinter. Met: Patricia Hod-
ges, Jeremy Irons, Ben Kingsley e.a.
Regie: Sam Spiegel. Het bedrog is de
liefdevan een man voor de vrouw van
zijn beste vriend. Het liefdespaar
huurt een flatje en brengt daar gedu-
rende een lange reeks van jaren de
donderdagmiddag door.

22.10 100 Meesterwerken. Afl.3:
Adam en Eva in het paradijs (1531),
van Lucas Cranach de Oude uit de
Gemaldegalerie Berlijn-Dahlem.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Studio Sport.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO.Radio 1:95.3 en 100,3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 1900-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Sesamstraat.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 29. Herh.
10.10-12.00 Schooltelevisie.
13.00-14.00 Monitor im Kreuzfeuer.
17.35 Teletekstoverzicht.
18.00 Telekolleg ll.Cursus Engels.
Les 3.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Wissenschaftsshow. Elektro-

magnetische Wellen im Haushalt. Po-
pulair wetenschappelijk magazine.
Vandaag: Microgolven in de huishou-
ding.

22.30 Rückblende: Erste Teilnahme

von Frauen an den Reichstagswah-
len. Documentaire over de eerste al-
gemeneverkiezingen in Duitsland, 70
jaargeleden.

22.45 Die Vertreibung aus dem Pa-
radies. Duitse speelfilm uit 1977 van
Niklaus Schilling. Met: Herb Andress,
Elke Haltaufderheide, Jochen Busse
e.a. Anton Paulisch woont al 12 jaar
in Italië. Een telegram van zijn zuster
Astrid roept hem terug naar Mün-
chen, waar zijn moeder op sterven
ligt. Anton komt te laat. Maar hij be-
sluit te blijven, omdat de relatie met
Astrid weer opbloeit.

00.40-00.45 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
15.45-16.45 Schooltelevisie. 17.15
Nouba nouba, met o.a. ALex, La souris
motorisée, Graine d'ortie, serie. Herh.
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd

* informatief programma. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, regionaal program-
ma. 19.30 Journaal. 20.00 Festival du
cinéma de Bruxelles. 20.05 Strip tease,
reportages. 21.05 Chouans, 4-delige
serie. Afl.3. 22.00 Coup de film, filmma-
gazine. Aansl.: Uitslag Nationale Lote-
rij. 22.25 Cargo de nuit. Europees ma-
gazine. Presentatie: Jean-Louis Sbille.
23.05 Laatste nieuws. 23.30-23.45 Lecoeur et l'esprit, katholiek magazine.

België/Télé 21
19.00 Le coeur et l'esprit. 19.30 Jour-
naal. (Met simultaanvertaling in geba-
rentaal). 20.00-23.00 Challenge metEK Kunstrijden op de schaats te Bir-
mingham. Commentaar: Eric Knol.

TV5
16.10 Agence interim. 16.30 Bonjour,
bon appétit. 17.00 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. 18.00 Les
Cinq dernières Minutes. 19.30 Papier
Glacé. 20.00 La Suisse insolite. 21.05
Musique classique. 21.30 Page 88.
22.00 Journal téléyisé. 22.35 Conti-
nents Francophone. 23.30 On a mar-
ché sur la lune. 00.00-01.00Papier gla-
cé.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Radio I
Woensdageditie. (7.30 Nws.) 12.56
Meded. voor land- en tuinbouw
13.09 Aktua. 13.25 Journalistenfo-

rum. 14.06 Binnenl. Zaken. 14.30
Klantenservice. 15.45 Hallo met de
TROS. 16.06 Tijdsein. 18.45 Waar
waren we ook al weer? 18.57 EO-
Metterdaad Hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30 Akkoord. 20 02
Langs de lijn. 22.02 Podium van de
Nederlandse Licht Muziek. 23.05
Met hetoog op morgen. 0 02 Volg-
spot. 1.02 Romance. 2.02 Claire-
Obscur. 4.02 Nachtexpress. 6.02 In
't voorbijgaan. 6.07-7.00 Van-
daag... donderdag.

" Jo Harris.
(Radio 2-9.03 uur)

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Ook
Goeiemorgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.54 In t voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.02-7.00 Zie Ra-
dio 1.

Duitsland 3 SWF___—_—_______,___________________________________________________,__,

08.20 Tele-Gymnastik.
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 3.
09.30-11.30 Landtag-live. Regerings-

verklaring door de minister-president
van Rheinland-Pfalz.

15.55 Schooltelevisie.
16.30 Musikinstrumente und ihre

Geschichte. Das Akkordeon.
17.00 Avec plaisir. Cursus Frans.

Deel1.
17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 3.
18.00 Sesamstraat.
18.28 Moonfleet. Serie. Afl.: Zwi-

schen Himmel und Holle.
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abenschau.
19.30 Schlaglicht. Politiek informatief

programma.
20.10 Agatha Christie: Miss Marple.

Vandaag: Die Schattenband.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.20 Landtag aktuell. Politiek maga-

zine. Presentatie: Christoph-Michael
Adam.

21.50 Sportimport.
22.35 Smileys Leute. 6-delige serie

van Simon Langton. Afl.2: Agent in
eigener Sache. Ofschoon hij geen of-
ficiële opdracht van de geheime
dienst heeft, gaat Smiley op eigen
houtje op zoek naar de moordenaars
van zijn oude vriend generaal Vladi-
mir. Hij doet zijn werk grondiger dan
de politie en vindt niet ver van de
plaats van de moord een bewijsstuk.

23.35 Pop-souvenirs. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Kraus. Herh.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

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

zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Babysitter.
09.35 Jackie und Jill - Die Barenkindervom Berg Tarak. Afl.: Ein aufregendeï
Tag in Sacramento. 10.00 SAT 1 Bliclt10.05 General Hospital. Afl.: Wird La»*
ra beichten? 10.50 Tiletip Natur. 11jlé
SAT 1 Bliek. 11.05 Aber, Herr DokVpK
Engelse komedie uit 1954 van RalpS
Thomas met Dirk Bogarde, Muriel P%vlow, Kenneth More e.a. 13.00 T^jj»
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pil.
gramma-overzicht. 14.05 Dr. DolitS^Afl.: Dr. Dolittle und die Seehunè*
14.30 Die Cowboys. Afl.: Souvenirsjar
einen Mörder. 14.55 Der Golderifc
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl,;
Die richterliche Entscheidung. 15:59
Teletip Gesundheit. 16.00 Mem Freund
Taffdi. Afl.: Frank tickt nicht richtig.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: Der
Todeswagen. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45Bezaubernde Jeannie. Afl.: Der Vetter
aus Texas. 18.15 Das Glücksrad. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. A4r[-
sl. Programma-overzicht. 19.10 HoteL
Afl.: Schmuckstücke. 20.00 SAT .
Bliek. 20.10 Spenser. Afl.: VieleFrageri- wenig Antworten. 21.05 SAT 1 Blic^21.10 Mit Challanger Qne ms All - Dr»
Astronautinnen warten auf ihre Ch|n*
cc. Amerikaanse tv-film uit 1983 \<aif
David Lowell Rich met Sharon Giess,
Dcc Wallace, Arme Archer e.a. 22.59
SAT 1 Bliek. 23.00 Simon, derAusséw*
dische. Amerikaanse filmkomedie uit
1979 van Marshall Brickman met Ala*
Arkin, Austin Pendleton, Judy Graubart
e.a. 00.30-00.40 Programma-ove£
zicht.

SSVC
12.30 For Schools.
12.45 For Schools.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Puddle Lane.
13.30 Handmade. Magazine.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Heirloom. Magazine.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC.
16.00 He-man and the Masters of

the Universe. Serie.
16.20 The Snorks. Serie.
16.35 What's that noise?
17.05 Toms' Midnight Garden. Serie.
17.30 Blockbusters.
17.55 Prove it. Show.
18.20 Emmerdale Farm. Serie.
18.45 News and Weather.
19.00 This is your Life. Show.
19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 Des O'Connor Tonight. Enter-
tainment.

20.40 Taggart. Serie.
22.00 Party Political Broadcast.
22.05 News and Weather.
22.35 Clive James Postcard from

Paris.
23.25-00.55 Sportsnight.

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.
09.00 Cisco Kid. Serie.
09.30 Mask. Serie.
10.00 "" Countdown.
11.00 "" The Coca Cola Eurochart
Top 50.

12.00 "" Soft and Romantic.

13.00 Another world. Serie.
14.00 Canon Fashion TV.
14.30 Ask Dr. Ruth.
15.00 Ritters Cove. Serie.
15.30 Starcom. Serie.
16.00 "" Pop Formule.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Flying Kiwi. Serie.
18.30 I dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.30 World's Most Spectacular

Stuntmen.
20.30 Wednesday Movie. The War

between Men and Woman.
22.22 The Uniroyal Weather Report.
22.25 Shell International Motor

Sports 1988.
23.23 Ford Snow Report.
23.30 Thailand Panorama.
00.00 "" New Music.
00.57 The Uniroyal Weather Report
01.00 Franz Kline Remembered.
01.30 Playing Shakespeare.
02.30 National Gallery.
03.00 Guitarra.
03.30 Jazz with Barb Jungr.
03.40-06.30 Landscape Channel

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6 04 De mor-
genstond. 7.04 Ronduit Music-
time. 9.04Muziek motief 10.04 Ex-
presso. 11.04 Country trail. 12 04
Praise. 13.04 Toga Party. 14.04
Nozems-a-gogo 16.04 Janssen &
Jansen 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Dnespoor
19.03 De Wereldontvanger. 21.03
Het front. 22.03 La Stampa. 23 03-
-0.00 Stompin.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 800
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws 840 Te Deum Lau-
damus 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet: AmsterdamseBachsolisten m.m.v. Paul Verhey,

fluit. 11.20 Imogen Cooper, piano
12.00 C.Ph.E. Bach herdacht (20).
12.15 Promenade: Werken van De-
libes. 13.00 Nws. 13.02 Lunchcon-
cert. 14 00 Songs of praise. 14.30
Solisten 1988. 15.00 In de kaart ge-
speeld. 17.00Jaccoskeus, operet-
te- en musical. 8.00 Nws. 18.02
CeDéa 20.00 Nws. 20.02 Werken
metdirigenten. 22.00-0.00 Voor het
stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws 9.02 Sportief 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De passie voor
een land 10.00 Postbus 270 - Mie-
ke Telkamp. 11.00De duvel is oud

12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10 Wereldw-
ijzer. 14.00Wijzer op5.15.00 Meer
over minder. 16.00 Schlagerfesti-
val. 17.00 Huiswerklijn. 17^40 Ba-
siscode 3. 17.45 Postbus 51. 17.55
Meded. en Schippersberichten.

1 18.00 Nws. 18.10 Kinderforum.
18.20 Uitz. van de WD. 18.30
Tempo Doeloe. 19.00 Progr voor
buitenl werknemers. 20.30 Roek-
school 11. 21.00 Latijn. 21.30 Qa
va? 22 00-22.30 You're welcome.

Omroep Limburg
7_ 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel. gast van de dag en
muziek. 8.05, 9 02. 10.02, 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg Aktueel, De Bu-
ren, agenda en muz. 13.05, 14.02,
1502 en 16.02 Kort nws 17.02

Reg weerbericht. 17 05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 17.25De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17.55 Kort
nws 18.05-18.07 Aankondigingen

BRT2
5.30 Goede morgen, Morgen
(6.00-6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws en
RVA,-ber.) 8.00 Nws. 8 12Koffers
en compagnie 10.00 Nws. 10.03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55 Mediatips
1200 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Made in Germany. 14.00 Di-
lemma. 17.00 Focus. 17.10 Rijs-
wijckfoon. 18.00 Nws. 19 00 Dans-

vergunning 22.00 Nws 22.10 Jazz
Kaffee 23 30-2 00 Twee tot twee.
(0.00 Nws )
Belg. Rundfunk
6.30Radiofruhstück 7 15Wunsch-
kasten 730 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender. 8 10
Presseschau 8.30 Für die Kran-
ken. 9.00 Regionalmagazin" 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 1105 Gut Aufgelegt.'l2.oo
Veranstaltungskalender: Musik bei
Tisch. 12.15 Veranstaltungskalen-
der. 12.30 Presseschau 1300 Fri-
schauf. 14.05 Musikzeit heute. Le-
der. Chansons und Folk 15.00
Nachmirtagsstudio 16.05 BRF-ln-
tern. 18.00 Regionalnachrichterv
BRF-Aktuell 18.40-20.00 Orgel-
und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 900 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treff nach
elf' 12.00 Is ja 'n Ding. 14 00 Viv*.16.00 Entenjaad. 17.00 Musikduell
17 50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
duell 1900 Prima 20.00-1.00 Ein
lunges Musikprogramm. » '♦

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
09.55 Australian Open 1989. Tennis:

samenvattingen. Commentaar: Petra
van Oyen.

11.00 Die Springfield Story. Herh.
van 01.10 uur.

11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel
Alpenglühen (2).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Die Scheinheirat.
12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Australian Open 1989. Tennis:
rechtstreekse reportage vanuit Mel-
bourne.

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

kaanse serie.
16.55 RTLaktuell.
17.00 Australien Open 1989. Tennis:

samenvattingen.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Eine Kiste roter
Ruben.

18.45 RTL Aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Mann aus Atlantis. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Diabolische Ver-
wandlung.

20.00 Weerbericht.
20.10 Operation Vietnam. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Bis aufs Blut.
21.05 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse. Amerikaanse serie.

22.00 RTL Aktuell.
22.25 Australian Open 1989. Tennis:

samenvattingen.
22.35-00.05 Die schwarze Serie bei

RTL plus: Hart wie Diamant. Franse
speelfilm uit 1976 van Yvan Butler.
Met: Jean-Paul Kalfon, Marianne
Basler, Roger Jendly e.a. Een groep
gangsters overvalt een diamanten-
smokkelaar en ze nemen de diaman-
ten mee. Maar ook de gangsters wor-
den op hun beurt overvallen door een
'jonger' geslacht bandieten. Als ze
dan ook nog in de armen van de poli-
tie vallen, besluiten om wraak te ne-
men.

3SAT

14.15 Programma-overzicht. 14.30
Dort, wo Hans Christian Andersen sei*
ne Marehen schrieb. 15.17 'O Taler
weit, o Höhen. Romantische liedjes.
16.01 Die Zither is a Zauberin. Muziek
met Rudi Knabl en Lambert Hamei.
16.47 ...und die Tuba blast der Huber.
17.15 Heute Abend in 3-sat. 17.20
Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30 Pinoor
chio. Afl.: Die Reise auf der Tautje.
18.00 Bilder aus Deutschland. 19.00
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 Das
Dorf an der Grenze. Afl.: KSrnten lÖ6g-

' 1976. 21.25Kennwort Kino. 21.45 KuJ-
turjournal. 21.53 Sport-zeit Nachncfr-
ten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 SpeK-

' trum. 23.05 Begegnungen: Hertha Frrn-
i berg im Gesprach mit Johannes Küha.

00.05 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 World News and Business. In-

ternationaal nieuws.
08.00 The Mix. Entertainment. Elk uur

(tot en met 16.30 uur) World News.);
16.30 Hot Line. Live show. . *18.30 Captain Power and the Sol-

diers of the Future. Serie.
19.00 Wanted Dead or Alive. Se/ie.
19.30 Kate and Ailie. Serie.
20.00 Treasure Island. Film.
21.45 World News in de talen Engels,

Duits en Nederlands.
22.00 Entertainment Tonigt. Benny

HM.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

WDR 4
4»

4.05 Radiowecker. 6.05 Moirjeu-
melodie 9.05 Musikpavillon . T2.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 1500 Café-Konn*
16.05 Alte und neue Karnevalslw-
der. 17.00 Musik-Express 20 05
Zwischen Broadway und Kudamdl.
21.00 Musik zum Traurnen 22.30
Nachtexpress
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Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

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

I i Waar...
kant u deze advertenties opgeven? Bij aile kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

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

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

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 nr, boven 50 m 2gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len).

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz

Telefax
vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachines
vanaf ’ 62,50 per maand

Prijzen excl. B.T.W.
Autronic B.V. - Oirsbeek

J Tel. 04492-3888

Zonnehemels-Van Uden
Grootste sortering zonnehemels nu tegen extra lage
prijzen mcl. 1 jr. gar. Zonnehemel 1.80 mtr. lampen nu

’ 498- met verrijdbaar statief. Dealer van Wolff, Sunfit,
Riko en Philips. Van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek,
045-212655/214793.
AARDAPPELEN klei-
bintjes v.a. 30 et. p. kg. Fri-
tesaardappelen IÖOkg ’ 35,--; uiten 5 Kg ’ 2,50, wortels 5
kg ’2,50. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

STARFASHION groothan-
del voor vrijetiid- en con-
fectiekleding. Nieuw eroti-
3che lingerie. 04490-19235.
STEREOTOREN, VHS vi-
deo te koop. Tel. 045-
-727669.
KOLEN te k. le keus, zéér
goedkoop. Tel. 045-422217
of 423199!
Te k. Open HAARDHOUT
’35,- per m3. Gratis be-
zorgd. D4459-1675.
Te k. mooie BEELDJES,
heel goedkoop! Inl. tel. 045-
-228926.
LEMOTEX 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.
KLEUREN-T.V. weg.
omst. te koop, zeer goed,
045-270083.
AANHANGWAGEN met
gesl. alu opbouw 300 x 150
* 180. 2.5 ton. Nieuw Das-
sen, Stationsstr. 6, Kerkra-
de. -Te k. jprachtiee manou
KINDERKAMER met
eommodekast, kleerkast en
ledikantje. ’ 1500.-. Tel.
045-257213.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwingsopruiming: 10-
-70% korting. Nieuw en ge-
bruikt. DeKachelsmid, Wa-
tem 21, Klimmen. 04459-
-1638.
Goede KLEUREN-TV'S
piet garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
te k. eiken EETH. Castle
Fotfrniture 6 st. + uittrekta-
fel 165x105, nw.pr. ’ 6600-,
prijS ’2250,-. Tel 217062.
GRINDTEGELS, 60x40
13,60 p. stuk betonband
15/5 ’2,70 p. stuk, klinkers
117,60 p.m1. Alles mcl.
BTW. Ook betonplaten en
palen voor schuttingen, e.d.
Creugers Beton, Economie-
straat 46. Hoensbroek, tel.
045-213877 (bij Herschi).

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
jes te h. Boumans, Vredes-
nofje 22, ïï-winselen, tel.
045-411960.
Te huur mooie gemeub.
KAMERS met tel., gebr. v.
keuk., w.e. en douche te
Kerkrade. Tel. 045-452128.
Ge, KAMERS v.a. 350,- all-
in p. mnd. Lotbroekerweg
19,H'broek, tel. 227291.
KAMERS te huur, Aker-
straat-Nrd. 136, Hoens-
broek, tel. 045-216667.
Te h. Kerkrade BE-
DRIJFSRUIMTE Ca. 700m2, op zeer goede locatie.
045-451656.
KAMERS te huur v. stu-
denten, ± 20 m2, centrum
Heerlen. 045-323640.
Luxe APPARTEMENT ge-
meubileerd 1 slaapk. pr.
’575.- p.m., tel. info 045-
-715771, ma en vr. van 9 t/m
17 uur.
ZITSLAAPK, tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 u. 045-229654.
N'HAGEN gemeub. zit-
/slpk., w.c, keuken etc. ge-
meen. All-in. 045-315418.
KAMERS te h. Maastrich-
terstr. 24 Brunssum.
APPARTEMENT te huur
te Geulle mcl. cv., electra
en water en c.a. Te bevr.
043-649428.
Centrum HEERLEN te
huur kamers. Te bevr.
Dautzenbergstr. 6 Heerlen.
Tel. 045-711309.
KAMERS te huur, te Kerk-
rade. Tel. 045-418308.
Te h. HUISJE v. student(e)
of werk. pers., 10 min. v.
centrum Heerlen, afm. 5x5m, douche, toilet, gaska-
chel. Tel. 045-721081, na
17.30 uur.— IZeer mooi MAGAZIJN te
huur, compl. ingericht enbeveiligd. Goed verzorgd.
Tel. 045-215910.
Te h. ruime KAMER centr.
Heerlen met gezamenlijk
gebr. v. keuken, eetkamer,
tuin (studentenhuis) ’325,-
-p. mnd. all-in. Tel. 045-
-421524.
Te k. gevr. defecte KLEU-
REN-TV'S v.a. 1981 (type-
nummer vermelden). 045-
-723712.
KERKRADE-BLEIJER-
HEIDE: compl. boyenwo-
ning te huur, huurprijs

’ 550,-. Inl. 04457-2505, na 18
uur.

RENAULT 5 Parisienne
'82, i.z.g.st, apk-gek., 045-
-210244.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
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 afhalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je by STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
HONDA Accord sedan
4-deurs 1984 met. blauw in
nw.staat, le eigen.

’ 12.900.-. Inruil mogelijk.
G.G. Auto's, Heerenweg
286, Heerlen.

VOLVO 244 GL zilvermet.
LPG, APK, schuifd. etc,
t'Bl, mr. mog. ’5500,-. Tel.
045-326286.
EXCLUSIEF. Renault 25 'GTX duurste uitv. '84. Mer-
cedes 190 diesel 5-bak, rood ,
'84. Ford Sierra 2.0 L 5-drs. 'LPG '84. Liefhebber Por- 'sche 928 in.nw.st.Tevens
Suzuki Alto FX '82. Opel ■Kadett 1.6S4-drs. LPG r.2. :
Opel Kadett stationc. '81. 'Ford Escort 1.3 L stationc.
'81. VW Jetta m. LPG '81.
Lancia Bèta 1600 '80. Volvo :
244 GL m. LPG mod. '80.
Mercedes 2308 m. LPG '77
’2750,-. Bernhardstr. 12, !
Munstergeleen (ook zon- 'dags geopend).
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko- 'men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs- .
wagens. 045-411572. |
Roadstar vr. loop-sloop en 'SCHADEAUTO'S. Hoog- \
ste pr. + vrijw. ook wrak- j
ken. Tel. 045-226346-226260. ■
Spoed. Wij zoeken drin-
gend AUTO'S vanafbj. '80. j
Dir. cont. Ook sloop. 045- :
414372. Tev. alle types Mer- ;
cedes.
Te k. BMW 320 6 cyl. grijs :metal. mooie auto, bj. '79 '’ 4250,-, Klimmenerstraat
93, Klimmen.
Te k. CITROEN Visa 11, su-
per E, groen metal. 52000
km. bj. 81, pr. ’2500,-, tel.
045-270856. ]
Schadevrije als nieuwe:
VOLVO 360 GLS, 5 speed,
bwj. '86, pr. ’ 14.950,-. Inr.
mog. Tel. 045-326286. ]
Leijenaar's-autocentrale
sinds 1960 erkend automo- 'bielbedrijf biedt te koop
aan onder volledige garan-
ties tot zes maanden schrif-
telijk: Mercedes 190 E
blauwzwart '85; Mercedes
230 E eind '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 1.6S Se-
dan '85; Ascona 1.6 diesel
'82; Escort I.3CL wit '86;
Escort 1.1 Laser Sedan l
rood '85; Escort 1.1 Laser
'85; Escort 1.1Luxus Sedan
'85; Escort 1.3Luxus 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.
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 30.000 km bj. '84.
BMW 525 met lpg '80; Opel
Ascona 16S '83 le eigen.
Garantie, financ, inruil .mog. Wilhelminastraat 146,
Hoensbroek.
KADETT 1.3 LS Sedan '86;
Kadett 1.3 LS '85; Kadett
1.2LS '85; Kadett 1.2 S HB
'83; Kadett Caravan 1.2 S
'81; Fiësta 1.1 L '83; Peu-
geot 305 GL '82. Automo-
bielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107 Hulsberg.
Te k. TALBOT Solara 1.6
GL 5 versn. '83. Peugeot 505
GR '80. Honda Accord
f 500.-. '78. Innocentie 120L
'80. VW Jetta diesel '83.
Opel 5 drs. combi diesel,
stereo nw. model '83. Audi
200 Alle extra's '80. 04490-
-52697.
Voor een DEGELIJKE
auto, gebruikt, met een goe-
de garantie, naar G.G.
Auto^, Heerenweg 286,
Heerlen. Keuze uit ca. 20
auto's van de grote merken.
CITROEN BK 14RE '85 zil-
vergrijs, 5-bak, bijz. mooi.

’ 1(1750,-. 04492-3234.
VOLVO 264 GLE '80 kl.

frijs, led. inter. Bijz. mooi
5250.-. 04492-3234.

Inruilauto's
Fiësta 1100 L, 3-drs., n.m.

’ 8950,-; Austin Metro 3 L,
'87, ’9950,-; Fiat 127
(1050 cc), 3-drs., ’6950,-;
Renault 4 GTL, ’3950,-;
Renault 4 bestel, ’ 3500,-;
Talbot Horizon, 5-drs.,
’2750,-; Talbot Horizon,
5-drs., ’3250,-; Ascona
1900 N, ’2950,-; Kadett
12 S, '83, ’6950,-; Kadett
12 S, 3-drs., '83, ’7450,-;
Skoda coupé 120, '83,
’4250,-; Renault RlB TS,
’2900,-; Ascona 16 N,
mooi, ’1250,-; Kadett 12

N, mooi, ’ 2500,-.
Auto's zijn APK-gekeurd.

Smeets Opel
De Griend 2, Maastricht

Tel. 043-252250

Diesels en LPG
Kadett 16 D Sedan '86

Peugeot 205 GLD 5 d. '86
Kadett 13 S GT 3 d. '85

Record 20 S 4 d. '86
Record 20 S 4 d. '82

Inruil, keuring en
financiering mogelijk.
Smeets Opel

De Griend 2, Maastricht
Tel. 043-252250

Smeets Opel
De Griend 2, Maastricht

Ford
Sierra Laser 5-drs. '86

Orion 16 L 5-drs. '85
Escort 1400 CL 3-drs. '86

Escort Laser 3-drs. '84
Fiësta 1100 L 3-drs. '81

Inruil, financiering en
keuring mogelijk
Tel. 043-252250

Zeer exclusieve RE-
NAULT 25 te koop, bwj.
'85, le eigenaar, schadevrij
met alle denkbare extra's,
centrale vergrendeling,
cruisecontrol, sportwielen,
elektr. bediende spiegels,
stoelen, boordcomputer,
exclusieve stereoinstallatie
enz. enz. Inruil mog. G.G
Auto's Heerenweg 286,
Heerlen.
Te k. VOLVO 66. bj. dcc.
'80,prijs ’ 1500,-. Tel. 04450--360£
GOLF diesel te koop, '83,
met ANWB-dieseltest. Tel.
04406-12875.
Te k. BMW 315, bj. '83,
LPG, i.z.g.st. Tel. 04499-
-4421.
Te k. FORD 1.6 GL, bj. '80,
APK 8-'B9, LPG, prijs
f1500,-. Irisstraat 16, Ge-
leen, 04490-51654.
VW GOLF LX nov. '83 kl.
wit, zeer mooi. ’ 7500,-. Tel.
045-421207.
Honda PRELUDE E.X. '83
zilvergrijs i.st.v.nw. stuur-
bekr. ’ 14.750,-. 04492-3234.
VW POLO C '82 kl. wit, nw.
mod. 60.000 km ’6750,-.
045-420650.
MERCEDES 280 S '83 don-
kerblauw, lpg cv i.st.v.nw.
’21.750,-. 04452-3234.
Opel SENATOR 2,5-1 '84 kl.
met.groen aut., lpg, i.nw.st.

’ 14.750,-. 04492-3234.
SUZUKI jeep S.J. 410 kl.
grijs softtop, i.z.g.st. ’ 7750,--. 04492-3234.
Alfa Romeo GIULIETTA
2.0 '81 kl. ivoor, als nw.
’4250,-. 045-454217.
LADA 2105 GL 1.5 '85 le
eig. kl. rood, a.nw. ’ 5.000,-.
04492-3234.
Te k. Fiat PANDA wit,
bwjr. '86. Tel. 045-419157.
PEUGEOT 504 Break '80
’3750,-; Opel Ascona '78
’1750.-; Renault 4 GTL '80
’1500.-; Fiat '81 ’2500.-;
Opel Commodore '80
’4750,-; Toyota Carina com-
bi D. '83 ’4250,-; Mazda 626
'80 ’2000,-; Renault 4 GTL
'82 ’2750,-; Volvo 240 GL
'81 ’7250,-; Volvo 264 GLE
'80 ’5500,-; Citroen GSA
Pallas '81 H750,-;Honda
Prelude '80 f3500,-; Oirsbe-
kerweg 27, Oirsbeek, 04492-
-3582.
AUDI 80 GT coupé S '82 kl.
wit, orig. Kamei-uitv. el.
bed. ramen, c.v. etc. In nw.
st. ’13.750,- 04492-3234.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.3
GS, div. extra's, wit, '86;
Kadett 1.2, lpg, groenmet.,
'85; Kadett 1.2, div. extra's,
rood, lpg, '82; Kadett 1.2,
i.st.v.nw., '80; Manta 2.0
GTE, zilvermet., '81; Polo
GT Coupé, bi. '83, div. ex-
tra's, rood; BMW 316, als
nw., div. extra's, rood, '85;
Escort 1.3 Ghia. 5-drs.,
groenmet., '82; VW Golf
CL, 3-drs., div. extra's,
groenmet., '82; Honda
Quintet Autom., met ofzon-
der lpg, '82; Toyota Corolla
DX, rood, '80; Datsun Cher-
ry, goudmet., t. '80; Mazda
929 Coupé. zilvermet.,
i.z.g.st., ’ 1250.-. Autobe-
drijf Gebr. Dominikowski,
Kantstr. 48, Übach o.
Worms-Landgraaf. 045-
-326016.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Mooie Honda ACCORD
1979 op LPG, tr.haak, nw.
banden. Voor minder dan
’2000,-. Tel. 045-216218 na
12.00 u.
Te k. Triumph SPITFIRE
MX 3, type 1965, i.z.g.st.
045-419554 na 16.00 uur.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van / 100,- tot

’ 5000,-. Tel. 04490-43481.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
VW GOLF 1100, type '79,
APK, i.z.g.st., ’ 1750,-. Tel.
045-720951.
BMW 316, M. '80, zeer mooi,
100% in orde, APK tot febr.
'90, ’3950,-. Pietersstraat 6,
Schaesberg, tel. 045-324763.
Te k. SUZUKI SC 100 GX
de Luxe, '82, ’3500,-. Tel.
045-725984.
Te k. 2 CV6 CHARLES-
TON, bj. '85, ’4750,-. Val-
kenburgerweg 44, Voeren-
daal.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj. '83, groenmet., 47.000
km, in perfecte staat. Ko-
ningsweg 37, Kerkrade, tel.
045-455432.
Te k. TALBOTHorizon LS,
okt. '78, APK 18-12-'B9,
i.z.g.st., ’850,-. Tel. 045-
-452008.
Ford FIËSTA 1.1, bj. '79,
APK, ’1950,-. Tel. 045-
-720951.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg. Tel. 045-254049.
Te k. witte BMW 320 I bwjr.
okt. '85, verlaagd en mooie
sportvelgen en vele extra's.
Vr.pr. ’20.000,-. Tel. van
9.00-18.00 uur 04750-31221.
Te k. Opel REKORD bwj.
'78, apk eind '89. Vr.pr.
’950,-. Pater Vaessenstr. 7
Hoensbroek.
Te k. ESCORT laser 1.6 die-
sel bj. '85. Vr.pr. ’11.000.-.
In de Stack 1 Nieuw-Einde
(Heerlen).

Te k. SPORTVELGEN
GTI i.z.g.st. Pr. ’ 400,-. Tel.
045-421524.
BMW 315 t. '83, zeer mooi,
luxe uitv. Vaste prijs
’7500,-. St. Martinusstr. 31
Kerkr.-W.
Te k. TOYOTA Celica 2 L
liftback KT, sport-uitvoe-
ring, kleur rood, apk nov.
'89, als nieuw, type .83.
Vr.pr. ’9500,-. Inr. mog.
Gouverneurstr. 33 Heerlen.
Te k. MAZDA 626 bwj. '79,
puntgaaf met lpg, koopje,
apk 29-1-'9O. Gouver-
neurstr. 33 Heerlen.
Te k. gevr. OPEL Monza
bwj. '81, '82 of '83. Moet be-
slist goed en gaaf zijn. 045-
-717081.
Te k. DAIHATSU Cuore
TX 9.00/16.15 u. tel. 045-
-792717 van 16.15/20.00 u. tel.
04450-2045.
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JONGENS EN MEISJESBROEKEN TRUIEN

JURKJES EN SETS. DIVERSE ROKKEN _
HANDSCHOENEN, _tt__f_t _*___+*

JONGENS EN MEISJESBROEKEN PANTALONS
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VW en Volvo
Volvo 360 GL Sedan '87. Volvo 240 DL Sedan '87

1 Volvo 340 DL Sedan '84
VW Passat Combi 5 d. '87

VWGolf 13 CL 5 d. '86
VW Polo coupé 3 d. '87

: VW Polo combi 3 d. '87
Inruil, financiering en

keuring mogelijk.
Smeets Opel

' De Griend 2, Maastricht
Tel. 043-252250

■ Te k. SUZUKI-BUSJE, bj.. '82, APK. Tel. 04490-27465.
■ Te k. VW 1300, bj. '75, semi-. autom., APK, prijs ’ 1750,-.
\ Tel. 04490-27465.

\ Volvo - Renault
: Volvo 360 GLE Sedan,

schuifdak, veel extra's
oktober 1986

'.nieuwprijs ’34.000,-
-■nu ’21.900,-
-■Renault 5 GTL 1986
zeermooi ’14.900,-
Renaultll GTL 1986

I 5-drs ’15.900,-
-■Renault 11 GTX 1986

' 50.000 km ’18.700,-
-; Fiat Sittycar
\ Pres. Kennedysingel 8-12

Sittard, 04490-17544
i Te k. VOLVO 340 GL Se-■ dan, donkerblauw, met ex-. tra's, bj. '84, km.st. 48.000,

’ 10.500,-. Tel. 045-310173.

Te k. Opel SENATOR 2.8 S
autom., LPG, zilvermet.,
type '81, prijs ’5950,-. Mei-
doornstraat 23, Geleen.
Te k. Opel MANTA Hatch-
back 2 GTE, bj. '79, APK,
lichtelijk uitgebouwd,
’3250,-, inruil mog. Tel.
045-230086.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
'82, zeer mooi. Schleiden-
straat 166, Kerkrade, na
17.00 uur.
Te k. MERCEDES 808, bj.
'74, met huif, laadverm. 4,5
ton, APK, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. VW KEVER 1300,

’ 650,-; Kever 1303, met bol-
raam, voor liefhebber,
APK. Tel. 04499-3398.
Te k. MITSUBISHI Galant
turbo diesel, bj. '81, vr.pr.
’3750,-. Tel. 04405-3783.
HONDA Civic 1.5 S, rood,
'85, i.z.g.st. Tel. 045-740381,
na 17.00 uur.
Te k. LADA 1200, bj. '79,
APK aug. '89, vr.pr. ’ 750,-.
Tel. 045-211622.
Te k. MINI 1100 Spec,, bj.
'79; Opel Kadett en Ford
Taunus. APK, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. 3 auto's met garantie:
OPEL Ascona 1900 S.
4-drs., bj. '80, ’ 2250,-; Opel
Ascona 2.0 Berlina, 79,

’ 1750,-; Oldsmobile Cutlas
stationcar, 8 cyl., aut. '81,

’ 4250,-. Allen APK-ge-
keurd tot '90. Tel. 045-
-323178.
Te k. FORD Capri, '79, gek.
tot 1990. Mgr. Lemmens-
straat 36, Nieuwenhagen.

OPEL diesel 2.3, laat '79,
APK, sportvelgen, schuif-
dak, goede banden, zeer
goede carross., motor moet
worden afgesteld, vr.pr.

’ 750,-. Haesenstraat 44,
Schaesberg.
Te k. HONDAAccord cou-
pé, i.z.g.st., bj. '79, ’ 1450,-.
Tel. 04454-2042.
Mooie VOLVO 343 L, bj.
'79. APK '90, vr.pr. ’ 1600,-.
Tel. 045-422610.
Te k. MINISpecial, '77, met
APK. Van Banninglaan 5,
Schaesberg.
VW Golf 1600 GL 5-drs.
automatic '85; Ford Escort
1400 GL 5-bak '87; Ford
Scorpio 1.0CL '87; Ford Es-
cort Laser '84; Ford Sierra
1800 Laser '86; Ford Tau-
nus Bravo 1600 '82; Opel
Kadett 12 LS '85 en '83;
Opel Rekord 20S Berlina
'84; Fiat Panda 45 S '85;
Honda Jazz '85; Mazda 323
de L. 3-drs. '84. Garantie Fi-
nanciering APK en inruil.
Autobedrijf P. Veensta Rot-
terdamstr. 98 Heerlen, tel.
725806 na 18 u. 045-312059.
MITSUBISHI Galant, '80,
’2800,-; Sapporo 1600, '79,

’ 1950,-; Honda Prelude,
vBO, ’5500,-; Honda Civic,
'81, 5-bak, 5-drs., ’3900,-;
Datsun Sunny coupé, '79,
’2900,-: Opel Rekord 1900
N, '79, ’ 2500.-;Kadett Cara-
van, '78, ’2200,-; VW Golf
D. '79, ’3900,-; Renault 5
GL, '81, ’ 2950.-; Mazda 323,
'78, ’1300,-; Toyota Celica
Liftback, '78, ’ 1950,-; Opel
Manta, '76, ’1250,-. Oude
Landgraaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-311078.

Autobedrijf HEKA B.V,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,sloop- en schadeauto's. Tel.
045-273177.
Te k. i.z.g.st. verk. FIAT
127, mei '79, ’ 2250,-. Dorps-
straat 19, Bingelrade.
Te k. DATSUN 120 A cou-
pé, bj. '77, puntgaaf, APK,
’500,-. Tel. 045-218925.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: SEAT
Malaga 1.5 SKI, '89; SeatIbiza 1.2 GL, '88, '87 en '86;
Ibiza 1.2 GL Del Sol, '87;
Sëat Ronda 1.2 GL, '85 en
'84; Seat Ibiza Van diesel,
'86; Ibiza Van, '85; Subaru1600 coupé(nieuw); Subaru
1800 4WD, '88; Subaru 1800
GL, '85: Subaru 1600, '81 en
'80; Subaru Mini, '87; Seat
133Luxe, '80; Alfa Sud, '81;
Peugeot 305 GR, '79; Re-
nauß R 5, '85 en '81; VW
Derby, '77; Honda Accord,
'79; Honda Civic, '80; Lada
2105 GL, '83 en !82; Solara
1.6 GLS, '81; Mazda 323, '81
en '78; Opel Kadett, '77;
Morris Marina, '78; Horizon
GL, '78; Mazda 1300, '76;
Austin Allegro, '78; Fiat
Panda, '81; Sunbeam 1000,
'79. Inruil en financiering
mogelijk. Donderdag koop-
avond.
Te k. Opel KADETT 1.6 I,
type Runner, 3-drs., met
sportvelgen, bj. '88, prijs
f21.500,-. Tel. 045-
-714323/717129.
Te k. VOLVO 244 DL, '78,
APK. Tel. 045-728409.

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 «-"4

Een voorspoedig autojaar 19&'
Met een nieuwe Ford of een geselecteerde

occasion van:

Auto-Vonken ge
Profiteer t/m 18 januarivan de Ford aktie modellen
Of de sterk verlaagde prijzen van onze occasion»

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

Sierra 2.0 L GL '83
Orion 1.6 LGL 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 L CL '86
Corolla 1.3 L DX 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 LGL '84

Diverse goedkope inruilwagens 1245j^
Wijngaardsweg 8 Heerlen/Hoensbroek Q4jsjl£--^

Woensdag 18 januari 1989 ♦8



Nieuwe rubriek
in AllerHande

In het januarinummer
van AllerHande, het
thuisblad van Albert
Heijn, wordt aandacht
besteed aan de 'slanke
lijn. Het blad geeft de
consument heel wat
tips om op een verant-
woorde en toch smake-
lijke manier te lijnen.
Januari is de maand
waarinveel mensen wat
'feestdagen-gewicht
proberenkwijt teraken

Het blad zal dit jaar elf
keer uitkomen. Uit on-
derzoek is gebleken dat

dat lezers tevreden zijn
met opzet en inhoud
van het tijdschrift.

Tevens wordt gestart
met de nieuwe rubriek
'Gezond en Fit. Hierin
worden belangrijke ge-
gevens van verschillen-
de voedingsmiddelen

vergeleken. In het ja-
nuarinummer bekijkt
de redactie hoeveel vi-
tamine C en calorieën er
in kant-en-klare vruch-
tesappen zitten.

Uit deze vergelijking
blijkt dat sinaasappel-
sap de grootste leveran-

cier van vitamine C is,
op devoet gevolgd door
grapefruitsap. Kijkend
naar het aantal calo-
rieën scoort tomatensap
het laagst met 30 calo-
rieën per 150 ml. Ter
vergelijking: een glas si-
naasappelsap bevat 65
calorieën.
Verder wordt aandacht
besteed aan vegetarisch
eten en krijgt de lezer
een aantal recepten met
citrusfruit. Vanaf mor-
gen, donderdag, is het
blad in alle filialen gra-
tis verkrijgbaar.

" In het januarinummer van AllerHande veel aandacht voor de slanke lijn.

Meer variëteit in
winterse gerechten

zo(_ ls tot nu toe in dit wintersei-j£=nnog niet echtkoud geweest.
me toch is er behoefte aan war-
Êr .en stevige wintergerechten,
den " een gemaakt wor-
ge ut de van oudsher bekende
buts als zuurkoolstamppot,
erJ*Pot > boerenkoolstamppot of

Maar
gei:-r eris veel meer variatie mo-
q JK De stichting Propaganda
daaCnten en Fruit draagt van-
De f, e£n aantal ideeën aan.oekende wintergroenten als

winterwortelen, prei, rode en
witte kool, koolraap, knolselde-
rij, bieten en spruitjes zijn volop
verkrijgbaar. Daarnaast zijn er
pompoen, zoete aardappelen, pa-
prika, schorseneren, broccoli en
nog veel meer groentesoorten op
de markt.
Durf eens combinaties te maken
van bekende en minder bekende
groentenvoor de maaltijden. Het
resultaat is vaak verrassend en
smakelijk.

Hier een aantal suggesties
Bereid eens een pompoenpuree
met boerenkool, kerriepeeder, ui
en laurierblad. Serveer hierby
een gebakken plak kaas.
Of maak een stamppot van zoete
aardappels (bataat), appels en
spekjes. Eet er een frisse, groene
salade bij.
Niet te versmaden is een prei-
stamppot met paprika, rook-
worst en geraspte kaas. Grati-
neer die schotel in een voorver-
warmde oven.

Probeer eens de New Yorkse
bruine bonensoep. Bereid uit
uien, knoflook, rookspek, bruine
bonen, bruine basterdsuiker,
gember en gembersiroop, rode
wyn, en nog een aantal ingre-
diënten. Geef hierbij een witte
koolsalade en vers knapperig
stokbrood.
En wat te denken van witte kool-
rolletjes met Leidse kaas als
voorgerecht.

De volledigereceptuur van deze
gerechten wordt de komende da-
gen gepubliceerd in de rubriek
RECEPT op pagina 2 van dit
blad.

Combineren van ingre-vienten geeft in het winter-
tat

2°en verbluffende

Forse groei gebruik
Rabo-geldautomaten

Het afgelopen jaar heeft het ge-
bruik van de Rabobank-geldau-
tomaten (GEA's) een explosieve
groei doorgemaakt. Gebleken is
dat in de maand december één
op de vijfrekeninghouders bij de
Rabobank hun geld via de auto-
maat hebben opgenomen.

Het aantal transacties in die
maand bedroeg ruim twee mil-
joen; dat is vierkeer zoveel als in
december 1987. Over heel 1988
vonden 11 miljoen opnamen via
de automaten plaats tegen 3,5
miljoen in het jaar daarvoor.

Het concern installeerde vorig
jaar 275 nieuweautomaten waar-
door het aantal GEA's toenam
tot circa 450, zijnde ongeveer de
helft van het totaal aantaal geld-
automaten in Nederland.

Deze vorm van betaling levertdaarmee een belangrijke bijdra-
ge aan het streven om de kosten
van het betalingsverkeer terug tedringen. De verwerking van een
dergelijkGEA-transactie is onge-
veer de helft goedkoper dan die
van een kasopname aan de balie.

" Geld uit de muur, oplossing voor stijgende kosten betalingsverkeer.

Kanttekeningen KNMP bij actie Consumentenbond

Conclusie medicijnlijn:
strengere regels nodig

St
Wngere richtlijnen en meer controle- en sanctiemogelijk-

eden zijn nodig bij verstrekking en gebruik van medicij-c,en - Dat concludeerde de Consumentenbond vrijdag jl. nae ervaringen opgedaan na een weekje Medicijnlijn. Consu-
lten konden de hele week hun klachten over medicijn-

-Bebruik telefonisch bij de bond melden.

krJr nd wil hierover op korte
tari 'r? overleg met staatssecre-
en s Dees van Volksgezondheid
Van 1!? een totale inventarisatie
'rokw klachten- ook met de be"
tïie organisaties van onderr apothekers en huisartsen.

ken en er met hun arts niet over
durven te praten.

Me __ ns wo°rdvoerder F.van der
bonn en Van de Consumenten-
Uopd'. bestaan er op dit gebied
tje

g fpgantische problemen. Via
v_ kwamen onge-
tie r 00 reacties binnen. De ac-
üurWerd vriJdagmiddag om vijf
Van afSesloten, maar volgens
ied Meyden is het lang nietvereen gelukt de Medicijnlijne

Staatsecretaris Dees is in princi-
pe bereid met de Consumenten-
bond en de betrokken organisa-
ties overleg te voeren. Maar in de
eerste plaats vindt hij dat de be-
roepsgroepen zelf aan de gecon-
stateerde problemen moeten
werken, aldus de woordvoerder
van de staatssecretaris.

van jol^ vindt naar aanleiding
ri

6 . innengekomen klachten
I ac richtlijnen voor en contro-
n, °P bijsluiters aangescherpt
fichtr 11 w°rden. De huidige
geil jnen bevatten namelijk
boni sanetiemogelykheid. Dena vindt ook dat de controle
Sp. aPothekers door de Economi-
die 9ontroledienst (ECD), zoals
nje.atgelopen week plaatsvond,
stn eennmalig moet zijn, maar
Uit °)r reel moet Plaatsvinden,
tv dle controle bleek onder
ker

r dateen deelvan de apothe-
tens onterecht administratiekos-
rrj ,ln. rekening bracht en dure
En«Ji 1,ClJnen Het betalen maars°edkope leverde.

Volgens hem zijn er juist vorig
jaar nieuwe richtlijnen over
klantvriendelijke bijsluiters van
kracht geworden, maar de ver-
werking van de 'oude' voorraad
medicijnen vergt ook nog wat
tijd.
De bijsluiters moeten volgens
die richtlijnen opgestuurd wor-
den naar de Rijksinspectie voor
geneesmiddelen. De fouten die
gemaakt worden wyt de woord-
voerder dan ook aan algemeen
menselijk falen.

'$Dp ln de leiding tot huisarts-
tnee lalist moet v°lgens de bond
aan 'aandacht worden besteed
Vel re latie met de patiënt.
We^kmalen kreeg de bond deze
Wp te horen dat mensen bang
r,aa n om met hun probleem
kwa de arts te stappen. Het
latl

m voor dat mensen al jaren-g kalmeringsmiddelen slik-

Een woordvoerder van de apo-thekersorganisatie KNMP zei
nieuwsgierig te zijn naar de in-
ventarisatie van de klachten en
tot overleg bereid te zijn. Hij
achtte strengere richtlijnen en
meer controle- en sanctiemoge-
lijkheden niet echt nodig, omdat
alle apotheken regelmatig wor-
den bezocht door inspecteurs
van de Hoofdinspectie Genees-
middelen van het ministerie en
controleurs van EconomischeControle Dienst.

De. maatschappij blijft kantteke-
ningen plaatsen bij het initiatief
van de Consumentenbond, om-
dat het aantal reacties via de Me-
dicynlijn afgezet moeten worden
tegen de mij]oenen afgeleverde
recepten per jaar.

consument

Voorstel Produktschap Vin en Visserijprodukten:

Handgepeldergarnalen
alleen verpakt te koop

Vi« r.°duktschap voor Vis en
fr . enJProdukten is bezig een

i op te stellen waarin wordt
derh8?r dat ~~ gedurende de an-
hanri Jaar dat er nog met dea gepeld mag worden - gar-
tj " alleen nog maar in verpak-
l(o y°rm mogen worden ver-
Pakk Daarnaast zal °P de ver"

Weiuf moeten worden gezet
heeft behandeling het produkt
tw?i ondergaan: of het gepas-
*"nseerd of bestraald is.

irecteur M.J. van derPloeg van
«ipioeg BV in Zoutkamp vindtjl aan ook onbegrijpelijk dat de
«urmgsdienst van Waren in

Cnm gen zijn bedrijf heeft be-
tijn tekst 'Deze garnalen
lan gedurende twintig seconden"8 verhit op 77 graden Celsius.

Hierdoor zijn eventueel voorko-
mende schadelijke bacteriën ge-
dood' is de ambtenaren van de
dienst zo in het verkeerde keel-
gat geschoten, dat de kwestie
gistermiddag diende voor de
economische politierechter in
Groningen. De keuringsdienst

betitelde de tekst als 'consumen-
tenmisleiding. Deze instantie
stelt dat voedingsmiddelen 'ge-
woon goed moeten zijn. Dat zou
geen nadere aanduiding behoe-
ven.
Heiploeg sprak echter van con-

sumentenvoorlichting. Daarbij
werd er op gewezen dat een der-
gelijke tekst ookvoorkomt op de
pakken dagverse melk. Van der
Ploeg: „Er van uitgaande dat er
vijfmiljoen pakken melkper dag
worden verkocht, zou de consu-
ment dus vijf miljoen keer per

dag worden misleid, in plaats
van voorgelicht."
Heiploeg, het grootste garnalen-
verwerkingsbedrijf in Westeuro-
pa, pasteuriseert sinds december
'87 een gedeelte van zijn garna-
len. Opvallend vindt Van der
Ploeg het, dat deKeuringsdienst
van Waren al ruim een jaar lang
Heiploeg geen enkele bekeuring
gegeven heeft voor slecht gepas-
teuriseerde garnalen.
Van der Ploeg zegt verder het al-
lemaal eigenlijk verspilde moeite
te vinden. „We bekvechten over
consumentenvoorlichting of
-misleiding, terwijl het straks al-
lemaal wettelijk is geregeld." Dat
de officier van justitie 1000 gul-
den boete eiste zei' hem in dat
verband ook genoeg. De uit-
spraak is over veertien dagen.

Met stoom gaat
het vaak beter

Hoewel sommige
buitenlandse keu-
kens er bij zweren is
in Nederland het sto-
men van eten nooit
echt populair' ge-
weest. Dat is jammer
want deze kookme-
thode heeft veel
voordelen. Groente
die in water het ge-
vaar loopt al garend
tot moes te koken,
blijft in de stoom
juist mooi stevig en
wat misschien nog
prettiger is, behoudt
zijn smaak veel be-
ter.

Blijkbaar beginnen
wij ook die voorde-
len te zien want de
keus in stoompan-

nen groeit. Een na-
deel is dan wel dat u
naast u andere pan-
nen nog een pan on-
derdak moet bren-
gen.

De Belgische pan-
nenfabrikant De-
meyere heeft daar
iets op gevonden. Hij
levert voor zijn pan-
nenseries Venus,
Athena en Classica
een ' stoom-tussen-
stuk. Het tussenstuk
is leverbaar in twee
maten: 20 centimeter

doorsnede en 24 cen-
timeter voor respec-
tievelijk 79 gulden
en 95 gulden. Voor
een 20 centimeter
kookpan van De-
meyere, in Neder-
land vertegenwoor-
digd door de firma
Habo in Veldhoven,
moet u rekenen op
138 gulden en voor'
een 24 cm-pan 179
gulden. Geen kleine
bedragen maar voor
dat geld heeft u wel
roestvrij staal mate-
riaal.

Creatieve
wedstrijd

Huishoudbeurs
Ter gelegenheid van de Huis-
houdbeurs, dievan 30 maart tot 9
april in Amsterdamse RAI
plaatsvindt, wordt wederom een
creatieve wedstrijd georgani-
seerd.
Het thema dit jaar is:'lso jaar
Spoorwegen in Nederland.
Het gaat om werkstukken van
creatieve handvaardigheid geba-
seerd op de geschiedenis van
'het spoor. Deelnemers kunnen
putten uit het voorbije stoom-
tijdperk en het bijbehorende ma-
terieel van destijds.
Het huidige tijdperk leent zich
ook goed als bron van inspiratie
zoals bijvoorbeeld de aërodyna-
mische vormgeving, de eigen-
tijdse moderne interieurs en het
vriendelijke behulpzame spoor-
wegpersoneel.
Maar ook de diverse oude en mo-
derne bouwstijlen toegepast bij
ontwerpen en bouw van stations.
En wat te denken van de flora en
fauna langs de spoorbanen in
ons land. Kortom tal van invals-
hoeken voor creatieve geesten.
Voor inzending komen in aan-
merkingwerkstukken in de cate-
goriën: tekenen en schilderen;

textiele werkvormen; ruimtelij
ke vormen in andere materialen
modelbouw en fotografie.

Voorwaarden:
De voorwaarden voor deelname
zijn:- werkstukken mogen niet gro-
ter zijn dan 50x50x50 cm;
- origineel ontwerp, geen na-
maak volgens patroon of voor-
beeld;
- beroepsmatige kunstenaars
zijn uitgesloten;- niet werkstuk, maar KLEU-
RENFOTO inzenden met op en-
velop de juiste afmetingen ver-
meld;
-op kleurenfoto vermelden,
leeftijd, adres, postcode, tele-
foonnummer en geslacht van de
inzender.
De sluitingsdatum voor inzen-
ding is 1 februari as. De kleuren-
foto's van de inzendingen dienen
te worden gestuurd naar:
Mevrouw L.C. Bakker, Kloos-
terlaan 225, 1216 NN Hilversum.
De inzendingenworden door een
deskundige jury beoordeelt. De
winnende werkstukken en eer-
volle vermeldingen worden op
de Huishoudbeurs tentoonge-
steld. Bovendien wordt een se-
lectie van de werkstukken later
in het jaar in Utrecht tijdens de
grote feestmanifestatie '150 jaar
Spoorwegen' geëxposeerd.

Salade-achtigen overvleugelen wintergroenten

„Warme winter” speelt
reclamemakers parten

door jan van lieshout
GRUBBENVORST - Al daalde
de temperatuur de afgelopen
nacht op sommige plaatsen tot
beneden het vriespunt, toch lijkt
de „warme winter" van 1987/1988
zich te herhalen. Ook vorig jaar
waren de wintermaanden uitzon-
derlijk zacht. Voor vanmiddag is
weer zon voorspeld; tot grote
vreugde van de glastuinders die
daardoor aanmerkelijk minder
hoeven te stoken.

Reclamemakers balen. Reclame-
campagnes worden enige weken
vantevoren gepland. Normaliter
zit de temperatuur half januari
onder nul en is het weer weer
voor boerenkool met worst of
spek. Een van de grootste groot-
winkelbedrijven deed de boeren-
kool daarom deze week in de re-
clame. Het gekroesde groen
werd voor f0,99 per 300 gram
geadverteerd. Op de veilingkost-
te de boerenkool echter maar
vier tot vijf dubbeltjes per kilo.
Ook de prijs van breekpeen -
met uien het hoofdbestanddeel
voor een hete hutspot - bleef tus-
sen twee en zeven dubbeltjes
hangen. Prei was iets prijziger.
Het exportproduct deed f 1,10 tot
f 1,20 de kilo. De schachten, die
op eigen markt moeten worden
afgezet, kwamen aan acht dub-
beltjes. Knolselderij, evenals
prei onontbeerlijk in een goed
gemeubileerde erwtensoep, ging
van acht dubbeltjes voor de klei-
nere tot f 1,45 voor de dikkere
knollen.

rond deklok
De salade-achtigen blijven de
wintergroenten overvleugelen.
Zware sla kostte f 1,13 per krop.
Het bosjeradijs ging tot f 1,30 èn.
het witlof tot f 3,50 de kilo.
Als gevolg van de „warme win-
ter" groeien tomaten, paprika's
en komkommers als kool. Ko-
mende week worden de pri-
meurs van eigen bodem dan ook
verwacht.
Wat nu aan de markt is, komt
voornamelijk van de Canarische
Eilanden. De importeurs betalen
voor de tomaten f 13,00 tot f 14,00
per doos van zes kilo, voor papri-
ka's f 13,00 tot f 14,00 per doos
van vijfkilo en voor de komkom-
mers f22,00 tot f26,00 per doos
van vijfkilo.
Voorts wordt in de havens van
Rotterdam en Antwerpen weer
volop citrusfruit aangevoerd:
Ook de Valencia's van Cuba zijn
er weer. Ze blijven groen tot
groengeel en kostten de groot-,
handel f 17,00 per doos van 18.
kilo.
Op de fruitveiling in Gronsveld
waar gisteren weer zon 400 ton
appelen en peren voor de klok
kwamen, overvleugelde Cox's
Orange Pippin met een hoogste
druk van f 1,80 de kilo de Elstar
die tot f 1,75 de kilo ging.
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W[Lw h. Hermansl. 576 Geleen. 04490- i\„lni

_
ar.,\__ u_\___ h..L__Z___i 49647. Alle merken banden leverbaar. MUÏOService naieCO D.V.

# Ma t/mvr 9-18 za 9-15 u Daelderweg. 27, Nuth, tel. 242192, _______g\
Autobedrijf Kwarten V.O.F. . lllßh,81,.B van enn L°n aMlkrradio^ iTcoZets Wns Drukkerij L'Ortye b.v. Wocom Interieurkeukens Naaimachinehandel H. Wijnen ■BHIV
Kastanjel. 148, Hoensbroek, 045- * °ba den "SM ÏÏ^vo Kettingform.. drukwerk voor handel en Emmastr. 1 Heerlen^045-7118M. Ita- Geleen 112 04490- p. Vaassen Schoenen j
214171. Gratis bij APK-keuring: CO. Uitlaten * schokdempers^ sportvelgen _____!______,______________L industrie, familiedrukw. Kouvenderstr. Haanse keukens - Interieurdesign. 468076. Sittard, Rijtew. N3^ 04490- Pedro

, Bunny's damessteunschoe
+ koplampen afstellen en voorkeuring. D

balanceren . "'Jfe" "aefland 1b 35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij l PeoelS 04490-33377 Sn
MntriC,ht'S d?« u Tevens alle schoenreparaties.Jf\Brunssum. Tel. 045-253741. L -Örtye drukken, het scheelt u stukken %V*l jSGoodesQ n- ? 16°?° nDfV* h^nTïïi ■ Straat-C- 169'Stem' 04490-3187^,

_.A~h_A.iu enß^„u ns«.„xn i in i^—ü Antnn Autnuprhuiir S Hard BV bnaidero Italiaans topaesign, Toyota. Ook industnemach. Rep. alle mmrfs_rx_miWT_TW____mAutobedrijf Sondagh-Citroen «jl ftUIOP Auravemuur oiiwru dw DeDoorsschulfdeurwandkasten. me;kenbinnen24u II lil I lilnllll II hll'lliiP»
Uw actieve Citroen-dealer, De Koumen ,^^T/^ Verh. van pers.auto's, bestelauto's, UrilKKeri) dCnreUrS Nijverheidsweg 25 Stem. De Gast SchOOnmaakbedriP'
34, ing. Wijngaardsweg, Heerlen. 045- ROtOr B.V. busjes, kampeerauto's en autoambu- Handels-, fam- en textieldrukwerk, fo- ~..,. D w nnnnonnn hi k«iim»h«É unnfrikantnnr- nP RnpMaan 71$
223300. Degelijke APK-keuring alle Honda-dealer, Heerlerbaan 229, 6418 'ance. leasing, long-rent en groepsver- tocopie, stickers en kant.boekh. Gra- Van MUlkeil B.V. - KOggenpom —— MooraKan^
merken. CE Heerlen, tel. 416900. "e/o., Nuslerw,e9 8!! a Sj£ard„o4i9s" verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. Den Hoekstraat 4, Stem, tel. 04490- GaSWacht Limburg. 045-227676 £" S Teleto 020-443454

04744 234Z5 ndStraat * Cf.Hin ïprripl „pMmlr/nffePt F"5" C°mP'ete m°nta96 SPecialisten voor al'e soorten 9astoe- ■■ I IMIH ITII \WAPK-keuringen Bremen B.V. Mitsubishi Gelissen 04744"2345 Studio Kerdel zeefdruk/offset s£ llen. ontwerp onderhoud
, Hl II II MIJ

APK-keuring ’ 50,- Automaterialen, Voor onderh reparatie, schade-afh. AutOCentr. CollaHs-Europcar Voor al uw drukwerk... van klein tot tic en verkoop. Litscherveldweg 5 Math. LinSSen. Tel. 045-24151"
autobanden, accu's, uitlaten. Kamp- ie -kl. occas. m. gar. Hubertusstr., pers.auto's, campers, pers.busjes, £°;'II'! iXfiJfin Tpl 42964 m_W_____\mW_miMil-*--m_ Heerlen. Bergerw 2o Nuth. Onderh. c.v.-*Jstraat 59, Landgraaf, tel. 045-311784. Gr.Genhout-Beek, 04490-71054. bestelauto's en zelfverhuizers. Schels- Maur,lsiaan m beieen- ieL ***"■ i R ezemer Keukentechniek —TS 1 Gesp. in Radson en Nefit ketels, g'
._ _o_ ■ i .MuwUiif Qnh w Pmmprik

berg 45, Heerlen. 045-725666. st;tionsstraat 51
,

Schmnen
,

tel. »^ JUI— .water-install. Erk. schoorstvegersb^
Cilroen APK van Leeuwen Autobedrijf Rob v. Emmerik „ R , W[f fMmUmm^ 04493-2162. Keukens en badkamer-
APK gratis bij grote beurt. Herkeuring Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf. nd|l|iynem M / meubelen. »s# „ Ul n..!.,,,,,!:. n„p «oclÉ
gratis. Tel. 045-453555, Strijthagen- Tel. 045-317593. Tien jaar service met Voordelig Opel huren al voor ’ 48,- L-_mml „ . . ü.V.L. Restauratie, 045-^
weg 129, Kerkrade. een grote S. p.d. 200 km vnj. mcl. BTW + verz. p|| mDoSt CEMA BOOSten Parket Hoensbroek Stralen van meubels, autoplaatwej.

Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040. RJ! n,, 9
_

lfifi. Pp|ppn n.qn Geleen, Burg. Lemmensstr. 216, Alle soorten klassieken modern parket, velgen, chassis etc. Spec. geveWJ
HenSOenS B.V. NieUWStadt ■JIHiBJIMsU _j-n—-, Ko Heeïri 045 719484 Kerkrade 04490-47575, keukens - badmeubelen Wij borstelen ook best. vloeren. Lev, ging, renov., kelderafdichting, voej»
Kruisweide 3. APK-keunng in vooruit- TT^TT^^ é^ ÊBMEMEM RÏS«S!R - sanitair - cv. ZL^HwtowX* vochtwering 10 jr. schrift, garantie.
zicht, alle reden snel afspr. te maken BOSCh SeiT/ICe J. BorkOWltZ W\^J MlmWmMwK_W tard 04490-25363; Weert 04950- raedtStr 5' 045-214395. _^g _ _^____\
voor klantvr. keuring. 04498-53055. verk rep alle tye accu's, startmoto- 32464. Uw adres voor betere foto's. ________J_-MO_m_\iÊ-W-^-f^-_m Jqqh'j MaSSÏef Parket f* M W)

*!T . „ rSSF «-r■
, ttSSEL.*. r-r«T«aßt ïï/—"

APK-keunngsstation. Rijksweg 61, w» nerKraoe. iwd «.«wo. Ca. 200 soorten bestratmgs-en gevel- J\_§ f*' terwijl u wacht Akerstraat-Noord 328, 31, Geleen. 04490-41604. Fnfi.tPrtiPlnrnnthanfiplBerg en Terblijt, tel. 04406-41700. ■ n i stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat Sa^/ Hopnihroek tel 045-228211 5 . ?"eiß
■" ï!iO?Li- firO«■:ii»tmy:Ki;»^.f:UM

17, Sittard, tel. 04490-12481. .w , _ .. ~- oocnnn
Hoensbroek, tel. U4&^^i i. , Het adres voor vriietijdskledingG 0_ . „ G.V.L. Restauratie, 045-226000 j^—TÜEWiIJMUM »HSier P drßei e" Rurß sortering joggmg-/tramingspakken«.

Garage SebregtS en CO. Autoglas Service Burlet NOVater handelsmij b.V. Spec gevelreiniging renov kelderaf-
*^-*m-_M_i_m_U-m_rt__-_m Groothandel met de beste kwaliteiten^ 043-251013, Franssensg. 65, Mij

Off. APK-keuringsstation len 2, dealer Napoleonsbaan 6, Geleen. 04490- Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek. dichting, voegw., vochtwering 10 jr. Glashaildel Voerendaal V.O.F. Sf^RnShc^ __________fß_f_W_f_f^i___m
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge- 45192, 44416, 51227. Alle merken, ty- Vertegenwoord. Feb-produkten voor schrift, garantie. Stralen van meubels, K tt rampn ri alle fiauur /1U- m . boscnstr. öi, iviaasuicni.

wande 8, Voerendaal, 045-752888. pen. Tevens ruitreparatie, harsinjectie, bouw en dak. Tel. 045-226663. autoplaatwerk, velgen, chassis etc. en Sieglas ünd^S: 043"219717- NoV3SCreen 04498-58623
AUTOGARANT Subaru Heerlen Novus autoglasreparatie ■■■■■■ tÊÊ_WÊ_UEE_WÊÊÊÊÊ wandei, voerendaal, 045-753253. Kurkcentrum ais het om bedrukken gaat! MJJ
SST^^S^IL"^ Tel. 04498-52529. Ster in voorruit? BOUWITiaChineS DamOÏSeaUX AartS Glashandel Mr^U^Uimnm m^^T^wSX g'kleTeT^fGrevenb'iSt^n -AtKrJ^ tpjttffttA' Wi99>KHSteS Hhmmmm iifinmnir^
Seat Auto Aarts __^__m__m_7m?_-_-_-_m Heerlen'TeL °45-411930- van aiie soorten glas.

W_WÊÊE_M_I_-_W_W_M Lektuurhal Michiels
Hamstr. 211, Kerkrade, 045-412545. m^^WWfWPf^WnWM Comelissen-Jonkers Feijen's leesportefeuilles <n__*\nnwtr ?i __»__«_ auw. APK-keuringen * LPG-inbouw * Alle AutO Veneken B V Sittard-Beek ■M*MiMMirlllllltIIIM 045-258944. Glasservice: 24 u. ook re- Absbroekstraat 3, Munstergeleen. Plafond-en keukencentrum speciaalzaak n Schriften buiW*
reparaties * Bandenserv.ee. J" J"«Bü B.^*"ra »J» Diabo BV _ paraties, isolatie-, spiegelglas, etalage- Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel Zambon 043-642535 dJg den en stripboeken
COUmanS Beek B.V. D.abo b.v. boort en zaagt in alle beton. S SSWbo^!!^ voor informatie 04490-11212. Div. systeem piafonds, altijd een

,^_^
Bh een grote beurt APK-keunng gratis. Beek. Pr Mauritslaan 171. 72882 V Adres Industriesterrein de Beitel 108 p ' __^_____t_^*m___9^_________m pasklare oplossing voor plafondprobie- JVI __mv. nu mt.m-Wffi
DSM-straat 7, Beek, tegenover Maka- Heerlen. Tel. 045-414151. BtI;IiWiWWWM:N!IWi< UiH3lÜai men- Al o"ze syst. zijrï eenv. zelf aan te mf W mKQ___mSa_Wm\
do, naast Praxis, tel. 04490-71243. ECOlease __________WfWWfm^______m brengen. Kruisberg 46 Meerssen. Jjif
intnhPririif Rnc Hppripn r v Least alle merken' zo^i akeiijk ais fc^^KfimSMllï^^B Orenstein & Koppel-Stessen BV H. Hoeppermans LV. Wand. en p i afondstudio
AUIODBOrijI BOS neenen B.V. privé. Economiestraat 47 Hoensbroek, BmidshuiS Dora BÜSten/fild Sourethweg 10, Heerlen, 045-417876. Sanitair, cv dakwerk, gas, water pij,fnnHhniiw Kprkradfi B V MfiStfimm Bunde B VGrasbroekerweg 9, Heerlen,.tel. 045- tei. 045-217863. Sl^ Het vertrouwde adres voor al uw wateronth- rioolontstop Emmaplein 8 KiatOnODOUW B.V. WeSierom BUnoe B.V.
724545; Suzuki-dealer. foo?l0 pns,raa li6VSt?ard' ?f90" drauliek, slanger> en toebehoren voor Heerlen. Tel. 045-713265. Landgraaf 043-645959. Verandadakpl., Wjj
________w-*_-_---m~_w^_m_m_ n-i«n o.;», I __*_ \^i^"^V? w\ "'l* UUr' o.a. industriële machines enz. Sperwerweg 28, 045-455635. Show- Thermoclear, gegar. tegen hagelsjCantOn ReiSS Lease za. 10-17 uur, dond. koopavond.

nsï—^ -N^T—z room v. part. Lindelaan 4, Kerkrade- blijvend helder. Pr. Ireneweg 6, Bun^l
.^ op gebje(j vgn operatlone|e sn~—_ B 1 É^ll'T I l'l'l l'l'l I^^M W__M JKTTfTEH (Chevremont); geopend va. 13.00 uur.

Nic. Dassen aanhangwagens leasingAiiemerken.Tei.o4s-718040. m^ Mm\wm_-_-_m mjj.Mmmmm^^ m#]mmm#t*^^m*. _^^gj^^^n

j&.^-^b?BS5: ..„ iril . c
W C. de Wit B.V. Harreman Verhuizingen 1

§ Kerkrade. Tel. 045-455088. AutOCentr. COIIaNS-Europcar „From Castle 01 BeautieS Manege Galop Postzegelhandel, Nobelstraat 41,6411 Gespee, internat, erkend verhug
Leasing voor korte en lange termijn. Camping CarS RldderbekS Rijksgedipl. en rasspecialist van yorks- _...

on
... nn EK Heerlen, tel. 045-710571. Event. opslagruimte. De Koumen

Aanhangwagens J0KnOpS 24-uur-service. Schelsberg 45, Heer- verh., verk. en onderhoud van cara- hire, west highland white terriër. Inl. K^'ïi^S!r ,
n!?r'nf'n'r s __r^—~_ 6433 KD Hoensbroek. 045-21834^

are^srsrs IZZ__ x&sarsiSsrsi M Claassens Te' 04404-143- &£s" ss^-w^^ j^irrii liüi i— i» wyn» k*»*!-
-195 Sittard. Tel. 04490-12718. Bovag. IiUJMIMiÉIJ! lIIJII'IJm.TffïTiïrCTT-.IMÜJL'H Erkend verhuizer. Opslag mboe^,

„____--_-,,. w9n Ti.nnr k « Hiyyyj^y^^yi^yyjjjjyui^ verhuiswinkel. Sittard, Industries"
W. Dabekaussen B.V. Canton Reiss Parts Center ■ïiiili'lllitllil'illii'lißl ZslrSSl gedroogd Frans eikenhout Flecken Meubelen Susteren Buckx Sittard 04490-11301 ie, te.. 04490-12597.
043-632510. Levert torsie-assen en 0 jnele GM.onderdelen, access. RORQH I imhlirn in div. diktes. Tel. 04458-1818. Oude Riiksweo Nrd 20 Tel 04499- iïïttrnïïTfSr? ■■■522322^^aanh.wagenonderd. voor zrtft + rep. Sch

y
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KERKRADE - Kerkrade vervult
op het gebied van het banen
scheppen een voortrekkersrol in
de Oostelijke Mijnstreek. Dit
komt met name door een veelbe-
lovend experiment. Het Streekge-
west volgt de Kerkraadse aanpak
met veel belangstelling en over-
weegt bij succes de aanpak in het
Sociaal Economisch Ontwikke-
lingsplan (SEOP) op te nemen.
Dit bleek naar aanleiding van de
presentatie van de tweede Kerk-
raadse banenmarkt, die komende
dinsdag 24 januari tussen 19 en 20
uur zal plaats vinden in de Techni-
sche School.
In Kerkrade werken bedrijven,
scholen en gemeente intensief sa-
men om het aanbod van en de vraag
naarwerk zoveel mogelijk op elkaar
af te stemmen. Dit omdat het aantal
vacatures in de technische richtin-
gen groter is dan de hoeveelheid be-
schikbare arbeidskrachten. Het
KIDK (Kontaktorgaan Industrie en
Dienstverlening Kerkrade) werkt
daarbij als een soort overlegplat-
form.
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Dislokatie
Indien 'De Nuinhof uit het centrum
van Nuth verdwijnt, komt er een
eindeaan de dislokatievan de basis-
school. De boven- en onderbouw
liggen zon honderd meter uit el-
kaar. Bovendien kan de gemeente
dan eindelijk de plannen uit de ijs-
kast halen met betrekking tot de
'opknapbeurt' van de kern Nuth.

Van onze verslaggever

Parkeren
kan weer

op Bongerd

Maar alleen in weekeinde

Van onze verslaggever
KERKRADE - Kerkrade wil twee
grote verliesposten op de gemeente-
rekening doorschuiven naar andere
instanties. De provincie wordt aan-
gesproken over de steeds hoger op-
lopende renteverliezen, inzak het
half braak liggende industrieterrein
Dentgenbach. Het SSO (Samenwer-
kingsverband Sanering Mijnterrei-
nen) zou moeten opdraaien voor het
aandeel van Kerkrade in de sane-
ring van het Lauramijnterrein.
„De provincie heeft bij het einde
van de mijnbouw-periode aange-
drongen op het inrichten van indu-
strieterrein Dentgenbach. Ze moet
haar verantwoordelijkheid nu maar
nemen, temeer daar men de kwali-
teit en liggingvan Dentgenbach lan-
ge tijd onderschat heeft. In het
Streekplan stond aanvankelijk zelfs
de kwalificatie 'inferieur'", zegt wet-
houder André Coumans.
Het braakliggen van een groot deel
van Dentgenbach kost Kerkrade
jaarlijks drie miljoen gulden. „Nor-
maal gesproken verreken je dat ren-
teverlies in de verkoopprijs, maar
daarmee zou die in ons geval veel te
hoog worden", legt Coumans uit.
De wethouder verwacht verder dat
het SSO de gemeentelijke bijdrage
aan de sanering van het Laurater-
rein (kosten minimaal een miljoen
gulden) welzal betalen. „Maar of we
daar echt iets mee winnen, is niet
duidelijk. Het kan best zijn dat
Kerkrade vervolgens de rekening
gepresenteerd krijgt voor het ex-
ploitatietekort dat hierdoorvoor het
samenwerkingsverband kan ont-
staan", aldus de wethouder.
Wanneer het saneren erg duur blijkt
te zijn, valt het voor wat Coumans
betreft zelfs te overwegen om het
middengedeelte van het vervuilde
Lauraterrein helemaal niet te be-
bouwen: „Een laag goede grond
voor groenvoorzieningen kan een
betere oplossingzijn daneen veel te
duur geworden exploitatie van hui-
zen." Dat zou dan wel een extra be-
lasting van de woningmarkt beteke-
nen, erkent de wethouder.

Gekrakeel over vraag
hoe ’eng’ Landgraaf is

Manifestatie van en over vrouwen en hun veiligheid" Leren van jeaf te slaan voor een veiliger gevoel. Foto: WIMKUSTERS

„Het aandeel aan leerlingen van de
Technische School is van twaalf
naar zeventien procent gestegen.
Volgens mij een teken dat de ouders
zich de goede toekomstmogelijkhe-
den gaan realiseren."

Directeur P. Siemensma bespeurde
dat de eerste banenmarkt zijn
school al succes heeft opgeleverd.

De kern van de zaak is dat men in
Kerkrade de aanpak van landelijke
campagnes als 'Kies exact' veel te
vaag vindt. „Een leerling moet we-
ten dat hij bij een concreet Kerk-
raads bedrijf aan de slag kan wan-
neer hij technisch onderwijs gaat
volgen", verklaarde P. van Kalm-
thout van het bureau werkgelegen-
heid van de gemeente.

De aanwezige bedrijven zullen tij-
dens de komende banenmarkt 115
vacatures aanbieden. Daarnaast
worden er naar schatting nog zon
tachtig banen op een vacaturelijst
gepresenteerd. Een voorwaarde
voor een nog betere aanpak is wel
dat de 'sluimerende' vacatures bij
het bedrijfsleven beter zichtbaar
worden.

In de textielbranche heeft deze sa-
menwerking al geleid tot 35 banen-
garanties via het contractonderwijs
binnen het leerlingenstelsel. En de
eerste banenmarkt leverde aan-di-
recte werkgelegenheid dertig ar-
beidsplaatsen op.
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IJs De nieuwe maatregel moet zo spoe
dig mogelijk ingaan, wellicht ko
mend weekeinde reeds.

Deze maatregel was nodig vanwege
de afspraken die daarover waren ge-
maakt met de exploitant van de par-
keergarage in winkelcentrum De
Klomp. Er kwam nogal wat protest
uit de omgeving. Vooral van de heer
Pijpers, bedrijfsleider van McDo-
nalds. Dit hamburgerrestaurant
heeft een vestiging aan de Bongerd.
Pijpers vroeg uitdrukkelijk om
openstelling van De Bongerd voor
parkeerders in de uren dat de par-
keergarages niet geopend zijn en
dat is in de avonduren en op zondag.
In de avonduren wil het college het
marktterrein echter niet openstel-
len, maar in het weekeinde van on-
geveer 17 uur op zaterdag tot 9 uur
op maandag wel. „Op andere dagen
kan het niet, omdat dan de markt
opgezet moet worden en dat kan
niet als er wagens staan. Het college
doet dit, omdat het inziet dat de par-
keerdruk in het weekeinde, vooral
met het oog op horecagelegenheden
in de buurt, groot is. Uitbreiding
van horeca in dit deel van de stad,
zal die druk alleenmaar doen toene-
men in de toekomst, vandaar deze
maatregel", aldus een woordvoer-
ster van de gemeente.

HEERLEN - Binnenkort mag er in
het weekeinde weer geparkeerd
worden op het marktterrein (De
Bongerd) in het centrum van Heer-
len. Zaterdagavond na de markt zal
De Bongerd niet afgesloten worden
en zullen er auto's geparkeerd mo-
gen worden tot maandgmorgen 9
uur. Enige maanden geleden be-
sloot het Heerlense college De Bon-
gerd juist autovrij te maken.

De brandweer is nu gehuisvest in de
kelder van het voormalig gemeente-
huis aan de Schoolstraat. Afcent, de
eigenaar van dat pand, heeft de ge-
meente al meerdere malen verzocht
een ander onderkomen voor de
brandweer te zoeken. De totalekos-
ten, die met de verhuizing van de
brandweer en de aankoop van het
gebouw Excelsior Tours zijn ge-
moeid, bedragen 631.000 gulden.

kopen voor 446.000 gulden. Het tou-
ringcarbedrijf dat om milieu- en
verkeerstechnische redenen niet
meer thuishoort in het centrum van
Hulsberg, gaat zich vestigen in Sit-
tard. In het vrijkomende gebouw
wordt in de toekomst de brand-
weerkazerne ondergebracht.

HULSBERG - De gemeente Nuth
gaat het pand van het touringcarbe-
drijf Excelsior, gelegen op de hoek
Aalbekerweg-Wijnandsraderweg

Brandweer van
Hulsberg naar
ander gebouw

" De Bongerd in Heerlen waar
binnenkort - maar dan alleen
in het weekeinde - geparkeerd
kan worden. Op andere dagen,
zoals gisteren bijvoorbeeld, is
er markt.

Foto: FRANS RADE

"
bouw Nijmegen ten deel. Zij somde
een aantal concrete zaken op diehet
onveilige gevoel bij vrouwen zou
kunnen verminderen. Meer straat-
verlichting, minder struiken en
groen, gesloten flatingangen, min-
der schuurtjesvoor de huizen, en de
wegen beter aanpassen voor fietsers
en voetgangers, was haar devies.
Bovendien zouden vrouwen zich
met de politiek moeten gaan be-
moeien om op die manier invloed te
krijgen. Er aan voorbijgaand dat
Landgraaf de landelijke primeur
van een Vrouwenpartij heeft.

die begint met een H en eindigt met
eerlen"). Hij ontkende met klem te
bagatelliseren en wilde met het
voorbeeld alleen maar relativeren.
„Dat het probleem er ligt, is erg ge-,
noeg, en daar moeten we iets aan
doen." Maar öm wat te doen moet de
politie wel op de hoogte zijn, stelde
de adjudant. Daarom nodigde hij
aan het slotvan zyn betoog iedereen
uit om vrijblijvend met hem te ko-
men praten. De aanwezige vrouwen
namen het aanbod dankbaar aan.

Juist de discussie met de politie-ad-
judantmaakte deochtend levendig.
In de middaguren werden er dia's
gedraaid en gaf mevrouw M. Reyn-
ders een workshop over fysieke en
mentale weerbaarheid. Want, zo
werd van enkele kanten geopperd
tijdens de manifestatie: vrouwen en
mannen voelen zich veiliger op
straat als ze zelfvertrouwen hebben,
en mentaal zijn opgewassen tegen
de 'angsten van de straat. En daarin
konden gisteren vele aanwezigen
zich vinden.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De manifestatie 'Landgraaf sociaal veilig voor vrouwen',
gisteren gehouden in hetDorpshuis aan het Landgraafse Sunplein, kreeg
pas echt vaart toen de Landgraafse politie-adjudant Alex Temme het pu-
bliek, voornamelijk bestaande uit vrouwen, toesprak. Binnen drie minu-
ten werd de forse politieman in derede gevallenen ontstond een discussie
waarin de essentie van deveiligheidsproblematiekvoor veelLandgraafse
vrouwen boven kwam dryven.

Voor de goede contacten tussen de
verschillende betrokken instanties
moet de drempel voor de schoolver-
later verlaagd worden. „Als ik als
bemiddelaar de leiding van een be-
drijf persoonlijk ken, kan ik tegen
een schoolverlater zeggen: 'Ga maar
naar dat bedrijf, daar wacht meneer
Janssenop je. Op deze manierkun-
nen we de jongerentijdig stevig bij
de hand nemen", aldus GAB-direc-
teur G. Rutten.

Drempel

Opgeblazen
Nuth wil twee jaar
schoolzwemmen
Definitief geen

privé-zwemschool

Adjudant Temme probeerde duide-
lijk de gedrevenheid van zijn voor-
gangster wat te relativeren. Hij be-
gon zijn toespraak met te zeggen dat
de politie maar heel weinig indica-
ties krijgt dat Landgraaf zo onveilig
is. Hij schetste het verhaal van eentienjarig meisje dat een potloodven-
ter op haar weg tegenkomt en hard
naar huis rent om daar het verhaal
te vertellen. „En dan gaat", aldus
Temme, „het verhaal als een lopend
vuurtje rond; fokt iedereen elkaar
op en wordt uiteindelijk het hele ge-
val buiten proporties opgeblazen."

Het tweede 'zwemprobleem' in de
gemeente Nuth - het schoolzwem-
men uit te breiden van één naar
twee jaar - is andermaal uitgesteld.
Het college gaat de komende weken
op zoek naar financiële middelen
om het tweejarig-plan alsnog rond
te krijgen. Burgmemeester Coenen:
„Schoolzwemmen voor de periode
van een jaar heeft geen enkele zin.
Maar het zal niet gemakkelijk zijn
een passend dekkingsmiddel te vin-
den."

NUTH -Met negen tegen acht stem-
men werd de tijdelijke komst (3
jaar) van een privé-zwemschool aan
de Valkenburgerweg in Nuth gister-
avond tijdens de raadsvergadering
definitief afgewezen. De fractie Le-
noir en de fractie PvdA/PPR haal-
den net geen meerderheid om het
college-voorstel te torpederen.
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Toch wilde Temme er niet aan om
Landgraaf onveilig te noemen. („Ter
vergelijking, ik woon in een plaats

Mevrouw Nes was de eerste die de
politieman onderbrak. „Weinig aan-
giftes betekent nog niet dat Land-
graaf veilig is", zei zij. Mevrouw Gy-
bels meende dat Temmevan een in-
cident een algemeen verhaal maak-
te, terwijl Helma Gubbels van het
Vrouwenappél vond dat er van op-
fokken geen sprake kon zijn omdat
het voorval werkelijk had plaatsge-
vonden. Zij verweet de adjudant dat
hij de zaak bagatelliseren.

Over dat onveilige gevoel probeerde
de Stichting Vrouwenraad gisteren
een boom op te zetten. Vele belan-gengroepen voor vrouwen, de ge-
meente, depolitie, politieke partijen
als het Vrouwenappél en de PvdA
behoorden tot de toehoorders. Een
aantal stands was ingericht terwijl
de bibliotheek literatuur over dit
onderwerp had uitgezocht en uitge-
stald. Kranteknipsels hingen opprikborden, alsmede foto's over 'en-
ge'Landgraafse plekjes en de uitsla-
gen van de enquête.

De manifestatie werd gehouden na-
dat uit een enquête van de Stichting
Vrouwenraad Landgraaf was geble-
ken dat zeer veel vrouwen in deze
gemeente zich, vooral 's avondsiniet veilig voelen op straat. Liefst
meer dan vijfhonderd plekken wer-
den aangeduid als 'eng.

De wethouderwees erop datde pro-
blematiek afgezwakt kan worden
wanneer het gemeentelijk emanci-
patiebeleid zijn vruchten af zou
gaan werpen. Dat beleid is er voor-
namelijk op gericht om de mentali-
teit van mannen en vrouwen te ver-
anderen zodat er een machtsgelijk-
heid onstaat. „Maar er is een en an-
der in beweging", betoogde Gybels.
Hij wees erop dat discussie elemen-
tair is om die beweging aan de gang
te houden.

In zyn toespraak deed wethouder
Thei Gybels van Landgraaf weinig
concrete toezeggingen voor wat be-
treft het langer laten branden van de
straatverlichting, het snoeien van
struiken en heggen of het aanbren-
gen van meer licht op straat. Want
juist met meer verlichting, zo was
gebleken uit de enquête, zou het on-
veilige gevoel voor een gedeelte
weggenomen kunnen worden.

Nog geen discussie, maar wel veel
stille bijval vanuit de zaal viel me-
vrouw E. Nas van de Vrouwenad-
viescommisssie voor de Woning-

Zeker nu het pand gelegen naast
'De Nuinhof ook binnenkort vrij-
komt.
Volgens de heer Maas, schoolhoofd
van de 'De Nuinhof, is één gesprek
met de Technische Dienst van de
gemeente Nuth voldoende om tot
overeenstemming te komen over de
verhuisplannen.
Als 'De Nuinhof verhuist, is de
kans aanwezig dat het vrijkomende
pand wordt gesloopt. Het Nuinhof-
gebouw is vrij oud en aan een ingrij-
pende opknapbeurt toe. Het terrein
dat pal naast de markt in Nuth ligt,
biedt ideale bouwmogelijkheden.Burgmeester Coenen zei zeer geë-

motieerd: „Ruim twee jaarvoert het
college nu al gesprekken met de
SKON. Nooit kwamen wij tot con-
crete plannen. Nog niet zo lang gele-
den kreeg het gemeentebestuur te
horen dat de Nuinhof definitief af-
ziet van verhuizing naar de LHNO-
school. Nog geen week later schijnt
men de plannen te herzien. Ik hoop
dat het eerstvolgende gesprek ein-
delijkresultaat oplevert."

Het besluit tot 'het zoveelste ge-
sprek' tussen het college en SKON
werd gisteravond na een verhitte
discussie tijdens de raadsvergade-
ring genomen.

NUTH - Het collegevan de gemeen-
te Nuth heeft nog deze week een ge-
sprek met het bestuur van de SKON
(Stichting Katholiek Onderwijs
Nuth) om tot overeenstemming te
komen over de verhuizing van ba-
sisschool 'De Nuinhof naar de leeg-
staande LHNO-school aan de Keel-
kampstraat.

Miljoenen-
claims voor

provincie en SSO

Eerste zeven
asielzoekers
in Kerkrade

KERKRADE - Over twee weken
arriveren in Kerkrade de eerste

zeven asielzoekers, die officieel
gehuisvest worden. Ze worden
ondergebracht in twee panden,
in respectievelijk Kerkrade-West
en -Oost.
Van welke nationaliteit de nieu-
welingen zyn, is nog niet be-
kend. In totaal zal Kerkrade
twintig asielzoekers en 33 vluch-
telingen opnemen.

Streekgewest volgt
aanpak werkloosheid

met groot interesse

Kerkrade voorop in
scheppen van banen

Volgens directeur Rutten van het
Kerkraadse arbeidsbureau heeft
deze positieve ontwikkeling te ma-
ken met de oplevende economische
ontwikkeling in Kerkrade.

Precies een jaar eerder was Kerkra-
de nog koploper in de regio met 18
procent werklozen. Rayon Heerlen
kende een percentage van 17,5 en
Brunssum een van 16,2 procent.
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Verhuizing Nuinhof
een kwestie van tijd

Plan ’Kern Nut h’weer uil de ijskast

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

35 banen

Gebaar

KERKRADE - Voor het eerst sinds
lange tijd heeft Kerkrade het laagste
percentage werklozen in de Ooste-
lijke Mijnstreek. Per 1 december
was nog maar 15,7 procent van'de
beroepsbevolking van Kerkra'de!
zonder werk. Voor Heerlen, Land-
graaf en Nuth was dat 16,4 procent'
en voor Brunssum 15,8 procent.

InOostelijke Mijnstreek:
Kerkradetelt

minste werklozen
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Na een kort ziekbed is op 17 januari rustig en ver-
trouwvol in de Heer overleden

pater dr. Martinus
Hubertus Mulders

' C.s.s.R.
emeritus-professor kerkgeschiedenis te Wittem

Hij heeft tijdig de ziekenzalving ontvangen en be-
reikte de leeftijd van 83 jaar.
Uitvaart en begrafenis zullen plaatsvinden op za-
terdag 21 januariom 10.30 uur in de Sint Gerardus-
kapel te Wittem.
Hierna bijzetting in de grafkelder van het klooster.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te Meche-
len.
Bezoektijden van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00
tot 19.00 uur.
Vrijdagavond 20 januari is er om 19.00 uur een
avondwake in genoemde Sint Gerarduskapel te
Wittem.
Fam. Mulders Kloostergemeenschap

Redemptoristen
Grootestraat 32 Wittemmer Allee 32
6063 AK Vlodrop 6286 AB Wittem

f
Je hebt nu rust gevonden
al is vol droefheid ons hart
Je lijden zien,
niet afdoende kunnen helpen
dat was onze grootste smart.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat heden
van ons is heengegaan, gesterkt door de h. sacra-
menten der zieken, in de leeftijd van 81 jaar, mijn
lieve man, onze goede en zorgzame vader en
schoonvader, opa, broer, zwager en oom

Hens Winkens
echtgenoot van

Johanna Brinkman
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Kerkrade: J. Winkens-Brinkman
Kerkrade: Maria Cortes-Winkes

Pedro Cortes
José en Anita
Juan
Familie Winkens
Familie Brinkman

6462 HE Kerkrade, 17 januari 1989
Feldbiss 47
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop zaterdag 21 januariom 10.00 uur in de paro-
chiekerk H. Maria Goretti in Kerkrade-Nulland,
waarna om 11.30 uur de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium in Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondwake voor de dierbare overledene, vrijdag
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het streekmortuarium (gelegen op het terrein van
de Lückerheidekliniek) in Chevremont, St. Pieter-
straat 145.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden,
voorzien van het h. sacrament der zieken, van ons
heengegaan in de leeftijd van 82 jaar, mijn zorgza-
me vrouw, onze lieve tante, schoonzuster en nicht

Maria Angelina
(Liena) Scheren

echtgenotevan

Johannes Hubertus Palmen
In dankbare herinnering:

Schinveld: J.H. Palmen
Familie Palmen
Familie Joosten
Familie Scheren

Schinveld, 17 januari 1989
Corr.adres: H. Zeegers, Heidestraat 53
6451 CX Schinveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op zaterdag 21 januaria.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te
Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake is vrijdag 20 januariom 18.45 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen van harte bedanken die,
op welke wijze dan ook, blijk van medeleven heeft
getoond bij de ziekte en het overlijden van onze lie-
ve man en vader

Hans Italië
Familie Italië

Heerlen, januari 1989

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekende, delen wij u
mede dat is overleden, mijn zoon, onze broer, schoonbroer en oom

Math Meertens
Nuth: P.H. Meertens
Nuth: Jos Meertens

Ellen Meertens-Custers
Nuth: Miet Hermans-Meertens

Noël Hermans
Heerlen: Sylvain Meertens

Ria Meertens-Luyten
Landgraaf: Elly Geelen-Meertens

Ruud Geelen
Nuth: Harry Meertens

Mia Meertens-Übachs
Nuth: Anny Brand-Meertens

John Brand
Heerlen: Jean Meertens

Roos Meertens-Luyten
en zijn neven en nichten

Nuth, 16 januari 1989

In memoriam

Math. Meertens
Wij verloren een fijn mens en prettige collega, en bovenal een bijzondere
vriend.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie veel sterkte.

Collega's industriepark De Horsel
Corr.adres: Daelderweg 25
6361 HK Nuth '

Dankbetuiging
De overweldigende warme en hartelijke belangstelling en medeleven bij
het plotseling overlijden van mijn lieve man

Rudy Hoedemaker
waren voor mij een grote troost. De overvolle kerk, de talrijke hartelijke
condoleances, h.h. missen en bloemen en de aanwezigheid van zoveel col-
lega's en oud-collega's gaven mij veel steun. Graag wil ik allen hartelijk
danken dieRudy bij dit afscheid begeleidden en hem zoveel eer bewezen
hebben naar zijn laatste rustplaats.
Speciale dank aan de familie, pastoorPoell en dr. Ritzen en de vele goede
vrienden, buren en bekenden.
Bedankt.

Mia Hoedemaker-Luchies
De zeswekendienst voor Rudy zal worden gehoudenzaterdagavond 21 ja-
nuari om 19.00uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Ulestraten.

4- Jan Utens, oudJJL* jaar, echtgenoot vaojl
Netty Aerts, 6224 T-
Maastricht, Dr. SchaePJmanstraat 32 C. De u»|
vaartdienst zal p'3B^
hebbn op donderdag Jn
januari om 11.00 ull^ 1"!de kerk van de li
liëlmus te Oostermaa»
Maastricht. Er is
condoleren.

4-Elisabeth Pasma»*
1 oud 85 jaar, eclw

note van wijlen J°'ia
'nes Van den Booren-
-6227 VP Heer-Maas'
tricht, Gretrystra
Corr.adres: Mergel*"
332, 6212 XX *»■tricht. De eucharisUH
viering zal gehoud^
worden op donderd*
19 januari om ll.OOdjJ
in de parochiekerk *'**l
St. Petrus Band-
Heer. Er is geen cond
leren.
4- May Willems, oud*
f jaar, weduwe

Pierre Sondeijker, W
JL Maastricht, Anto»
van Elenstraat 41- v
uitvaartdienst zal *°'den gehouden vrijd»
20 januari om 11-00^in de parochiekerk v^
de H. Anna, Via Beg1*
Maastricht. Gelegen
heid tot condolere
vanaf 10,45 uur m °kerk.

t Johanna van Gal'
oud 91 jaar, wedu*

van S.H. Schalie
Maastricht, Koning»
plein 113 E, corr.adre
Teteringsedijk 259, 4»
ME Breda. De crema"
zal plaatsvinden 'n ,r.
crematorium r.maas, Vouershof 1. .j
leen op donderdag
januari om 11.45 u
Gelegenheid tot cond
leren na de plecMJ*
heid in het crema;lr

rium.

t INa een langdurig, geduldig gedragen ziekbed is op
85-jarige leeftijd, voorzien van het sacrament der
zieken, in vrede ontslapen

Maria Josephina
Geurts

geboren 18 oktober 1903 te Maastricht
echtgenote van

Petrus Hubertus Joseph
Pleumeekers

Maastricht: P.H.J. Pleumeekers
Maastricht: J.M.G. Pleumeekers

kinderen en kleinkind
Haren (N.Br.): F.W.H. Pleumeekers-Walhof

en kinderen
Hulsberg: G.H.L. Smidt-Pleumeekers

en kinderen
Lithoijen A.M.A. Janssen-Pleumeekers

en kinderen
Familie Geurts
Familie Pleumeekers

6213 BE Maastricht, 17 januari 1989
Bejaardencentrum Campagne
Médoclaan 30 B
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 20 januari 1989 om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Theresia, Maastricht, gevolgd door
de crematieplechtigheid in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Geen condoleren.
Avondmis, donderdagom 18.00uur in dekapel van
bejaardencentrum Campagne.
Gelegenheid om afscheid te nemen bij Dickhaut
Uitvaartverzorging, Papenstraat 4D, Maastricht
(bij het Vrijthof), heden woensdag en donderdag
van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen persoonlijke uitnodiging hebben ont-
vangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te
beschouwen.

t I
„Een dag zonder liefde,
vriendschap en de kinderen
is een verloren dag."

In grote droefheid en verslagenheid moeten wij u
berichten dat is overleden

Peter Windels
arts en psychotherapeut

12-4-1925 16-1-1989

Marieke
Peter en Karen
Joep en Martijn
Familie Windels
Familie Berends
Familie Derkx
Vrienden en vriendinnen

Klomperweg 107
6741 PE Lunteren
Gelegenheid tot afscheidnemen donderdagavond
a.s. van half acht tot half negen in rouwcentrum
Dekker, Oostelijke Parallelweg 4 te Lunteren.
Uitvaartdienst vrijdag 20 januariom 11.30uur in de
r.k. kerk aan de Kerkhoflaan te Lunteren, waarna
de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats al-
daar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Liever geen bezoek aan huis.

tßert Habets, oud 71 jaar, echtgenote van 1^Hanssen, 6217 LN Maastricht, Frederikbastio
70. Eucharistieviering in deparochiekerk van de 'Anna, Via Regia Maastricht op donderdag 19jand
ri om 11.30 uur. Er is geen condoleren. .

t
Gesterkt door de h. sacramenten en in vol vertro
wen op Gods liefde is tót haar Schepper terugg
keerd

Jo Konsten
echtgenote van

Wiel Logister
Zij werd 61 jaar.
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

Nieuwenhagen: Wiel Logister
Ravenstein: Ans Quaedvlieg-Logister

Mat Quaedvlieg
Jollen

Arnhem: MargotLemkens-Logister
Art Lemkens

Nieuwenhagen: Nicole Logister
John Kuijpers
Familie Konsten
Familie Logister

6373 JG Landgraaf, 16 januari 1989
Achter deHoven 15
Wij gaan afscheid van haar nemen tijdens j
plechtige eucharistieviering op vrijdag 20 JalVjarta.s. om 11.00uur in deparochiekerk van het H- **van Jezus te Nieuwenhagerheide.
De crematie zal daarna in stilte plaatsvinden.
Moeder zal bijzonder worden herdacht op don
dag a.s. in de avondmis van 19.00 uur in bovens
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen. 8
lieven deze annonce als zodanig te willen bescn
wen.

In plaats van kaarten
t

Graag willen wij een ieder bedanken die, op w^ n<j
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft Se.*°va ji
bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis
mijn lieve man, onze vader en schoonvader

Walter Wennekes
1 eenDit alles was voor ons een grote troost en zaï

dankbare herinnering blijvpn. r.
De plechtige zeswekendienst voor Walter zal w j

den gehouden in de kerk van O.L. Vrouw **a rj
der Armen te Hoensbroek op zaterdag 21 Jan
as. om 19 uur.

Riet Wennekes-Floksf*
Bert en Lea
Karin en Ton

Hoensbroek, januari 1989

Voor de blijken van medeleven en belangste
betoond bij het overlijden en de uitvaart van

Aad Venderbos
betuigen wij u onze oprechte dank.

Truus Venderbos-van Dorp
Hans en Ine

Heerlen, januari 1989
Vullingsweg 77 _

Lieve pappie,
Hartelijk

gefeliciteerd met
het zien van

Abraham.
Annie,

Miriam, Sjir en
' Patrick. |

ï t
'Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden had-, den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij

" u mede dat, voorzien van de h.h. sacramenten, na

" een rijk leven, in Gods vrede is overleden, in het De
' Weverziekenhuis te Heerlen, kort voor zijn 82ever-
jaardag, mijn dierbare man, broer, schoonbroer,, oom en neef

Hubertus Leonardus
(Leo) Tummers

echtgenoot van

Maria Peters
Simpelveld: M. Tummers-Peters

Familie Tummers
Familie Peters

6369 GT Simpelveld, 16 januari 1989
Roldückerweg 12
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 21 januarias. om 10.00 uur in de parochie-
kerk H. Remigius te Simpelveld, waarna de crema-
tie in stilte zal plaatsvinden.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdag 20 januari zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in

■^genoemde kerk.
Leo is opgebaard in het mortuarium. Dr. Otten-
straat 60 te Simpelveld; gelegenheid tot afscheid
nemen t/m donderdagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Gelieve geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, getekenddoor
eenvoud en oprechtheid, is heden plotseling van
ons heengegaan, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader, groot-en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Martinus Hubertus
Simons

echtgenoot van wijlen

Maria Catharina Lambertina
Cordewener

Hü overleed op de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Riet Wosniak-Simons
Arthur Wosniak

Bocholtz: José Gerekens-Simons
Louis Gerekens

Sittard: Hub Simons
Gusta Simons-Floris
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Simons
Familie Cordewener

Klimmen. 16 januari 1989, Mareheiweg 15
Corr.adres: Heiweg 40, 6351 HV Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 21 januarias. om
11.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunrade-
Voerendaal.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis vrijdag 20 januari as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Jij bent iemand om nooit te vergeten.
Groot is de leegte die je achterlaat.
Alleen de herinnering blijft over.
Met pijn in ons hart zullen wij verder leven
en altijd denken aan wat jijvoor ons betekende.

Na het heengaanvan onze onvergetelijke en zo ge-
liefde mam

Elisa Hubertina
Aussems-Erens

willen wij u zeggen dat wij dankbaar zijn voor de
overweldigende belangstelling en uw medeleven
btj ons grote verlies.
Allen die daarvan blijk gaven door woorden, troo-
stjijke brieven, bloemen, heilige missen, aanwezig-
heid en een gebaar van nabijheid, bedanken wij
van harte.
Wij willen u uitnodigen de plechtige zesweken-
dienst met ons te vieren op zaterdag 21 januari 1989
ofh 19.00 uur in de dekenale kerk van St.-Jan Evan-
gelist te Hoensbroek.

De kinderen
Het is ons niet mogelijk iedereen persoonlijk te be-
danken. Wij menen onze dank op deze wijze te mo-

i verwoorden.

t
_Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden, in
'het De Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van

het h. sacrament der zieken, van ons heengegaan,
in de leeftijd van 75 jaar, onze broer, zwager, oom
en neef

Piet Vondenhoff
weduwnaar van

Mia Habets
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw gods-
vruchtige gebeden aan.

Familie Vondenhoff
Familie Habets
neven en nichten

Voerendaal, 16 januari 1989
Corr.adres: v. Merodestraat 8, 6367 CR Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 20 januari om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Mede tot intentie van de overledene zal de avond-
mis worden opgedragen op donderdag 19 januari
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium.
Kerkplein 43 te Voerendaal. Dagelijks bezoek van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, gevenwij kennis dat, na een kortstondige ziek-
te, is overleden, in de leeftijd van bijna 73 jaar,
voorzien van het h. sacrament der zieken, mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Leo Moulen
echtgenoot van

Adeleida Possen
Wij bevelen hem in uw gebedenaan.

Voerendaal: A.H. Moulen-Possen
Leo en Rian
Tiny en Piet
Rachel en Wiel
Adje en Frans
Wiely en Vivian
en al zijn kleinkinderen
Familie Moulen
Familie Possen

6367 AW Voerendaal, 16 januari 1989
Op de Beek 12
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 20 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kunrade-Voerendaal, waarna aansluitend
de begrafenis op de r.-k. begraafplaats te Voeren-
daal.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne op donderdag 19 januari om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00uur in de rouwkapel van begrafenis-
vereniging Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot ons grootverdriet moesten wij afscheid nemen
van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Catharina Maria
Stevens

weduwe van

Ernst Julius Bohne
Zij overleed na een liefdevolle verzorging in dever-
pleegkliniek te Heerlen op de leeftijd van 85 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Stevens
Familie Bohne

Heerlen, 17 januari 1989
Corr.adres: Granaatstraat 19, 6412 SN Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 20 januari a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen-
Heerlen.
Bijeenkomst in dekerk. Geen kondoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in chapelle-arden-
te van de verpleegkliniek te Heerlen, dagelijks van
14.00 - 16.00 uur.

I t ~~
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons betekende geven wij u kennis van het
plotseling overlijden van mijn dierbare moeder,
schoonmoeder, onze lieve oma, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Annie Übaghs
echtgenote van wijlen

Hub Pijpers
Zij werd 85 jaar.

Geleen: Tiny Geurts-Pijpers
Gerrit Geurts
klein- en achterkleinkinderen
Familie Übaghs
Familie Pijpers

6163 AC Geleen, 16 januari 1989
Borrekuilstraat 105
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 20 januari om 10.30 uur in de kerk van de
H.H. Engelbewaarders te Lindenheuvel-Geleen,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium Nedermaas te Geleen.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek. be-
zoek dagelijksvan 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte beschouwen.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 78 jaar is overleden, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Mathias Leonard
Triepels

echtgenoot van

Wilhelmina Duykers
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: W. Triepels-Duykers
Kerkrade: G.L. Pelzer-Triepels

G.J.P. Pelzer
Roger en Miriam

Landgraaf: P.L. Triepels
M.E. Triepels-Creusen
Bibian, Leon
Familie Triepels
Familie Duykers

6371 XN Landgraaf, 16 januari 1989
Bejaarden Verzorgingstehuis "De Dormig",
Op deHeugden 100
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 20 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg, waarna
aansluitend de crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk; geen condoleren.
Gebedsdienst tot intentievan onze dierbare overle-
dene donderdag 19 januariom 18.15 uur in het Be-
jaarden Verzorgingstehuis "De Dormig".
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 uur tot 19.00
uur.
Voor vervoer kerk/crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Links Limburg op
bres voor huurders
met lage inkomens

ROERMOND - Onder het motto
'Stop de Huurexplosie' zullen
PPR, PSP en CPN op zaterdag 21
januari een bijeenkomst houden in
't Karthuis' te Roermond. Op deze
bijeenkomst zal aangetoond wor-
den dat de aangekondigde volks-
huisvestingsnota voor de laagstbe-
taalden wel eens rampzalig zou
kurinen worden. Er worden ook ac-
ties voor Limburg aangekondigd.

„Voor mensen met lage inkomens
woonachtig in de huursector staan
er ingrijpende plannen op de poli-
tieke agenda. De volkshuisves-
tingsnota van staatssecretaris
Heerma zal bij uitvoering leiden tot
een ware huurexplosie. Jaarlijkse
huurverhogingen van 3 procent, af-
schaffen van de minimaal redelijke

huur (dat heeft ingrijpende gevol-
gen!), plafond van ’ 700 bij recht
op huursubsidie; nagenoeg geheel
afbouwen van nieuwbouwpro-
gramma in de sociale huursector
etc."
Om mensen van dit gegeven be-

wust te maken, willen de partijen
samen met de federatie van huur-
dersorganisaties en woonconsu-
menten (NVH, LOS, LOHB) in het
komend voorjaar een aantal acties
op touw zetten. „In mei zal er lan-
delijk het nodige georganiseerd

n pt"
worden, waarbij per dag in e
vincie acties gevoerd zullf"den. Het geheel zal afgesloten *
den met een landelijke actie "? f
mei. In Limburg zal het cv
mei actie gevoerd worden . jef
de heer J. Muijtjens, woordvo
van de organisatoren.

" 0\Concrete' plannen voor actl<op il
er op dit moment nog niet. K^p.
bijeenkomst van 21 Januari r <r
de mogelijkheden hiervoor o* $
ken worden. „Doel is met nan
we de mensen die het slac
dreigen te worden, laten zl

TeVen*
de gevolgen voor hen ziJn.ken d*
hopen met deacties te bej"el^akKe
de gemeentelijke politiek w

p
geschud wordt en zijn bezw -s;
laten horen bij de staatssecrev^
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Smit-Kroes wil eerst akkoord met België

Voorlopig geen
Maas-actieplan

Moordenaars van Duitse
meisjes snel gepakt

Vervolg van pagina 1

BERGHEIM - Bergheim rouwt. Bergheim is
geschokt. Maar Bergheim is vooral opge-
lucht dat de daders van de moord op Gabrie-
le Modder (21) en Gordana Zegarac (18) uit
het naastgelegen dorp Quadrath-Ichendorf
zijn gepakt. De moord is hét actuele thema
geweest vanaf de ontdekking van de twee
ontzielde lichamen in de bruinkoolgroeve
tussen Bergheim en Quadrath-Ichendorf af-
gelopen zondag.

Van onze verslaggever

" Links en rechts van het bospad, achter de buizen, werden de stoffelijke overschotten van
de twee meisjes gevonden.

Foto's: CHRISTA HALBESMA.

stelt het meisje in de kranten
kiosk. Ook al zijn de daders gé
pakt.

Argwaan
Bergheim praat er over. De da-
derszijn gepakt maar de angst en

Zondagmorgen werden de lijken
gevonden door een werknemer
van de bruinkolen-onderne-
ming. Ze waren ontkleed en vol-
ledig ontdaan van sieraden en
andere bezittingen. Om hen te
kunnen identificeren liet de poli-
tie hun signalement met een
luidspreker door de stad omroe-
pen.

Maandagmorgen gingen de na-
men als een lopendvuurtje rond.
Wie had hen gekend. Wie had
hen gezien. Een tip uit de bevol-
king zette de politie op het goede
spoor. Een van de daders had het
paspoort van Gordana bewaard.
'Als herinnering aan die dag.
Het paspoort werd samen met
ander bewijsmateriaal gevonden
in het huis waar de drieëntwin-
tigjarige V.S. woonde. Zijn broer
en hij werden dezelfde maandag
opgepakt. De resterende spullen
zijn gistermiddag in een contai-
ner in Quadrath-Ichendorf ont-
dekt.

V.S. heeft een volledige schrifte-
lijke verklaring afgelegd. „Maan-
dag is hij verhoord. Na eerst
langdurig te hebben gezwegen,
beschreef hij vervolgens emotie-
loos wat er gebeurde." De meis-
jes werden dichtbij huis opge-
piktdoor detwee broers die in de
witte. BMW van hun stiefvader
reden. Het voorval was gepland,
de slachtoffers willekeur.

Uitverkocht

Uitgedacht
De twee hadden vantevoren uit-
gedacht wat ze zouden doen. Er
werd niet over gesproken, maar
rechtstreeks naar de onherberg-
zame plek aan de rand van de
bruinkoolgroeve gereden. De
meisjes moesten zich uitkleden
en werden sexueel misbruikt.
Daarna moesten ze plaatsnemen
in de auto. Er werd een sigaretje
gerookt. Zouden de meisjes aan-
gifte doen, dat was de vraag. V.S.
en zijn jongere halfbroer M.G.
(18) overlegden buiten de auto
wat ze zouden doen.

Ze besloten ieder éénvan de jon-
ge vrouwen te vermoorden.
leder nam een meisje mee. Ze

bleven op ongeveer honderd me-
ter afstand van elkaar staan.
Voordat hij haar wurgde zei V.S.
nog tegen zijn slachtoffer dat hij
haar wel mocht. De jongste was
uiteindelijk niet in staat zijn
slachtoffer te doden. Zijn broer
deed het voor hem. De meisjes
hebben daarbij nauwelijks licha-
melijke tegenstand geboden vol-
gens V.S. De broers heten de
vrouwen, alleen bedekt met wat
modder en zand, liggen.

„De tw^e hadden concrete plan-
nen voor deze daad. Ze hebben
het doelbewust uitgevoerd. Ze
gingen volledig zonder scrupules
te werk. Daarom denken we dat
ze het mogelijk al eerder hebben
gedaan. Ze hadden alles uitge-
dacht," zei officier van justitieR.
Klisz gisteren tijdens een pers-
conferentie in Hürth.

In de kiosk zijn de kranten uit-
verkocht. Bergheim is namelijk
ook nieuwsgierig. Voor het kan-
toor van de Kölner Stadt Anzei-
ger worden passanten telkens
weer naar de nieuwspagina's
over de vermoorde vrouwen ge-
trokken. De plaatselijke kranten
geven gedetailleerde informatie
over de twee slachtoffers. Hun
opleiding, beroepen, het voorne-
men die zaterdagavond met een
vriendin naar een discotheek in
Keulen te gaan, de afspraak om
elkaar in het café Pflaumen te
ontmoeten en het verdriet van de
Bergheimse gemeenschap. Berg-
heim rouwt. Bergheim is ontzet.
Maar Bergheim is vooral blij en
opgelucht dat de daders zijn ge-
vonden.

Ans Bouwmans

argwaan zijn nog niet verdwenen
in het oude mijnstadje, dat er
uitermate triest uitziet op een re-
genachtige dinsdagmiddag

„Normaal sta je er niet bij stil.
Maar als zoiets gebeurd word je
bang en wantrouwend." De twee
cassières van een supermarkt in
Quadrath-Ichendorf zijn het er-
over eens. Het is treurig dat
zoiets hier gebeurt. „Je durft niet
meer in het donkernaar buiten te
gaan." In hun supermarkt is de
moord al dagenlang onderwerp
van gesprek.

„Angst? Die angst is er altijd. lets
dergelijkskan volgens mij net zo
goed in eenrustige stad alsBerg-
heim gebeuren als in Keulen.
Voor mij maakt deze moord geen
verschil." Een jonge vrouw in
een kledingzaak in Bergheim
reageert gedesideerd. „Het is
hier niet onveiliger dan elders. Je
moet gewoon nooit meegaan met
vreemden." Toch is er altijd die
angst dat het weer zal gebeuren,

Aantal bedden in Limburgse hoofdstad bijna verdubbeld

Opnieuw uitbreiding
hotel in Maastricht

Limburgs welkom
aangremwegen

Symbolisch bod
op Sophia-Jacoba

delingen tussen R©-
beca en Ruhrkohte
AG over een overna-
me zijn afgeketst
oqidat de vraagprijs
van de beleggings-^
maatschappij voor
-de Duitsers te hoog
lag.

Op de Sophia-Jaco-
ba werken 5.000
mensen. Nog eens
zon aantal is voor
hun brood indirect
afhankelijk van de
mijn.Eerdere onderhan-

Gevreesd wordt dan
ook dat de mijn eer-
der dicht zal gaan
dan 1995, tot nu toe
genoemd als slui-
tingsdatum.

myn. Het gaat slecht
met de Duitse mijn-
industrie en het Ne-
derlandse bedrijf
heeft de onderne-
mingsraad laten we-
ten niet meervoor de
verliezen van de
Sophia op te willen
draaien.

Van onze
verslaggever

HÜCKELHOVEN -Het Westduitse
mijnconcern Ruhr-
kohle AG is bereid
precies één gulden
neer tetellenvoor de
mijn Sophia-Jacoba
in Hückelhoven.
Eigenaar van deze
met sluiting bedreig-
de kolenmijn is dé
Nederlandse beleg-
gingsmaatschappij
Robeco, dienaar ver-
luidt negentig mil-
joenop tafel wil zien
voor de Sophia-Ja-
coba.

Robeco wil af van de

gelmaat een beroep gedaan op een
'pool' van zeker twintig mensen, als
er tijdelijk extra mensen nodig zijn.

U Worden geplaatst langs rijks-,
j^vmciale- en gemeentewegen

p grensoverschrijdend zijn metl^ord-Brabant, Gelderland,
i est-Duitsland en de Belgische
Provincie Luik. Het welkom is
■^doeld voor weggebruikersoor Wie deze provincie na 1992het dan 'grenzenloos' Europa
JJ*1 meer duidelijk herkenbaar
p1kunnen zijn.

MAASTRICHT - Het in Maastricht-Wyck gevestigde Hotel
Maastricht heeft vergevorderde plannen om uit te breiden.
Met de bouw van 56 nieuwe kamers zal een bedrag van miljoe-
nen guldens zijn gemoeid. De directie hoopt volgend jaar met
de nieuwbouw op het aangrenzende Céramique-terrein te kun-
nen beginnen. In 1992 moet de uitbreiding gereed zijn.

Bij de planning van de uitbreiding
is Hotel Maastricht afhankelijk van
de vraag wanneer het Céramique-
terrein ter beschikking komt. Door
het vrijkomen van dit fabriekscom-
plex is de weg vrij gemaaktom de al
jaren op stapel staande uitbreiding
ook uit te voeren.
Het Céramique-terrein is vorig jaar
door Sphinx in Maastricht verkocht
aan de gemeente Maastricht en het
Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds (ABP) in Heerlen. Er zijn nog
verschillende fabrieken van het
aardwerkconcern gevestigd, die
naar andere delen van de stad moe-
ten verhuizen.
Ook dit jaar zal in de vernieuwing
van Hotel Maastricht, sinds 1987
eigendom van de Bilderberg Groep
die in Limburg meerdere hotels be-
zit, de nodige miljoenen guldens
worden gestoken. Begin maart
wordt het startsein gegeven voor
een ingrijpende renovatie die twee
miljoen gulden gaat kosten.
De renovatie wordt in fasen uitge-
voerd, aangepast aan de perioden
waarin het aantal bezoekers groot
is.

Omdat de nieuwbouwplannen nog
niet helemaal gereedzijn, kon de di-
rectie van Hotel Maastricht gisteren
nog niet zeggen hoe hoog de inves-
teringen precies zullen oplopen.
Evenmin is duidelijk wat de gevol-
gen voor de werkgelegenheid zijn.

Recentelijk waren dat het Novotel,
Pauw en het bij het MECC gevestig-
de Golden Tulip. Daarmee is de
beddencapaciteit van de Maas-
trichtse hotellerie in betrekkelijk
korte tijd vrijwel verdubbeld. Even-
eens in Wyck begint een aanzienlij-
ke uitbreiding van Hotel de I'Empe-
reur gestalte te krijgen, terwijl ook
Hotel De Beaumont uitbreidings-
plannen heeft.

De plannen van Hotel Maastricht
betekenen opnieuw een uitbreiding
van de hotelcapaciteit in de provin-
ciehoofdstad. Hoewel in het verle-
denregelmatig gevreesd werd voor
een overcapaciteit aan hotelbedden
hebben zich in de afgelopen jaren
diversenieuwehotels in de gemeen-
te gevestigd.

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het in overleg met
België en Nederland opstellen van
een Maas-actieplan heeft bij minis-
ter Smit-Kroes (Verkeer en Water-
staat) geen hoge prioriteit. De mi-
nister antwoordt dat op vragen van
het Limburgse CDA-Tweede Ka-
merlid Ria Oomen-Ruijten. Het Ka-
merlid drong op een dergelijk plan
aan naar aanleiding van de cad-
miumvervuiling van de Maas in no-
vember vorig jaar.

Smit-Kroes vindt echter dat er in

eerste instantie met België goede af-
spraken moeten worden gemaakt
over verbetering van de kwaliteit
van het Maaswater.

Zij ziet België als grootste vervuiler
van de Maas. Pas als er met de Bel-
gen een akkoord is bereikt, wil de
minister ook met Frankrijk gaan
praten. De mogelijkheid van een
Maas-actieplan, naar voorbeeld van
het Rijn-actieplan dat Nederland en
West-Duitsland samen hebben op-
gesteld, kan dan nog altijd worden
besproken, aldus Smit-Kroes.

Op dit moment biedt het hotel werk
aan 50 tot 55 mensen in vaste dienst.
In dat aantal is niet het personeel
van de huishoudelijke en algemene
dienst meegerekend; dat werk is
uitbesteed. Daarnaast wordt met re-

■ e gorden worden reeds in 1989
'*ePlaatst om in het jaar waarin,e samenwerking van de beide
jtnburgen centraal staat aan-
«itingte zoeken bij een gebruik

»" reeds langer in Belgisch-
J^burg bestaat. Het provincie-

wü daarmee tevens de
iheid van de twee gelijknami-

jj?Provincies benadrukken. Om_e reden ook wordt er ook van
Bezien welkom-borden tefatsen langs de binnengrenzen
net 'Groot-Limburgse' gebied.

" De achterkant van hotel Maastricht. Er bestaan vergevorder-
de plannen om het hotelflink uit te breiden.

(archieffoto)

Kwestie tipgeld
schilderijenroof

weer aan de orde

Rechter-commissaris hoort politie Kerkrade

Opluchting overheerst
in bedroefd Bergheim

# Bergheim in deregen. Het trieste weer kwam overeen me
de stemming van veel bewoners van het dorpje na het be
kend worden van het misdrijf.Kerkrade en Nedeb hebben altijd

volgehouden niets van Zuidema's
tips af te weten. Aan de hand van
het te houden getuigenverhoor zal
duidelijk moeten worden of een
rechter-commissaris belast dient te
worden met het verder uitzoeken
van de 'tipgeld-kwestie.
De doeken werden augustus 1987
uit de woning van de Kerkraadse
vrouw gestolen. Eind november dat
jaar werden ze teruggevonden in
het Westduitse Solingen..De doeken
zouden een waarde hebben van an-
derhalf tot twee miljoen gulden.

ledereen weet waar de twee
vrouwen zijn gevonden: in het
werkgebied van de bruinkool-
groeve. Vanaf de Bundesstrasse
55 zie je de bossages liggen. Er
loopt een zandpad naar toe. Het
begint bij een grote boom, waar
een krans ligtvoor een meisje dat
daar is verongelukt. De veldweg
houdt op bij een heuvel met gro-
te bruine pijpen erop. Daarach-
ter is het. Alleen de troosteloos-
heid van het gebied herinnert
aan de koelbloedige moorden die
hier zijn gepleegd.

KERKRADE - Het Nederlands Ex-
pertisebureau (Nedeb) uit Rotter-
dam en de politie Kerkrade worden
dinsdag 31 januari in het paleis van
justitie in Maastricht gehoord van-
wege de schilderijenroof die begin
augustus 1987 uit de woning van de
Kerkraadse weduwe Ploum werden
gestolen. Politie en Nedeb zijn om
het getuigenverhoor gevraagd door
advocaat mr M. Moszkowicz die
handelt namens privé-detective
B. Zuidema. Zuidema zegt recht te
hebben op de 'hoge beloning' die
door Nedeb is uitgeloofd indien me-
dedelingen gedaan konden worden
die zouden leiden naar de aanhou-
ding van de uiteindelijke daders. Signalement
Zuidema heeft van begin af aan be-
weerd, vóór de opheldering van de
schilderijenroof, namen genoemd te
hebben van verdachten. Politie

Augustus vorig jaar meldde Ben
Zuidema reeds dat een aanvraag
voor een getuigenverhoor was inge-
diend. Dat verzoek is destijdsechter'
nooit ter griffie ontvangen. Een
woordvoerder van de griffie beves-
tigde gisteren dat het getuigenver-
hoor op 31 januari inderdaad zal
plaatsvinden.

Telecom-bedrijven
stellen minister
toch ultimatum

HAAG - Mi-
*r Smit-Kroes van verkeer en

fle erstaat krijgt tot eind deze week
teL alsnog met een overgangsre-
y 'ng te komen voor de keuringen

telefonie-apparatuur. De voor-
dringen voor een kort geding
tic t> Verenigde Telecommunica-Bedrijven (VTB) tegen de Staat
k/" 1 in tussentijd door.
(. liinister weigert elk commen-

°P de situatie, ook na het bè-
ta borden van een brief uit Brus-
< over het verzuim van het minis-
jve de nieuwe regelgeving aan de
\f °Pese Commissie te melden.
Co|Sens de woordvoerder van de

zou het overigens om
w c°ncept-brief gaan, die nooit

stuurd had mogen worden.
Wr>ens woordvoerder W. Helm van
:|J l dagelijks bestuur van de EG, de
g_f°Pese Commissie, 'bestaat er
.^n brief aan het Maastrichtse be-
CJ' Viho Europe. „Het gaat om een
.^cept dat nooit verstuurd had
|j °6en worden", aldus Helm.
■''lis brief zou de Europese Com-
ité \r

C hebben gemeld dat de nieu-
''ön we* °P de telefonie-
'ecd r?tuur nooit aan haar is voorge-
'*om "' Voor de Nederlandse rechter
!de \_

n da* Beval het opschorten van
y t van de wet zondermeer
Heli dwinêen ziJn-

h meldt inmiddels uit Brussel
Vor. * laatste nog niet zo zeker is.
van h "voorzitter van de VTB, Ton

Huis, staat echter als een paal
*ijj.en water dat er ergens fouten
4je gemaakt. „Nieuwe regelgeving
itiv l minste drie maanden voor

er'nS bij de Commissie te wor-
aangemeld en het lijkt er op dat

ge2;e* daar vandaag voor het eerst
Sjeten hebben", aldus Van Huis.
dip. 6611 kort geding en een klacht
itys Middels bij deEuropese Com-
gejj le 's gedeponeerd, wil de belan-
dt ereniging bereiken dat de eis
ti^ aNc telecommunicatie-appara-
Hl0et

per 1 januari goedgekeurd had
gest ,"? ?Ün. zes maandenwordt uit-
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i I Vlotte pump I Basketbal/VT-schoenI ■ Met strikje. De nieuwe voorjaarsmode. i De nieuwste sportmode. Hoog model
■ | Kleuren zwart, taupe en fuchsia. met fluor garnering. Kleur zwart.I Mt. 36/42. Adviesprijs 44,95 i Mt. 36/41. Adviesprijs 39,95
i m I Bij De Reus 35,- I Bij De Reus 29,-

TRENDPRIJS fel TRENDPRIJS J^*^ \

I P\^-* __r^*M wm _éÊ_\ — *_w^* I

I _____v_%___\ '■'■ 'y __M? —W—^^^bë4_WFs_s_-

I | sleehak ballerina Heren moccasin
I Modieus schoentje in nieuw ribcord. ■ In nappa leder, met leren binnenzool
I Kleuren zwart, rood en naturel. en -voering. Kleuren zwart en cognac.
I Mt. 36/42. Adviesprijs 29,95 . Mt. 40/46. Adviesprijs 79,95
i I Bij De Reus 19,- I Bij De Reus 59,-
I -^^^ . TRENDPRIJS TRENDPRIJS _ |

. |^ i- Beek, Makado-winkelcentrum°e Schoenenreus s^t" 'Maastricht, Muntstraat29-31
Deze aanbiedingen gelden l/m za. 21 jan. '89, zolang devoorraad strekl Weeft, Langstraat 50-52 I

Van onze verslaggever

JjAASTRICHT - Aanstaande za-
*|«g onthult gouverneur Kre-

?ers in Meijel op de grens van
oord-Brabant en Limburg sa-ki*; 11 met burgemeester G. Kir-

£** het eerste van een reeks van
borden met het provincie-wapen en de tekst 'Welkom in:»*nburg'.

Van onze verslaggever

provincieLimburgs dagblad



tempo-team
uitzendbureau

Zoekt u werk? Wilt u uwkansen op
een administratieve baan vergro-
ten? Volg dan nu een
cursus
tekstverwerking
Wij leiden u in onze vestiging te
Heerlen op tot geroutineerd
tekstverwerk(st)er. Wij vragen kan-
didaten die minimaal over een
MAVO-diploma beschikken, liefst
aangevuld met MEAO of een secre-
taresse-opleiding. Verder moet u
een typesnelheid van minimaal 180
aanslagen per minuut hebben en
full-time beschikbaar zijn.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie naar Marleen Steeman of
Dymphy Beekman, afd. kantoor-
personeel, tel. 045-718332. Of kom
langs.

Gevraagd ervaren
apothekersassistente

Schriftelijke sollicitaties richten aan: M.A.L.M. Winten,
apotheker, Markt 27, 6361 CB Nuth.

P. Hamers AGF Groothandel
Heerlen vraagt:

part-time kracht
voof magazijnwerk. bezorgdienst. Vereist; vrachtwagen-
rijbewijs. Indien noodzakelijk: chauffeursdiploma, wo-
nende dir. omg. Heerlen. Lft. onbelangrijk, werklust wel.

Tel. aanmelden: 045-710963. Schrift.: P. Hamers,

■ Lokerstr. 15, 6301 AL Valkenburg a.d. Geul.

Manfield
exclusieve modeschoenen en tassen

zoekt voor haar filiaal aan de Promenade
te Heerlen, enthousiaste

part-time verkoopsters
Wil je meerdere dagen in de week werken (±l5 uur)?

Ben je tussen de 18 en 23 jaaren zoek je een
zelfstandige job in een winkel waar

modieuze artikelen worden verkocht?
Bel dan, bij voorkeur tussen 9.00 en 13.00 uur, met de fi-
liaalmanager, de heer H. Muyrers, telefoon 045-717009.

Café-restaurant De Mert
vraagt part-time weekendhulp voor de bediening. Min.
leeftijd ± 21 jaar. Café-rest. De Mert, Markt 11, Roer-

mond, tel. 04750-16818.
CONFECTIEBEDRIJF Hodiamont Kerkrade B.V. vraagt
leerling-modinettes en/of erv. modinettes tot 21 jr. Tel.
045-453308.
Ploegen METSELAARS
en handlangers gevraagd,
voor werk in Zuid-Lim-
burg, zonder vakkennis on-
nodig te solliciteren. Tel.
04490-76610, na 17.00 uur.
Ervaren PORTIER Gevr.
voor dancing. Tevens erv.
barkeeper v. vrijd. t/m zat.
Inl. 0415-213350.
Wij zoeken bij ons team nog
eten le KAPSTER. Ziilstra
Haarverzorging Valken-
burg. 04406-13362.
Qub 2000 in Geleen vraagt
nog MEISJES voor week-
end en voor ma. t/'m vr. Tel.
04490-42315.
SERVEERDER(STER) ge-
vraagd, met ervaring, ± 20
t/Jn 30 jaar, voor de avond
ep weekend. Tel. 045-
-228858, melden van 14.00
tgt 17.00 uur.
Oevr. persoon (LIEFST
VTAO'er), met eigen ver-voer, om tv's en video's te
tfezorgen, op oproepbasis.
Telediscount, tel. 045-
-"7)7748.
Net WINKELMEISJE ge-
vraagd, voor 's zaterdags.
Te bevr. bakkerij Schob-
ben. Brunssum, tel. 045-
-252285. tussen 18en 19 uur.
Zelfstandige modern wer-
Kende KAPSTER ge-
vraagd. Dames- en heren-liapsalons W. Fober, Bruns-sum, tel. 045-256223.

&EW LOOK 8.V., Schaes-
■erg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
iuur. Tel. 045-312154/-
-112709.
$TUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-|62428. Na 18.00 uur.
OPRITTEN, erfverh. etc.
▼lgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
tede. Tel. 045-457415.
dakdekkersbedrijf M. Haas
ie en blijft het vertrouwde
tdres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
845-451862.
TV/VIDEO-REPARATIEI Górgens. Tel. 045-314122
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.\foordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Surtplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
taamheden: tel. 045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie.. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.

tl uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045^53818.
Administratiekantoor kan
nog BOEKHOUDINGEN
aannemen. Ook uw belas-
tingaangiften verzorgen
wij. 045-214748.
Bekende DISCJOCKEY
biedt zich aan. Tel. 045-
-455185. .
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating.Vrijblijvende prijsopgave.
Tel. 045-326574.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap: stratenmakersbe-
drijf Nico Gerards. Vrijblij-
vende prijsopgave en ad-
vies. Tel. 045-313956. '2 heren knappen binnens- 'huis KLUSJES voor u op. :
Tel. 045-411574.
wm_____________w_m_m'HÉlHÈÊlflMilliiflÉÊÉHll
KEUKENS, keukenappa- ]
ratuur. Laag in prijs, met
§arantie. R/J Handelson- '_erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

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

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerier- :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.
Stoffenzaak TUMMERS
excl. bruids-, dames- com-
muniestoffen, Kerkstr. 302
Brunssum.
Te k. vellen LEER voor
vele doeleinden. Tel. 04490-
-52652.
Pracht eiken BANKSTEL,
vr.pr. ’ 875,-; massief eiken
wandmeubel, vr.pr. ’ 1000,-
-; zwaar eiken eethoek,
vr.pr. ’ 975,-; massief eiken
salontafel, vr.pr. ’,325-; al-
les als nieuw. Tel. 045-
-323830.
BANKSTEL, zwaar eiken,
’375,-; slaapkamer ’375,-,
eethoek ’ 175,-, kleurente-
levisie, 12kan^ ’ 175,-; mod.
kast, wit, ’475,-. Kouven-
derstraat 208, Hoensbroek.
IJSKAST ’ 75,-, gasfornuis

’ 95,-, wasautomaat ’ 195,-,
diepvrieskast, 300 Itr.,
’250,-, gashaard ’150,-,
gasplaat ’75,-. Tel. 045-
-725595.

= -
Wie van echte boter houdt,krijgt

'nkoekje van eigen deegbij de Hema.
■___iÊß_W_^^^^^_M^^^^^^^^_%_i^. ■_____<___■

Of." A__jr-*~ ?Q 7R "<yW_M $/: ''''''i&Êfóó- i__W_
op" ro< oi 7C W ___%> ____Ww

_______nr____t yÊ__? WWw''' yy/ <Ê__\ r» lil

xmtwj* -P tfÊfc.' ___^___^L^^^_\ _ . '
✓*\ 4ülfe aJ ':^^*, 2voor V^i
V&rfllr ," '"**^^p >'*y|r * **" «'^^>«* Elastischekatoenen meisjesslips of bad-

mW 007 R- < vA ï'"" stofjongensslips.Mtlo4-164.

Dames of heren kunststof quartz hor- """' ***»*^w*y£g:r ,*# V; **mJ^'.,o> ' *"wws* * -- tt^y
loge. Waterdicht. 1 jaar Hema garantie. , - '10*2* * i*> M ' "" ' XS^* yT^K

1 V- ■' ; :*;^ . ♦"C,^ &■ ' g.^' 'i^r*^^^ > ' Baby-sweatshirt. 70% katoen/30%
&2*5 J_l 'W ~' *lv ** /*"- " polyester. In wit blauw, turquoise, geel

Witglazen bol met kunststof rand. >?I'^-^"' * «L '*$*£*"*» en rosé. Mt6B-80.
Geschikt voor o.a. keuken of toilet ~0 Ui '; r..'>^^ j YWTJf __p_ h_'*** Jf _+.
Max 60 Watt ' : ' ' "" 'n. *" - - * "* __$_*£'* stP*' * f R*y. ■ >> f*. " ,^#y> *Cv ' > iW*X-<M ,vt_m

* W*s^ - ' * '■;**>■¥* Jfe'-> .M£_7^*___w H^k

} EnËi^.'. '?J'" y ','%'' '.'■ %_' 'Vb_ys& ■■' -.. _______\ f\'~~**.?^i'_w I h^b^*^^^

Herenparaplu in diversekleuren. fÊÊg_^_^_^_^_^_^^_^^_^^^^ÊÊÊÊÊÊM Geweven nachthemd met bloemetjes-
dessin.100%katoen. Inwitminten rosé.

jf Mt 38/40-46/48.

r*^^~^"^ 2voorfc4i /^^^_^mm< L^mmJ Smulmenu voor de hond. Met hart of iMiss Helen nagellakremover met lano- WA lT\ 1 1 rundvlees. Inhoud 150 gram.
line. Inhoud 100 ml. "'■♦#!■ VHlïïir^i7riHp*Sw T^^H

om roomboter gaat. Roomboter allerhande, 250 gram 2.45 nü 1.95, roomboter spritsstukken met of zonder
chocolade, doos a 200 gram 2- nü 1.75. En elke dag vers uit eigen banketbakkerij: roomboter appelkruimel-
taart 6.25'nü 4.50, roombotercake 3.25 nü 2.50 en roomboter appelcarrees, per stuk 1.65, nü 3 voor 4.25.

HEMA
—Echt Waar Voor Je Geld-^

Te k. VERWARMINGS-
RADIATOR 1. 130, h. 100,;
dik 8 cm. Tel. 043-645628.
I.v.m. verhuizing te k.
ALNO inbouwkeuk. 2.70
m, alle apparatuur mcl. Pr.
n.o.t.k. Tel 045-461134.
Te k. BABYLEDIKANTJE
met kanten hemel, vr.pr.

’ 250.-. Tel. 045-462875.
Te k. mod. SLAAPKA-
MER,kleur grijs, kast, com-
mokde, spiegel, 2-pers. bed
met matras, vr.pr. ’ 1395,-;
moderne witte eethoek, ta-
fel I.Box 1.80 m, 4 witte stoe-
len met lichtgrijze bekl.,
vr.pr. ’ 1550,-; slaapkamer
en eethoek, IV2 jaar oud;
4-pits gascomfort met dek-
sel, ’ 75,-. Tel. 045-717430 of
045-740581.
Te k. houten GARAGE-
POORT (2-dlg.) met hang-
en sluitwerk 250 br. x 215
hg. ’ 100,-. Tel. 045-317101.
Liefhebbers. 20 ras REIS-
DUIVEN te koop, geen
woeker, liefhebbersprijzen.
045-215910.
Te k. ant. eikenSLAAPKA-
MER kl. midden eik.

’ 1550,-. Tel. 045-422088.
Wegens vertrek compl. IN-
BOEDEL te k. Eisenhower-
straat 415, Sittard, 04490-
-29083.
Te k. t.e.a.b. AANHAN-
GER, als nieuw, 2.50 m lang
en 1.25 m breed, laadverm.
± 1000 kg. Fr. Halsstraat 14,
Brunssum.
Te k. Miele WASAUTO-
MAAT, 3 jr. Tel. 04490-
-28315.
Te k. compl. BEKLEDING
voor Opel Manta 2-drs.,
i.z.g.st., kl. rood, prijs ’ 100,--. Inl. 04490-54816!
Te koop wegens opheffing,
Belmont KAPPERS-
STOEL, Thomas wasko-
lom, sterielbox, Sveda kas-
sa e.d. Hommerterweg 7,
Hoensbroek, tel. 045-
-212995.
Te k. antiekeKAST, ’ 695,-;
antieke lamp, ’ 495,- en eet-
hoek. Tel. 04499-1353.
Te k. KOELCEL, 6 m lang,
4 m hoog en 3.60 m breed,
demontabel, met motor en
verdamper.Tel. 04499-3398.
Te k. SLAAPKAMER-
AVOONKAMERKAST, ±

’400,-; slaapkamerbank,
’150,-; sr.-bed, ’175,-. Ri-
cherstraat 8, Kerkrade.

Koopje: SALONKAST,
Amerikaans eiken, ’450,-.
Tel. 045-411467.
BANKSTEL, lits-jumeaux-
bedden, st. kapstok, ijzeren
ledikant en div. Tel. 045-
-351387.
Eiken BANKSTEL ’375,-
-eiken fin. wandmeubel

’ 375,-, moderne eethoek,
wit, ’625,-; 2-zits bank
f 175,-, eiken kaaskast

’ 825,-. Schaesbergerstraat
108, Kerkrade, tel. 045-
-415181.
Te k. le soort GRASZO-
DEN, ’3,50 p.m2. Gratis
thuis bezorgd. Afhalen

’ 3,25 p.m2. Gehele aanleg
goedkoop. Tel. 045-323178 -
313135.
Te k. SUPER-ANTRA-
CIETKOLEN, nr. 3 en 4, va.
’400,-p.t. Tel. 045-319784.

KACHELS. Grandioze ver-
bouwingsopruiming: 10-
-70% korting. Nieuw en ge-
bruikt. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. 04459-
-1638.

Te k: GASHAARD, huisjes-
model, met kolenvuur en
gevelkachel. Kerkstraat 33,
Übach over Worms.
Philips BOYENLADER
wasautomaat, smal model,
centrifuge 1000 toeren, 2 jr.
oud, ’ 325,-; Bauknecht bo-
yenlader, ’ 175,-, met 6
mnd. garantie. Tel. 045-
-271036.
COMMUNIEJURKEN te
koop, collectie 1989, nieuw,
ook Sissymodel met
kroontje, hoedje, tasje en
paraplu's. Voor informatie
tel. 045-272516.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).
Te k. DAMESRING, 14 kr..
met grote brili. 0,41 k.,

’ 950,-. Tel. 045-750587.

Weg. omst. prachtig, zeer
zwaar eiken BANKSTEL
(kuipmodel), 3-2-1-zits,
nw.pr. ’ 5695,-, IVi jr. oud,
nw.st., ’2350,-. Tel. 045-
-226186.
Te k. CARNAVALS-
GROEP, 25 of 50 pers., met
toebeh., ’ 20,- p.st. Tel. 045-
-226773.
AANHANGER, 2 gr. hon-
den, motorpak, mt.3B, V 2
jaar; renfiets, auto-onderd.
MG, 4 st. velgen Ford Es-
cort, alles t.e.aTb. Tel. 04459--, 2742.
Te k. mod. SLAAPKA-. MER. kleur grijs, kast, com-, mokde, spiegel, 2-pers. bed

■ met matras, vr.pr. ’ 1395,-;. moderne witte eethoek, ta-
■ fel 1.80x 1.80m, 4 witte stoe-■ len met lichtgrijze bekl.,■ vr.pr. ’ 1550,-: slaapkamer
i en eethoek, \Vi jaar oud;

4-pits gascomfort met dek-■ sei, ’75,-. Tel. 045-717430 of
) 045-740581.

Te koop complete BODY-
BUILDINGAPPARA-
TUUR. Belboomweg 8,
Stem.

officiële mededelingen
GEMEENTE ONDERBANKEN

De burgemeester van Onderbanken
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat
de raad in zijn vergadering van 22
december 1988 heeft besloten te
verklaren, dat een wijziging van de
4e fase van het bestemmingsplan
„Merkelbeekerstraat 1982" wordt
voorbereid.
Het voorbereidingsbesluit treedt in
werking op 19 januari 1989.
Het raadsbesluit met de daarbij be-
horende situatietekening ligt met
ingang van 19 januari 1989 ter ge-
meentesecretarie, afdeling Grond-
beheer, voor eenieder ter inzage.
Schinveld, 18 januari 1989

De burgemeester
van Onderbanken
drs. V.G.N. Ritzer

GEMEENTE ONDERBANKEN
De burgemeester van Onderbanken
maakt, ter voldoening aan het be-
paalde inartikel 22 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, bekend dat
de raad in zijn vergadering van 22
december 1988 heeft besloten te
verklaren dat een wijziging van de
4e fase van het bestemmingsplan
"Merkelbeekerstraat 1982" wordt
voorbereid.
Het voorbereidingsbesluit treedt in
werking op 19 januari 1989.
Het raadsbesluit met de daarbij be-
horende situatietekening ligt met
ingang van 19 januari 1989 ter ge-
meentesecretarie, afdeling grond-
beheer, voor een ieder ter inzage.

Schinveld, 18 januari 1989
De burgemeester
van Onderbanken,
drs. V.G.N. Ritzer.

Directeuren basisscholen
Limburg zwaar overbelast
MAASTRICHT/RIJSWIJK
Schoolleidingen van basisscho-
len in Limburg hebben te kam-
pen met overbelasting. Oorzaak
hiervoor is het grote aantal taken
dat op hun schouders is gelegd.

Dit is duidelijk geworden uit een
enquête die in opdracht van de
Katholieke Onderwijs Vakorga-
nisatie (KOV) is gehouden onder
de schoolleidingen.

De gehouden enquête was een
landelijke, maar volgens de heer
L.H. Kerckhoffs, directeur van
de St. Odaschool in Maastricht
en een van de opstellers van de
enquête, mogen de landelijkecij-
fers gerust op Limburg toege-
past worden. „De regelingen die
er zijnbinnen het basisonderwijs
zijn landelijke regels, dus voor
Limburg geldt hetzelfde als voor
andere regio's."

Volgens de heer Kerckhoffs
heeft een directeur van een ba-
sisschool globaal gezien vier
hoofdtaken. Allereerst moet hij
leiding geven aan alles en ieder-

een. Vervolgens moet hij ook
voor een groot deel administra-
tief werk doen. Ten derde heeft
hij een management taak en ten
slotte wordt er ook nog van hem
verwacht dat hij zelf een groot
aantal uren voor de klas staat.
Vooral het zelf les moeten geven
maakt dat bijvoorbeeld de mana-
gement-functie niets anders
meer kan zijn dan een bijbaantje.

Veelal moeten die dingen buiten
de schooluren om gedaan wor-
den. Het gevolg is dat directeu-
ren overbelast raken.

Congres
Om iedereen die op de een of an-
dere manier betrokken is bij de
basisscholen bewust te maken
van de problematiek wordt er
vrijdag een congres gehouden in
Arnhem.

Het zal allemaal beginnen om
half tien 's morgens. Men wil op
dit congres benadrukken hoe be-
langrijk de functie van de school-

Texaco wil
niet met

bonden praten
MAASTRICHT/ROTTERDAM -
De directie van de oliemaat-
schappij Texaco wil niet met de
vakbonden overleggen over het
uitbesteden van het tankau-
tovervoer. „Om praktische, zake-
lijke en juridische redenen zien
wij geen aanleiding tot recht-
streeks contact", zo heeft de di-
rectie van Texaco geschreven

aan de bonden. Zij voorzien voor
vanmiddag mogelijk nieuwe ac-
ties, nadat maandagmorgen op
depots als in Maastricht het ver-
voer urenlang was stilgelegd.
De bonden hadden van de direc-
tie van Texaco geëistvóór twaalf
uur dinsdagmiddag te reageren
op hun verzoek om nader over-
leg over het afstoten van het
tankvervoer, waardoor de 30
chauffeurs van Texaco er in hun
arbeidsvoorwaarden flink op
achteruit gaan. Aan het begin
van een drie uur durende staking
van de chauffeurs maandagmor-
gen stelden de bonden de direc-
tie dat ultimatum.

leiding in het basisonderWÜ 5

De heer'Kerckhoffs: „Alle afy
re vormen van onderwijs ,<)(
derland kennen een vrijge' iei
schoolleiding. Het basis^ „,,
wijs is de enigevorm die■a ..
heeft. Ook hier is het echtei e
noodzaak om tot een vrijgeß
directie te komen."

Zelfstandig.
Op het congreswil hetKO J
voren komen met de vois ef
mogelijke verbeteringen, v M
kenning dat schoollefeen zelfstandige functie in

tijd ter beschikking stelle'
de schoolleiding om ha»
waar te maken en des»."
heidsbevordering.

Geen straf voor
’bejaarde’ zaak

van onze corresponden

DEN BOSCH - Het ge^jV
in Den Bosch heeft een
daterende beroepszaak aji

J. J. uit Maastricht niet 01 y
keiijk verklaard. Jaren %■ Oo'
was hij in MaastrichtJ Jdeeld wegens 'wedersP
heid' tegen de politie en
onder invloed.

te6

De verdachte ging daar t& „«j
tegen in hoger beroep, rn t 0
duurde tot 14 dagen geie pc 0f
zijn zaak kon voorkomen- ep
roepen hadden hem n»ei w
omdat ze aan zijn Be^j ij
adres waren gericht, u= w0o'
allang weer in Nederlana
de.
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van onze verslaggever

die e boseigenaren zijn
herfene e minder dan zeven

ctare bosgrond in de provincie
fitten. De helft van alle Lim-
j 8* bossen behoort toe aan
j. Selijke particulieren. De rest is
Sch biJ Het Limburgs Land-aP> Natuurmonumenten en

atsbosbeheer. De Nederlandse

Vereniging van Boseigenaren is
overgegaan tot oprichting van een
afdeling voor Oostelijk Noord-
Brabant en Limburg, gezien de
slechte staat waarin ook enkele
Limburgse bosgebieden verke-
ren. Een woordvoerder sprak gis-
teren in dat verband met name
van het Peelgebied en de 'regio
Weerterbos'. „Daaraan moet iets
worden gedaan en dat kan alleen
als je als eigenaren van bossen in-
formatie uitwisselt en één vuist
maakt naar de politiek," redeneer-
de de nieuwbakken voorzitter
mr O. van Crugten; zelf particu-
lier boseigenaar.
De NVBE is ervan overtuigd in de
toekomst invloed te kunnen uit-
oefenen op de landelijke en pro-
vinciale politiek. Ze herinnert er
in dat verband aan dat de vereni-
ging het heeft weten klaar te spe-
len drie miljoen gulden los te peu-
teren voor verbeteringen in de
Nederlandse bosbouw in 1989.

In juli vorig jaar verkocht Macin-
tosh al de produktiebedrijven Ma-
cintosh International in Kerkrade,
Macintosh Falcon in Stem en Mac-
menzel in Tunesië. De bedrijven
draaiden slecht sinds de moeder-
maatschappij onder de naam Su-
perconfex zelf een keten kleding-
zaken had opgezet. De grote Ne-
derlandse winkelconcerns die
voordien een deel van hun collec-
tie bij Macintosh kochten, beslo-
ten tot een boycot toen het bedrijf
rechtstreeks de concurrentie aan-
ging met zijn afnemers. Om die re-
den wil nu ook Bendien onder de
vleugels van het moederbedrijf
vandaan. Als het bedrijf is afgesto-
ten, heeft Macintosh-alleen nog
een groot produktiebedrijf in Por-
tugal.

" Bij de meeste tankstations vlak over de Duitse grens blijft het druk. Het verschil tussen debrandstofprijzen in Nederland en Duitsland blijft kennelijk toch groot genoeg.
Foto: DRIES LINSSEN

HEERLEN - Het confectiebedrijf
Bendien Smits, onderdeel van Ma-
cintosh in Stem, is in bespreking
met diverse geïnteresseerden over
verkoop. Een verzelfstandiging
door een overname door het mana-
gement behoort eveneens tot de
mogelijkheden, aldus algemeen
directeur F. Simonis van Bendien
Smits.

Volgens Simonis wordt er al enige
tijd onderhandeld met een aantal
binnen- en buitenlandse gegadig-
den. Tot nu toe heeft het echter
niet tot resultaat geleid. „We pra-
ten verder en ik kan niet zeggen
wanneer we tot overeenstemming
zullen komen en met wie. Het zou
ook mogelijk zijn dat het manage-
ment de zaak overneemt", aldus
Simonis.

’Dyslexie Limburg’
presenteert zich

Uihk LEN " De Stichting Dyslexie
ter"? Urg gaat zich officieel presen-
oD , aan de provincie. Dat gebeurt
«nsp cdag 28 Januari in de Heer-
le^ Stadsschouwburg waar dan
'en \Üfen en een forumdicussie zul-
ress^o^der> gehouden. Alle geïnte-
Üns* in dyslexie(lees- en spel-
ga^Pr°blemen) hebben gratis toe-
Op Vot deze presentatie.
dra r^- programma staan voor-
ketid ondere andere van de be-
Uiome dyslexie-expert dr.J.Du-
-13 3n' °e bijeenkomst begint om
dis„; Uur en eindigt met de forum-
Verh=.ie die om 1600 uur begint. In
C" met de drukte in de Heer-
dag op zaterdagmid-
ke|r/'?rdt gezorgd voor extra par-
Ook te-
hür„2^ de Stichting Dyslexie Lim-
do0?. vaar informatiebrochure ten
br0ph

ou den. De kostprijs van de
Waar■"_* bedraagt ’ 5,- per exem-
tie.,,l," fe bestellen bij het informa-
tief! rum van de stichting, Zand-
-5 n«£g Ul' 6432 CC Hoensbroek,U45-239369

Voor haar leden wil de NVBE
echter in de eerste plaats de taak
hebben een informatiebank te
zijn. Aan de hand van gestelde
vragen zal ze individuele en alge-
mene gegevens verstrekken aan
de eigenaren van bossen waartoe
dus ook overheden en instellin-
gen als Het Limburgs en Brabants
Landschap en Staatsbosbeheer
behoren. Over concrete aan-
dachtspunten werden tijdens de
eerste vergadering nog geen af-
spraken gemaakt.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het tegenvallende
klantenbestand dat de pomphou-
ders aan gene zijde van de Neder-
lands/Westduitse grens meteen na
de jaarwisseling hebben gehad, be-
gint weer bij te trekken. Die voor-
zichtige conclusie trekken enkele
pomphouders bij een rondgang in
het aangrenzende buurland nabij de
Oostelijke en Westelijke Mijnstreek.

Een enkele pomphouders spreekt
nu over een vermindering van het
klantenbestand van tien procent,
terwijl begin deze maand nog aan-
zienlijk minder Nederlandse grens-

Tanken over
grens blijft
toch in trek

bewoners Duitse pompen bezocht.
Met ingang van 1 januari werd de
prijs voor benzine in Duitsland ver-
hoogd. Hoewel verhoogd, bleef de
prijs onder die van de meeste Ne-
derlandse pompen. In eerste instan-
tie leken de Nederlandse klanten
gecshrokken te zijn van de berich-

ten dat de benzineprijs in Duitsland
verhoogd was, zo is de algemene
mening. „Toch beginnen ze door te
krijgen dat het nog altijd de moeite
van een stukje omrijden waard is,"
zegt Sacha Wehner van een BP-
pompstation in Scherpenzeel (bij
Landgraaf) waar auto's met Neder-
landse kentekens af en aan rijden.
„De automobilisten uit Valkenburg
komen inderdaad niet meer, maar
ik heb nog steeds evenveel klanten
uit Heerlen en omgeving als voor-
heen," zegt de overigens perfect Ne-
derlands sprekende Sacha. Omge-
rekend betaalt men aan zijn pomp
ongeveer 19 cent minder dan aan
Nederlandse pompen.

Macintosh houdt zich tegenwoor-
dig voornamelijk bezig met detail-
handel. Zo beheert Macintosh de
winkelketens Kwantum, Super-
confex, Halfords en Piet Klerkx.
Gisteren maakte het bedrijf de ma-
gere resultaten over het afgelopen
jaar bekend. De wihst was vooral
gedaald als gevolg van de reorgani-
saties, meldde de Raad van Be-
stuur.

In ili nu i il I i il In ii liM
een extern bureau uitHonverstandigH

on-H
de Macintosh-vleugel vandaanH

zou worden HH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^fvanHNijver-H
Enter werken mensenH

Hoeveel arbeidsplaatsen er wel-|
ke transactie dan ook zullen sneu- Ivelen kan Simonis niet aangeven, ren niemand van de leiding bereik-
Dat hangt volgens hem sterk af baar voor commentaar op de plan-
van wat er precies gaat gebeuren. nen van Bendien Smits.Belgen verklaren

Campinade oorlog

’Steeds meer melkveehouders ingepalmd’
Inzake isolatie woningen

Meerssenageert
tegen minister nabetaling pas na de algemene

vergadering in juni plaats.
De overlopers zouden die statu-
taire verplichting willen aan-
vechten. De directie van Comel-
co heeft hun juridische bijstand
toegezegd. Volgens Comelco-di-
recteur Bauwens zou het Neder-
landse systeem van uittreegeld
op gespannen voet met Europese
regelgeving staan.
Volgens een woordvoerder vanCampina hebben de weinige le-
den, die tot nu toe uittraden, de
uittreepremie stipt betaald.

Bij uittreding moet bij Campina
een premie worden betaald die
gelijk is aan 10 procent van het
gemiddelde melkgeld over de
laatste vijfjaar. Het wordt verre-
kend met de nog uit te keren na-
betaling. Gewoonlijk vindt die

Volgens een van
Campina hebben slechts drie le-
den bedankt. Een van hen heeft
bevestigd met Comelco in zee te
zijn gegaan.

hun lidmaadschap hebben opge-
zegd en hun melk nu aan Comel-
co leveren.

Inmiddels is de Belgische zuivel-
onderneming Comelco in het
werkgebied van Campina geïn-
filtreerd. Volgens een woord-
voerder van Comelco zouden
reeds vijf leden van Campina

VEGHEL - De Belgische Boe-
renbond heeft Campina de oor-
log verklaard. Op de Antwerpse
Zuiveldag in Vlimmeren voer
voorzitter Hinnekens fel uit te-
gen de Zuidnederlandse zuivel-
gigant die met een hogere melk-
prijs steeds meer Belgische
melkveehouders inpalmt. De
hoeveelheid melk, die Campina
thans in België ophaalt, bedraagt
op jaarbasis reeds 25 miljoen kg.
Het gaat ten koste van Belgische
zuivelfabrieken die ijverig bezig
zyn om hun productieapparaat
te moderniseren.

stUifr SEN " Het gemeentebe-
strel;t Van Meerssen is het vol-
*W oneens met minister Smit-
slecht' .die heeft gesteld dat
een u ln uitzonderlijke gevallen
bel w°ëer Piekniveau dan 55 deci-
ttiers an optreden in de slaapka-
vWK* Van woningen bij nacht-
Vg op Vliegveld Zuid-Lim-

brwSSen reageert hiermee op de
er> ur V?n de minister van Verkeer
ten w tStaat' waarin zi J heeft la"
dere 6 afte zullenzien van ver-
Êen ls°iatie van woningen.
dat : °nderzoek heeft uitgewezen
Wonj Meerssen en omgeving 970
tin„ gen en een verpleeginrich-
'astiJ. an' waarin een geluidsbe-
eld ëJs van 75 decibel. De be-
Coiie„nde. slaapkamers, aldus het
'ijk bebben dus daadwerke-
4an geluidswering,

de gerechtelijke uitspraak

van een piekniveau van 55 decibel
kan dus nietworden voldaan. „Uit
de metingen kan worden gecon-
cludeerd dat in vele gevallen de
geluidsbelastingen binnen het
isolatieplan hoger zijn dan oor-
spronkelijk werd aangenomen
doordat enerzijds de betreffende
vliegtuigen meer geluid produce-
ren en anderzijds door het vroeg-
tijdig afwijken van de koers van
het verlengde van de noord-zuid-
baan", aldus het college van
Meerssen, dat de omvang en mate
van het uitgevoerde geluidsisola-
tieplan niet voldoen aan de ge-
rechtelijke uitspraken.

B en W verzoeken de minister als-
nog geld beschikbaar te stellen
voor isolatie van al die woningen
waarbij het toegestane piekni-
veau van 55 decibel wordt over-
schreden.

UTRECHT - Nadat begin deze
maand de onderhandelingen over
een nieuwe CAO bij Hoechst Hol-
land NV (2.300 werknemers, waar-
van 900 in Weert) waren mislukt,
hebben de ledenvergaderingen van
de Industriebond FNV en de Indu-
strie- en Voedingsbond CNV deze
week alsnog besloten een CAO met
het concern af te sluiten.
De oude CAO was al op 1 mei 1988
afgelopen. Belangrijkste breekpunt
bij het CAO-overleg was het plan

CAO-akkoord
bij Hoechst

van de directie van Hoechst om de
VUT-leeftijd eind 1992 te verhogen
van 60 tot 60,5 jaar voor de werkne-
mers in de volcontinudienst en tot
61 jaarvoor de overigewerknemers.
Hoechst, dat had aangekondigd zijn
voorstellen eenzijdig te zullen gaan
uitvoeren, heeft er nu op verzoek

van de bonden mee ingestemd om
de discussie over de VUT-regeling
niet te voeren in 1990, zoals de direc-
tie wilde, maar bij de CAO-onder-
handelingen in 1992.

Op grond van de nieuwe CAO krij-
gen de werknemers een blijvende
salarisverhogingvan 1 procent per 1
juli 1988 en van 1,5 procent per 1 juli
1989, plus eenmalige uitkeringen
van 2 procent in december 1988 en 1
procent in december 1989.

’Groene drieling’
" Ineke Theelen met de groene drieling, een Elstar-appel.

Foto: JAN PAUL KUIT

Egyptische vader bereidde ontvoering goed voor

Moeder zag hoe kinderen
auto werden ingesleurd

kinderen te ontvoeren, heeft
rondgelopen.
Hoewel de ontvoering van de
kinderen door de bloedeigen va-
der is gepleegd, is de man in de
optiek van justitie wel degelijk
strafbaar. Feitelijk kan hem vrij-
heidsberoving/ontvoering met
geweld worden aangewreven,
tenminste als hij wordt opge-
spoord.

Vervolg van pagina 1

Een woordvoerder van Buiten-
landse Zaken in Den Haag wist
gisteren te melden 'dat alles valt
en staat bij deaanhouding van de
Egyptenaar. Ook wat betreft het
terugbrengen van de kinderen
naar Nederland, is in eerste in-
stantie alles afhankelijk van de
opsporing/arrestatie van de va-
der.

op Schiphol, waar tickets klaar
lagen voor een lijnvlucht naar
Egypte.

een omgangsregeling trof (zodat
hij met regelmaat zijn zoontje en
twee dochters kon zien), ging za-
terdagmorgen rond elf uur bij de
moeder langs. Hij kwam de kin-
deren daar ophalen voor een uit-
stapje.

kelde op Schiphol de telefoon,
met het verzoek van de Venlose
politie om een Egyptenaar, met
drie jonge kinderen, aan te hou-
den. Medewerkers van de lucht-
haven controleerden daarop de
passagierslijst. Al gauw kwam
toen boven water dat de man en
zijn kinderen anderhalf uur eer-
der, dus om 15.00 uur, waren ver-
trokken.

Van onze verslaggever
ROERMOND - De fruithal van fruitbedrijf Pierre Theelen uit Roer-
mond heeft sinds kort een zeldzame bezienswaardigheid naast zijn
weegschaal staan: een groene drieling, oftewel drie appels in één. Het
gaat om een Elstar, die septembervorig jaarin de eigenboomgaard in
Maasniel is geplukt.
„Die appels zijn daarna de koeling ingegaan. Bij het sorteren kortge-
leden kwam deze drieling tevoorschijn, aldus Pierre's vrouw Ine-
ke (47).
„Bij elke oogst zit altijd wel een of meer tweelingen, waarbij één van
de twee meestal fors kleiner is dan de ander. Het extra bijzondere aan
deze drieling is dat zij met drie steekjes begint die overgaan in één
steel, dievervolgens weer in drieën uiteengaat en waaraan de drieling
van ongeveer evengrote delen zit. Een speling van moeder natuur. In
ieder geval een bezienswaardigehid die het bij de klanten erg goed
doet. Voorlopig laten we hem dus nog even naast de weegschaal
staan."

„Zolang de man en zijn kinderen
spoorloos blijven, kan er niets
ondernomen worden. Pas na de
aanhouding kunnen we met de
Egyptische autoriteiten gaan on-
derhandelen. Probleem is echter
dat er in Egypte aangaande
ouderlijke macht en echtschei-
dingen andere wetten heersen
danin het Westen. Het wordt dus
puur een kwestie van bemidde-
len en goodwill," zei de woord-
voerder gisteren.

Strafbaar

- De
Egyptenaar die af-KPen zaterdag met zijn«mderen naar Egypte

niü?g
',. na eerder uit de

zet ï jke macht te zÜn ont-
et, heeft zijn kinderen metëeweld ontvoerd. Dat is gis-eren bevestigd door deheerlense advocate van de

n jarige moeder uit Venlo.eze m een echtscheidings-
procedure verwikkeldevrouw heeft vanuit haar wo-
hn umet ei£en ogen gezien»oe haar man de kinderen£et geweld de auto insleur-

Aanrijding
Toen de vrouw echter zag dat
haar driekinderen met geweld in
de auto werden gedwongen,
koesterde zij meteen argwaan en'
riep zij de hulp van een buur-
vrouw in. Deze toog naar buiten
en posteerde zich voor de auto,
om te verhinderen dat de man'
zou wegrijden. De vader stootte
daarop de auto terug en ramdevervolgens een langszij gepar-
keerde wagen.

reohV ader', voor wie de kinder-enter enkele maanden geleden

Zich niet om de aanrijding be-
kommerend, reed hij daarna vol
gas weg. Een kleine drie uur later
arriveerde hij met de kinderen

Te laat
Pas om half vijf 's middags rin-

De politie in Venlo heeft volgens
een woordvoerder zaterdagmid-
dag pas rond vier uur lucht ge-
kregen van de ontvoering, nadat
een buurvrouw de zaak telefo-
nisch had aangekaart.
Volgens twee andere bronnen,
die anoniem willen blijven, werd
de politie echter al vlak na de
aanrijding van de ontwikkelin-
gen op de hoogte gebracht. Toch
werd, aldus de anonieme bron-
nen, toen niet ingegrepen. Ook
werd vlak na de ontvoering de
omgeving niet afgezocht naar de
vader, dieop dat moment (op zijn
minst) kon worden gearresteerd
wegens doorrijding na aanrij-
ding.

De man kon trouwens bij het in-
checken aan de balie op Schip-
hol depaspoorten van zijnkinde-
ren overleggen. Hoe hij in het be-
zit is gekomen van die eigen-
domspapieren, is nog een raad-
sel. In ieder geval blijkt hieruit,
alsmede uit het bestellen van de
vliegtickets, dat de vader de ont-
voering goed heeft voorbereid en
al langer met het plan om zijn

Overigens komt het geregeld
voor dat vaders met een Arabi-
sche signatuur, na in het Westen
uit de ouderlijke macht te zijn
ontzet, hun kinderen naar hun
geboorteland ontvoeren.

richard willems

Sovjet-vakbond
alsnog naar
Eurocontrol

GELEEN - Euroncontrol m Beek
krijgt 24 januari as. alsnog bezoek
uit de Sovjet-Unie van de vakbond
van burgerluchtvaartpersoneel in
dat land. Een hoge delegatie van die
bond, de Civil Aviation Workers
Union (CAWU) zou Eurcontrol vo-
rig jaaral hebben bezocht. De deel-
nemers mochten de Sovjet-Unie

toen echter niet verlaten omdat ze
hun uitreisvisa te laat hadden aan-
gevraagd.
Het doel van de komst naar Neder-
land is het uitwisselen met collega's
van gegevens over luchtvaart en
vakbondswerk. De beide Sovjets
worden in Beek ontvangen door le-
den van de Vakbond Europese Be-
ambten, afdeling Eurcontrol Beek.
Ze zullen tijdens hun verblijf in Ne-
derland onder meer spreken met
Geoffrey Gillett, vice-voorzitter van
het Europees Gilde van luchtver-
keersleiders, en met de voorzitter
van de IFATCA, de wereldorganisa-
tie van luchtverkeersleiders.

Van onze verslaggever
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Boseigenarenondeskundig
Nieuwe vereniging streeft snelle kwaliteitsverbetering van boombestand na Nep-politieman

rooft wagen
Van onze correspondent

BERINGEN - Een bezitter van
een Audi Quattro is gisteroch-
tend in alle vroegte op brutale
wijze van zijn auto beroofd. Op
weg naar zijn werk reed werd hij
een tijdlang gevolgd door een
donkergroene BMW 325i. Toen
de Audi-bestuurder ter hoogte
van de supermarkt kwam waar
hij werkt, plaatste een van de in-
zittenden van de BMW een
zwaailicht bovenop de wagen.
De Audi-bestuurder dacht met
de politie te maken te hebben en

zette zijn auto aan de kant.
Uit de BWM stapte inderdaad
een man in rijkswachtuniform.
Maar meteen daarna sprongen
ook twee gemaskerde en met pi-
stolen gewapende mannen uit
die auto. Het drietal bedreigde
de Audi-bestuurder en dwong
hem uit te stappen.
De man moest zijn autosleutels
overhandigen en werd met hand-
boeien vastgeklonken aan een
paal. Net op dat ogenblik kwam
een vleeshandelaar aanrijden.
Ook hij moest uitstappen.
De handelaar mocht de sleutels
van zijn vrachtwagen houden,
maar werd ook met boeien vast-
geklonken. De drie overvallers
verdwenen met de BMW en de
Audi.

ten - ~ „Particuliere eigenaren van bossen in Limburg we-
er g

niet boe ze met hun bosgebieden moeten omgaan. Ze zien
20üH6n brood meer in hun bossen goed te onderhouden. En al
stepri Ze het °Ptimisme bewaard hebben, dan blijft nog
typ] overeind dat ze ondeskundig zijn op velerlei gebied. Zo-
bet "let betrekking tot de bosbouw als zodanig, maar ook wat
itla
,ett de financiële regelingen waarvan ze gebruik kunnenI}'" Die conclusie trok voorzitter L. Gerbranda van de

tijdi e and?e Vereniging van Boseigenaren (NVBE) gisteren
afri

6ins de in Weert gehouden oprichtingsvergadering van eendeling Zuid-Oost Nederland.

Bendien Smits wil van Limburgs bedrijfaf
Macintosh-dochter
mogelijk verkocht
Van onze redactie economie

provincieLimburgs dagblad



De allerbesterente vooreen
voorspoedig 1989 b^ K

Ook goede voornemens gemaakt? Bijvoorbeeld "en nu ga ik eindelijk r ~ y II
eens sparen"? Niet laten schieten dan, want wij helpen u een handje bij de uitvoering. Met een - J\ //
serie spaarmogelijkheden waarin met zeer uiteenlopende wensen rekening is gehouden. En stuk voor /\' y/
stuk met flinke rentes- want daar staan we om bekend zoals u weet. tp^\s

Dus u zegt het maar: lage of hoge eerste storting, vaste looptijd of niet, vaste of variabele ; / \^
rente, bijschrijving per maand of jaaren wat uw verdere verlangens zijn... na een kort gesprekvinden jt *— —^we altijd de spaarvorm die u uitstekend van pas komt! \ , '^ \

Giro-Speciaal Vermogens- Rentevast Maandrente- Deposito's /
Rekening rekening Spaarplan deposito s J

Ideaal als u hoge rente Meteen minimum U kiest bij een vaste De vaste, hoge rente U kunt een bedrag **- —... — -^'
wilt en toch steedsvrij over eerste inleg van f 25.000,- rente een looptijd van 3, wordt maandelijks bij- voor langere tijd missen en /
uw tegoed wilt beschikken. geniet u een hoog rende- sof 10 jaaren spaart een geschreven: aardig kiest zelf de periode: 1 t/m
Per maand is maar liefst menten veel opnamevrij- vast bedrag per maand: 'extraatje. U kiest een 5 of 7 jaar. De rente is vast; f
f 3000,- vrij opneembaar. heid, namelijk f 25.000,- minimaal f 50,- en maximaal looptijd van 3of 5 jaar. eerste inleg minimaal
Over het meerdere geldt per maand. Daarboven f 1000,-. U weet dus vooraf Inleg minimaal f 15.000,-. f500.-. Ij
een retourrente van 1%. (maar niet altijd) V_% precies wat u straksheeft Tussentijds opnemen of Uw rentepercentage 'l
Uwrentepercentage opnamekosten. Basisrente gespaard. Tussentijdse stoppen mogelijk. bij 7 jaar il 'mö*^_^_^_m_.

2%% kan oplopen tot een wijzigingen en stoppen Uw rentepercentage V^ %*>■ 'i
rentepercen- mogelijk. bij 5 jaar €\'

51 *f tagevan MJÊ Uw rente- M M é^% *V ff£
M ___f^^^ percentage _^_r^-M È ÊËÈh >■ JsÊ&Ê____I A^ biJi°jaar M^ A^ \J JL^ ' n&tfl^^^L '4 o o O 404 WÊm s

Rentewijzigingen voorbehouden. """^^^^^ — _ HÈ2 B^W&jIHI

Voorai uwbankzaken SpaarbankLimburg
Hoofdzetel Maastricht, Markt 14-20, telefoon 043 - 296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077 - 541212 J

Vestigingen in Limburg: Maastricht, Ambij, Beek, Berg en Terblijt, Blerick, Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen.Roermond, Sittard,Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden, Venlo, Venw-

Te.k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216.
(272516 ook 's avonds).
Hoogste prys voor alle
MUNTEN. postzegels,
goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins, Kastel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.
VIDEO'S VHS gevraagd
ook kleuren tv's va. 16 kan.
en stereo-torens. 04406-
-12875.
INKOOP goud, zilv.. brilj.,
munten, contant geld. Ver-
seveld, Saroleastr. 80A,
Heerlen. Tel. 045-714666.
Leg, verpl.
Gebr. DIEPVRIEZERS,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
alle huish. apparaten, naai-
machines, ook klokken en
fietsen. Kl. defect geen be-
zwaar. Tel. 045-726206.
Te k. gevr. leren BANK-
STEL modern of klass.
Moet i.g.st. verkeren. 045-
-715418.
Te k. gevr. DAMESBROM-
MER of snorbrommer en
papegaai. Tel. 045-321231.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516,ook 's avonds.
Wi> kopen GOUD, defect of
heel, tegen contant geld.
Versevefd, Saroleastraat
80A, Heerlen, tel. 045-
-714666.

I Club RUSTICA v.d.
I Weyerstr. 9, Kerkrade-

' West, tel. 045-412762.

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
iiiheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

Bij jou of bij mij thuis??!! Ll-
VE-AFSPREEK-LIJN! Bel
06-32032055 50 cpm

; ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-

; adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.

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

werken samen om met minderkosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Waag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou je van verrassingen?

BefGina. 50 et. p. min.
De NATIONALE Life Lijn,
fel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
„Dg JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade. Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.

Viditel p. 34010, 50 c.p.m.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.
320.320.24

Oooohh!
06-320.320.66

Mmh sex. 50 et. p.m.

I J-F i
rU 6AY-ANON/EM I

LUISTER MEE...WATMANNEN VER-
TEILEN AAN WMEL l ANDREi

Jj GAY-ESCORT I
W 06-320-323-04 I

VOOR BELEVENISSEN EN
NUMMERS VAN CAU--BOV3 ".

IM. SM firïsrr*» xmktïm I
¥f 06-320-323-05- |

ONDERDANIGE SLAAFJES EN DE
BEKENDSTE HOMO-MEESTER,

Jj 6AY-PHONE Im 06-320-322-O6 I
DE MEEST OPWINCENDE

SPETTEW-UH..,,

J 6AY-CONTACT-OUB I
m 06-320-322-07 1

mannen op zoek maar een
remtie;vepuien ovcrzkhzbf

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

*★★★★★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★★★★★★*★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag
06-320.320.08

★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06 ,

Ze dwingt je aan
haar voeten!

SM-Marwac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar

schokkend is ze altijd!
Luister zelf! 50 ct./m.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
Bij privéhuis YVONNE zijn
8 lieve sexy meisjes die u
ontv. in lingerie. 7 dg.
geop. v. 11-24 u. Pr. va.
’75,-. 045-425100. Nu
weer 2 nwe. klasse meisjes
aanw.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Het is wel even slikken ja...

„Gay-Bizar"
Live!!! (50 et. min.)

06-32033088
COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur, Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's Zaterdags vanaf 20.00
uur. Tel. 04492-1260.

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.
Nieuw Diana -
escortservice

045-215113
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.
Nieuw escortservice

045-213142
6 leuke meisjes aanwezig.

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
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
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
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 jemetzn 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
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)

Flirt-Box 06-320.320.01
CONTACTBURO Lucie voor bemiddeling v. adressen.
Tel. 04490-50921 Geleen.

Sex Society's
Jonge meisjes 06-320.321.21

houden van vrij worstelen
'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

pftf, wat heb ik het heet
sex schandaal 06-320.324.31

de zone waar alles mag
live spektakel 06-320.324.41

oeiii... kan dit echt???, 50 et. per min.

Sex-contact onder num-
mer, EROTISCHE Afspra-
kenlijn. Bel 06-32032580
(50 cpm).
„BEST IN TOWN! Boys
voor heren, privé/escort,
040-517097, Boys gevr".

Heren opgelet

Club
2000

7 dagen in de week open.
Ma. t/m vr. 11-24 u., zat. en
zond. 14-24 u. Tev. meisje
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a,
Geleen. Tel. 04490-42315.

Jong, jonger,
jongst!

Callcutta
06-320.320.13
lolitasex 18 jr.

50 et. per min.

Voor 'n goede
Beurt-Lijnü!

06-320.325.33
sex! sex! sex!

50 et. per min.
Neem 'ns iemand bij' „DE
BEURTBOX"! Alleen voor
kanjers en spetters! Alles
mag! 06-320.325.34 - 50
et. per min.
Wil jevreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel „DE JEUKBOX". 06-
-320.325.16-50 et. per min.
Privé. Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan,

hobby's, vrijen,
avontuurtjes en

verliefd zijn.
★★★ 06 ***320.325.44

Wie weet maak je wel
een afspraakje.

Alleen luisteren kan ook.
50 cent p.m.

Wanneer sprekenwij af???
FLIRT-LINE 33, super-
sexy!!! Bel 06-320.320.33
(50 cpm).
KIJKOTHEEK Videoclub,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
Nieuw. ESCORT van
17.00 - 24.00 u. Tel.
04746-5563.

Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof!Alles
mag! 06-320.325.14 - 50
et. per min.
Het geheim dat u deelt met
de RIVERSIDECLUB E9
afslag Echt - Ohé en Laak,
Dijk 2, Ohé en Laak, 100
mtr. voorbij camping de
Maasterp, open van ma.
t/m vrij. van 14.00 t/m 2.00
u. Tel. 04755-1854.
Kasteel WATERLOO
iedere woensd. groepssex-
party voor alleenstaande
heren, dames en paren,
vanaf 20.00 uur. Vr. en za.
alleen paren. Info. 04704-
-3030.

Wij letten ook op de
kleintjes

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen,
04490-42313.

Tev. meisje gevr.

Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
Privé CORINA, Angela,
Petra, Chamilla en Maris-
ka. Tel. 045-227734.

/UsbindiK* s« ""''"',,, ~vr_.c,,l ■\^"__'"!Z?l_*._, 1
'DIANA Di KÜN»Nbi|\___\cal"^" cio;r I

nJuUMMN-BUURVKOUW I
/ Clurm bi, /<" Me buren ■

[en nummerom «oor Ihu.» I« W'l«" I
I oe-32q j33o___o_______\

S M - V A R ' A I
OS -32^^____m_m_t

( oe-32Q££l__°_iL_____-
flOFUl riDDUCIIOHi fl 41300 1004 it k 01

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
NOBEL Escortservice
maand, t/m vrijd. vanaf
14.00 u. voor de man met
niveau. Tel. 045-459597.
BIGGY'S escortservice
van ma. - zat. 11 uur...?
Tel. 045-410034.
CLUB 28 ma. - vr. 11-24u.,
zat. 11-24 u. Tel. 045-
-420042.

ontdek ook de
enige echte

rode oren
babbel
toren

praat en babbel
mee over vrijen
relaties en sex
draai ook 06-

-320.320.86

de Pottofoon
06-320.320.80

forse Live-Sex
06-320.320.81

Schoolplein-Sex
06-320.320.82

rode oren
lijn

altijd raak, 06-
-320.320.79

nieuw, nieuw, de
Natte Dozen lijn
06-320.320.87

Ordi(naire)Sex
06-320.320.90

Perverso-Lino
06-320.323.99

50 et. per min.
P.bus 547 H'lem

Toen ik met het elftal ge-
speeld had, kon ik drie da-
gen niet meer lopen! 06-
-320.325.12 -50 et. permin.
„NYMPHO".
Nieuw BLONDINE vanaf
10.00 u. 045-721759, te-
vens meisje gevr.
Wie plassen er allemaal
naast de pot en wat ge-
beurd er dan? Wordt ook
nat op 06.32032355 of be-
ken je sex UITSPATTIN-
GEN op 010-4297085.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u.

Spik splinter nieuw! W
RIA, Tanja en m
045-229718 - 2287gg^
Privé bij JOLANDA
sexy meisjes vanaf ’ '04492-3198 ass._gg^<:
Club MIRABELLE (^
rade) geopend 16?*a nS'
03.00 uur. Burg.
senstr. 4, 045-41 gggg^X
Nieuw EVA vanaf 19-°°
Tel. 045-419384._^--'

Mirjam
van de

Tuk
met superhete
sex-ervaringen

06- -/»320.323.63
50 et. penTTin^^-

Lieve gezellige dan16
komt bij u op vis»e
045-311895
(AssistentieJg^l^

CONTACTBUREAU |i(<
Maastricht, bemioo^
v^n privéadressen-
-043-635264. -^„RYANCO" voor dis^.
bemiddeling van P' a.
dressen. Tel. 0474jH^.
KATJA, Nicky en BW^.vé en escort, vanaf ’Tel. 045-423608^,^^
Druk maar snel op d|
bij privéhuis MICHc
want daar zitten ze we ■.

Melanie, Connie, J°'s
Diane, Veronique «n ,j-
-speciale verrassing °rugkomst van Jilü ~>el

228481. --[
Diana Escort -320905-3210g^

Privé ANGELIQUE Té)l'11.00 tot 18.00 uur.
043-633204. _____-^é<
Echtpaar zoekt J*„«
ECHTPAAR voorrno°
vriendschap. Br.ond.n ■333 Limburgs Da9^Rumpenerstraat 81.
CC Brunssum. -<jr
Laat u eens verwenne ,5
nieuwPRIVÉHUIS, rj>
gastvrouw Michelle e
kele erotische meisjeB-^
04746-5177. Tevens
jes gevraagd. -^

Club .
Exclusief ,

Heren opgelet. Er zijn ie
mes voor u aan* |r
waaronder 2 nieuwe^dustriestraat 13, Ke^^ofl
West. Geopend van q4j.
tot 23.00 uur. Tei-
-423634. —""T
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traditie breken

g Van onze verslaggever
\u_7~ Ondanks de uitbraakvan
vJÏtus Bang onder de melk-

Pel van Antoon van Nieu-
-198 q °ven, directeur van de in
Kl mede door hem opgerichte
doo7^eniging 'Samen', waar-
vee diens hoogwaardige melk-
Wh en Jongveestapel moest
>Wen geruimd, heeft KI 'Sa-
aam im 1988 goed geboerd. Het
tot 7? eerste inseminaties steeg
duhk i " Dat is biJna een ver-
en dngten °Pzichte van 1986
aldi groei gaat n°S steeds door,
d «s een glunderende Vanneuwenhoven.

Investituur in St.-Augustinuskapel in Belgisch-Limburgse Bree

Negen nieuwe leden in
Edele Eed-Broederschap

ö Van onze verslaggever
e-EK - Eurocontrol in Beek wil de komende zomer-
enden de verkeersleiding op Schiphol gaan helpen bij

de ?^w*kkeling van vakantievluchten. Op die manier
Vet Eurocontrol te kunnen voorkomen dat het aantal

nog verder en sneller zal toenemen. Boven-aen 2al de assistentie van Eurocontrol ten goede komenn de veiligheid van het Nederlandse luchtruim.

Ir Jacobs is afkomstig van Meerlo,
waar hij in 1955 werd geboren. Met
een atheneum b-diploma op zak be-
gon hij zijn biologiestudie aan de
Landbouwhogeschool in Wagenin-
gen. Het verzwaarde hoofdvak Po-
pulatie-genetika voerde hy in Livér-
pool uit. Zijn keuzevakken waren
Vegetatiekunde en Bodemkunde.
Tijdens de praktijktijd was hij ver-
bonden aan het Smithsonian Tropi-
cal Research Institute in Panama.

Meerlo

Gedurende zijn studie heeft hij de
onderwijsbevoegdheid behaald. Na
enkele tijdelijke banen heeft hij een
extra hoofdvak Plantenveredeling
voltooid. Van november 1984 tot no-
vember 1987 was hij als promotie-
assistent werkzaam bij de Vakgroep
Plantenveredeling in Wageningen.
Daarna schreef hij in samenwerking
met Léon Broers het proefschrift.

Nederland Gifvrij wenst
verbod aanleg leeflagen

Ook in Hopelopelfel verweer tegen sanering met afdeklagen

De n
,

bek jnen *ot samenwerking zijn
Hg v Semaakt door de heer Bon-
'eid 3n e.organisatie van verkeers-
Wers Eurocontrol, de Unie vanJ^opese Beambten. Op Schiphol

is de aanbieding van Eurocontrol
echter niet met gejuich ontvangen.
Volgens een woordvoerder schuilt
er namelijk een addertje- onder het
gras. Hij heeft de indruk dat Euro-

control daarvoor verkeersleiders
weg wil halen op Schiphol. „Dan
zyn we nog verder van huis".
Eurocontrol verwerkt nu alleen de
vluchten boven 9,5 kilometer in het
luchtruim boven Nederland. Dat ni-
veau zou verlaagd kunnen worden
tot 8 kilometer, waardoor de werk-
last van de verkeersleiders op
Schiphol met zes è zeven procent
kan worden verminderd. Bonne
koestert echter niet de illusiedat het
overnemen van Schiphol-taken zal
leiden tot minder vertragingen in
het vliegverkeer boven ons land.
„We kunnen alleen vermeden dat
het aantal vertragingen in snel tem-
po verder groeit en de onveiligheid
beperken", zegt hij.Lems opent vakbeurs

horeca in MECC
Kerkrade
Léon Broers werd in 1960 in Kerkra-
de geboren. Hij behaalde zijn VWO-
diploma aan het Antonius Doctor
College in Kerkrade en begon inÏSèSTRiCHT - Drs. A. Lems,

Wo 'tter van de Stichting Verant-tt^T<i Alcoholgebruik (STIVA), zal
]e t? Ag 23 januari de internationa-

reCa"vakbeurs 888 in het
Üng officieel openen. Zijn inlei-
W o(f 5al als thema voeren: 'Verant-
°ok maatschappelijk gedrag, dus

verantwoord alcoholgebruik.

ee^ °^erheidsbeleid komt neer op
glaa^ e maal per week een enkel
geva e ' want alcohol betekent een
dr-s ?F Voor e gezondheid", zegt
daar "De STIVA echter stelt
tnaa^nteBen: gebruik gerust alcohol
dan Tl^ mate en verstand, dat is
6en eker ook niet ongezond. leder-

vraagt zijn eigenverantwoorde-

lijkheid voor de keuze van en de
mate waarin hij iets nuttigt. Daar-
mee moeten mensen volwassen om-
gaan. Wij zijn tegen overmatig
drankgebruik, dat leidt tot vandalis-
me en agressiviteit. Wij zijn ook te-
gen deelname aan het wegverkeer
na het gebruik van alcohol", aldus
drs. Lems.

In zijn inleiding tijdens de officiële
opening van het MECC zal de STI-
VA-voorzitter ook ingaan op „toe-
standen die wekennen in Scandina-
vische landen, waaroverheid-ingrij-
pen er toe leidde dat drankgebruik
de spuigaten uit loopt".

hij zich niet kan vinden in een volle-
dig verbod op de aanleg van leefla-
gen, hij opzijn minst deze vorm van
sanering drastisch moet zien te be-
perken.

In de Oostelijke Mijnstreek zouden
enkele terreinen, waaronder het
Lauraterrein in Kerkrade en gedeel-
ten van de woonwijk Zeswegen in
Heerlen eventueel met afdeklagen
gesaneerd kunnen worden. Het is
echter nog de vraag of de mate van
vervuiling zon aanpak vereist. Zo-
als bekend is op het Lauraterrein
sprake van vervuiling door Polycy-
clische Aromatische Koolwaterstof-
fen (PAK's), en bij een oriënterend
onderzoek in Zeswegen zijn ook
hier en daar PAK's aangetroffen.

Van onze verslaggever
UTRECHT/KERKRADE - De
stichting 'Nederland Gifvrij' heeft
in een briefaan ministerNijpels van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieubeheer de
noodklok geluid over het toepassen
van zogenoemde leeflagen op ver-
ontreinigde grond. De stichting wil
een verbod op de aanleg van die la-
gen. Het verweer vanuit de boven-
genoemde stichting strookt met het
al langer levende protest van bewo-
ners op het met PAK's vervuilde
Lauraterrein in Eygelshoven. Ook
daar is men fel gekant tegen een mo-
gelijke sanering van de woongrond
met afdeklagen.

Zorgen
Bonne maakt zich overigens grote
zorgen over de situatie in het Euro-
pese luchtruim. Vooral in de zuide-
lijke landen kan de veiligheid van
de passagiers niet meer worden ge-
garandeerd. De verkeersleidings-
centra daar werken met verouderde
apparatuur enkampen met een per-
manente onderbezetting. „In Grie-
kenland bijvoorbeeld is het aantal
bijna-ongelukken niet op devingers
van één hand te tellen", aldus Bon-
ne die Spanje, de Canarische eilan-
den, Griekenland, Italië en Joego-
slavië als andere knelpunten noemt. Nederland Gifvrij, een samenwer-

kingsverband van landelijke milieu-
organisaties op het gebied van de
bestrijding van bodemverontreini-
ging in Nederland, heeft bovendien
aan Nijpels laten weten dat, indien

De provincie Limburg ziet de moge-
lijkheid van afdekken als de goed-
koopste methode om het woon- en
leefklimaat ter plekke te verbete-
ren.

Volgens Bonne zal de komende zo-
mer de helft van alle vluchten ver-
tragingen oplopen van minimaal
een halfuur.

1979 in Wageningen zijn studie
Plantenveredeling met als docto-
raalvakken Plantenveredeling, l£y-
topathologie en Erfelijkheidsleer.
Hij deed zijn practicum in Mexico.
Van november 1984 tot november
1987 was ir Broers als promotie-as-
sistent werkzaam bij de Vakgroep
Plantenveredeling.

Na hun promotie vertrekken Broers
en Jacobs naar Mexico, Broers als
onderzoeksmedewerker en Jacobs
als coördinator van een project van
het Directoraat-Generaal Interna-
tionale Samenwerking (DGIS) ter
verkrijging van duurzame resisten-
tie tegen bruine roest in tarwe.

ondanks abortus Bang

KI ’Samen’
groeit door

Nadelen
Volgens de eerdergenoemde stich-
ting zitten er grote nadelen aan die
leeflaagmethode vast, omdat het
wonen op die lagenvooral op de lan-
gere termijn tot risico's voor de ge-

zondheid kan leiden. Met het toe-
passen van leeflagen wordt een be-
langrijk uitgangspunt van de bo-
demsaneringsoperatie overboord
gezet, namelijk het streven naar een
totale verwijdering van de vervuilde
grond.

Nederland Gifvrij had in november
namens zeven milieuorganisaties
minister Nijpels al een brief over
deze kwestie geschreven. De stich-
ting was over het antwoord van Nij-
pels ernstig teleurgesteld, omdat de
bewindsman zich daarin wel zorgen
maakte over de leeflaagsaneringen,
maar de toepassing ervan niet dui-
delijk afwees.

Volgens een woordvoerder van het
ministerie van VROM is er echter
niet veel verschil van mening tus-
sen zijn departement en de stich-
ting. VROM is geen absolute voor-
stander van het leeflaagprincipe.
Ook bij het ministerie blijft de mul-
tifunctionaliteit van de grond voor-
op staan. Die bereik je niet door er
een leeflaag overheen te doen. Maar
er blijft altijd een afweging tussen
de kosten en de opbrengst voor het
milieu. Als er toch redenen zijn om
leeflagen toe te passen dan onder
strenge voorwaarden.

Het resterende bedrag (een halfm»Joen gulden) moet worden
opgebracht door de Kamers van
koophandel en het bedrijfleven

aan beide zijdenvan de grens. Of
ook bijdragen van de overheid
noodzakelijk zijn is nog niet ze-
ker.
Vooral personeel van bedrijven
die zich uitsluitend bezighouden

Limburgers na
dubbelpromotie

naar Mexico
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nieuwe markt voor te bereiden.
Er verandert nogal wat in de ko-
mende jaren zodat er spoed ge-
boden is. We hopen nog vóór de
zomervakantie dehele zaakrond
te hebben, zodat in september of
oktober daadwerkelijk aan de
opleidingkan worden begonnen.
Dat moet ook wel want het be-
schikbaar gestelde geld moet
nog dit jaar worden besteed," al-
dus de heer Schoot.

Van onze verslaggever
ROERMOND - De EG-commis-
sie heeft een half miljoen gulden
beschikbaar gesteld aan de
grensregio Rijn-Maas Noord om
Werknemers van expeditiebe-
drijven verder te bekwamen op
'°gistiek gebied als voorberei-
-olng op de Europese binnen-markt na 1992. Een deelvan deze
werknemers dreigt namelijk op
praat te komen na het openstel-en van de grenzen. Het hele pro-
ject gaat ongeveer een miljoen
gulden kosten.

Half miljoen voor
cursus expediteurs

Alsvoorbereiding op Europa na 1992

Gistermiddag is een eerste ge-
sprek geweest over de opzet en
inhoud van de cursussen. Voor-
zitter van deze werkgroep regio-
nale ontwikkeling grensregio
Rijn-Maas Noord is de heer J.
Schoot. „Het hele project is be-
doeld om de expediteurs op de

Spoed

ject zijn ongeveer 3500 werkne-
mers mensen betrokken aan bei-
de zijdenvan de grens. Tweeder-
de daarvan komt uit Midden- en
Noord-Limburg. De cursussen
zijn overigens ook bestemd voor
werknemers van bedrijven die
niet zelf over een administratief
apparaat aan de grens beschik-
ken.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Op de Landbouwuni-
versiteit van Wageningen vindt
woensdag 25 januarieen dubbelpro-
motie van twee Limburgers plaats.
Tussen kwart voor drie en vier uur
verdedigen ir L. Broers en ir T. Ja-

met de administratieve afwer-
king van het grensvervoer wor-
den getroffen. In mindere mate
is dat het geval met expeditiebe-
drijven die zelf de afwerking aan
de grens verzorgen. Bij het pro-

Naar alle waarschijnlijkheid zul-
len de vervolgopleidingen wor-
den gegeven in Roermond en
Venlo omdat daar de meeste
expeditiebedrijven zijn geves-
tigd. AanDuitse kant worden als
opleidingsplaatsen genoemd
Glehn en Straelen. ■

Om vertragingen het hoofd te bieden

Eurocontrol wil
Schiphol helpen

" De ingang van Eurocontrol nabij MaastrichtAirport. Foto: WIDDERSHOVEN

cobs hun proefschrift over de
„Histologische, genetische en epi-
demiologische aspecten van de par-
tiële resistentie in tarwe tegen brui-
ne roest".

Tarwe is een van de belangrijkste
voedselgewassen voor de mens. In
veel ontwikkelingslanden zijn de
tarweopbrengsten laag en instabiel.
Dit wordt vooral veroorzaakt door
de genetische aanpassing van ziek-
teverwekkers, waardoor resisten-
ties onwerkzaam worden. De brui-
ne-roestschimmel is zon ziekte-
verwekker.

De veel gebruikte overgevoelig-
heidsresistenties bleken in veel ge-
vallen geen duurzame bescherming
tegen deze schimmel. Daarom
wordt er gezocht naar alternatieve
resistentievormen zoals partiële re-
sistentie, waarvan gehoopt wordt
dat dezevormen wel duurzaam zjjn.

Bisdom

Volgens Kanselier-Zegelbewaarder
Bert Stals hebben de kruisheren
niet meer het personeel om zon
groot gezelschap te ontvangen.

basis van de drie grote schut-
tersdeugden: broederschap,
dienstbaarheid en trouw aan
'outer, heerd en troon.

Grootmeester Leo Jans was het
liefst ingegaan op het aanbod rai?
het bisdom Roermond om de Kar-
tuis aan de Swalmèrstraat te gebrui-
ken. De kapel van het gewezen ge-
wezen groot seminarie is echter te
klein.

Van onze verslaggever

BREE - Acht Limburgse
schutters en de pastoor van
het Westduitse plaatsje Sankt
Sebastian worden zondag 22
januari opgenomen in de Ede-
le Eed-Broederschap van de
Souvereine Orde van de Rode
Leeuw van Limburg en de H.
Sebastianus. Dat is een geeste-
lijke weerbaarheidskern op

vonrir jedeel van die inseminaties
k Provincie Utrecht plaats,

een *\Wart in Limburg en meer dan
Ook u rde deel in Noord-Brabant.
bet _ gKI "Samen" vaste voet in
gekfr °ene hartvan Holland. Om dat
W i« "°l beter te kunnen bestrij-
der i? Aar een dePendance

31166" in aantallen, maar ook
ta„ etreft het bevruchtingspereen-
Van f Tc.°°rde KI „Samen" volgens
grot ,leuwenhoven hoger dan de
he^u KI-blokken. „Procentsgewys
vers -1} WÜ meer positieve verer-'s Ult eigenkweek dan andereKl-verenig,ngen".

„Bovendien willen onze Belgische
vrienden het schutterstreffen in
België houden", aldus Grootmees-
ter Leo Jans. „Zij vinden dat er al
genoeg bijeenkomsten in Neder-
land plaatsvinden. Zy kwamen
daarom met de kapel van de augus-
tijnen die in Bree eens les gaven".

Voorts zullen zes schuttebroeders
tot officier worden bevorderd; te
weten: Frans Akkermans, buks-
meester van schutterij St.-Mauritius
uit Strucht, Gerard Brebels, voorzit-
ter van het St.-Sebastiaangilde uit
Grote-Brogel, Wiel Franzen, be-
stuurslid van schutterij St.-Huber-
tus uit Übachsberg, Jan Gronde-
laers uit Opglabbeek, voorzitter van
de Schuttersbond Maas en Kem-
pen, Jac Roosen, secretaris van
schutterij St.-Sebastianus uit Dorne
en Fried Schrijvers uit Eys, secreta-
ris van de Oud-Limburgse Schut-
tersfederatie.

Het Limburgse aandeel in deze
totaalbedragen is volgens p.r.-
functionaris ir. Th. Jansen uit
Heerlen niet bekend: „We heb-
ben geen precies inzicht in de do-
naties uit Limburg. We zijn er
wel mee bezig."Extra steun van

Leprastichting
aan Nigeria

"Dr. Rien Verhage (midden) aan het werk in het ziekenhuis van Bayari. Hij is belast met
de opzet en coördinatie van het werk in 260 leprakliniekjes in de staat Bauchi. Geheel
rechts Amanda Spoel die 2 januari jl. een tv-programma over het project presenteerde.

Tarief
SD^rILZIJ de toenemende vraag naar
fev T

van de donorstierenAlpen-
ta,.: *n Victorie kan het bestaande
natil Van, f 35'00 Per eerste insemi-
het i ondanks de uitbreiding van
de lnseminatorenkorps en ondanks
19rqS: groei van het ledental in°öa gehandhaafd blijven.

Middelen
De stichting wil in de toekomst
proberen een meer stimulerende
rol te spelen ten aanzien van dit
voor de leprabestrijding noodza-
kelijke onderzoek. Ze richt zich
daarbij onder andere op het zoe-
ken naar middelen om de be-
smetting van lepra in een vroeg
stadium te kunnen vaststellen,
betere medicijnen en verbete-
ring van de projecten.

Als nieuwe ledenworden in de Ede-
le Eed-Broederschap opgenomen:
P.H. Janssen (84) uit Heythuysen,
H.L. Janssen (61) uit Stramproy, Jo-
seph Lammeretz (58) Heerlen, J.H.
Leenen (58) uit Ooi-Herten, H.H.H.
Stans (59) uit Grevenbicht, Th.J.M.
Schulpen(50) uit Susteren, J.E. Ver-
hoeven (67) uit Voerendaal en HG.
van de Ven (53) uit Stramproy.

Traditie
De investituur vindt plaats in de St.-
Augustinuskapel te Bree. Voordien
gebeurde dat in de kapel van de
kruisheren te Maaseik, waar de
broederschap in 1980 ten doop werd
gehouden. Na het overlijden van pa-
ter Willem Sangers, die Groot-Prior
van de Edele Eed-Broederschap
was, wilden de kruisheren met die

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Nederlandse
Stichting voor Leprabestrijding
(NSL) zal de komende jaren ex-
tra aandacht besteden aan de be-
strijding van deze ziekte in Nige-
ria. Ze haakt daarmee in op een
nationaal plan voor een gecombi-
neerde bestrijding van lepra en
tuberculose dat onlangs in dat
land tot stand kwam. De jaarlijk-
se actieweek vóór Wereldlepra-
dag op zondag 29 januari is ge-
wijd aan het zogenoemde Bayari-
project in de staat Bauchi (onge-
veer even groot als België, Ne-
derland en Luxemburg samen)
in Noord-Nigeria. Sinds tien jaar
werken daarNederlandse artsen.

20 ontwikkelingslanden heeft. In
totaal werken 27 artsen en 7 an-
deren door de NSL uitgezonden
deskundigen in deze projecten.

Naast de extra steun voor Nige-
ria, waar van de meer dan hon-
derd miljoen inwoners zon
250.000 mensen aan lepra lijden,
wordt dit jaarde hulp aan onder
andere China, Uganda en Viet-
nam uitgebreid.

Momenteel lijden nog 12 tot 15
miljoen mensen in de wereld aan
lepra.

(ADVERTENTIE)

Sta
W___ÊÊt- _*È___nJ"\ DEAKTIEVESPORT
ifVwWLCn W è f VOOR lEDEREEN

ko*u Unnen leden voor f50,00 per
«opk melkveestapel laten onder-
fHelkei\j°P de strembaarheid van de
des t hoger de strembaarheid,e* le J^eerkaas er van kan worden
in paakt "AJs eerste KI-vereniging
\Ver^°pa en misschien zelfs in de
Kea z«n wij in staat om met zeer
kan anCeerde aPParatuur de types
lm*rPa"caseïne en beta-lacto-globu-
v^f xXast te stellen", aldus Antoonvan Nieuwenhoven.

Dit jaar wordt meer dan twaalf
miljoen gulden door de NSL aan
de leprabestrijding besteed. Dat
is ruim 11,5 procent meer dan in
1988. Van dit bedrag is 1,4 mil-
joen gulden gereserveerd voor
het wetenschappelijk onderzoek
op het gebiedvan lepra.

De actie verlooptvan zaterdag 21
januari tot en met de daaropvol-
gende zaterdag. Limburg is de
enige provincie waar huis-aan-
huis wordt gecollecteerd. Hon-
derden collectanten en -trices ha-
len daarbij jaarlijks ongeveer

’ 200.000 gulden op. Op zon be-

drag mikt het bestuur van de
Kring Limburg deze keer weer.
De dagelijkse leiding van deze
Kring bestaat uit voorzitter drs.
L. Watervoort uit Heerlen, me-
vrouw J. Smans-Van Mulken uit
Schinnen en penningmeester C.
Daemen uit Amstenrade. Voor-
zitter Watervoort maakt tevens
deel uit van de nationale Raad
van Toezicht en Advies.
Het Bayara-project is één van de
54 lepraprojecten die de NSL in

(ADVERTENTIE)

provincieLimburgs dagblad
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Van onze verslaggever

Wiel Ringensvertelt grove leugens

Vrouwenappèl
slaat terug

Subjectief
Overigens steldehet Vrouwenappèl devragen nadat frac-
tieleider Marga Kölgens in haar hoedanigheid van voor-
zitter van gymnastiekvereniging DES werd gebeld door
Guus Cremers van Olympia met het verzoek ofDES wil-
de instemmen met de subsidie. „Dat kan zo niet", meent
Kölgens. „Een dergelyk subsidieverzoekmoetje op poli-
tiek vlak bespreken. Niet viagesjoemel. Ze willen toch zo
graag datLandgraaf een stad is, laten ze zich dan ook zo
gedragen", aldus Marga Kölgens. Ook vindt zij dat Wiel
Ringens het verenigingsleven in Landgraaf geen goed
doet door het gebeurenin de subjectieve sfeerte trekken.

Honden
Als men zondags naar de Bruff
summerheide gaat is het diep!*
droevend dat er nog veel men^zijn die hun honden laten loslop*.
Veel mensen schrikken (vo0!5
ouderen en kinderen) als zon ho*
op hen afkomt. Toevallig liep w>
lopen zondag een grote hondaCJIJ,
een hert aan in het bos, dat is do*
verschillende mensen gezien. "hoop dat het gemeentebestuur
de hondebezitterseen einde m 3"j
aan het loslopen van honden, W3^
het wordt steeds.
HEERLEN R.Krabl*

Olympia heeft de andere drieverenigingen welbeloofd in
de toekomst samen te werken bij deorganisatie van der-
gelijke feesten.

De heer Erkens van Olympia noemthet 'niet de gewenste
reclame' nu het CDA en het Vrouwenappèl elkaar over
het Interturngala in de haren vliegen. „Maar het vestigt
wel de aandacht op het evenement", concludeert hij
nuchter.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF-Het Vrouwenappèl in Landgraaf beticht
CDA-statenlid Wiel Ringens van kwaadsprekerij. Vol-
gens de politieke fractie concludeert Ringens dat het
Vrouwenappèl tégen een subsidie is voor het internatio-
nale turngala dat door gymnastiekvereniging Olympia
volgend jaarmei in sporthal In de Bende wordt georgani-
seerd. „Een grove leugen", noemt het Vrouwenappèl de
opmerking van Ringens.

De laatste schreef begin januarieen ingezonden stuk in
het Limburgs Dagblad naar aanleiding van het bericht
dat het Vrouwenappèlvragen aan het college had gesteld
over de subsidie van het turnevenement.

De raadsleden willen van B en W weten of de voorberei-
ding van de gymnastiek-olympiade wel verloopt volgens
de voorwaarden die de gemeenteraad daarvoor heeft op-
gesteld. In 1985 al besliste de raad dat alleen daneen sub-
sidie wordt toegekend wanneer alle Landgraafse gym-
nastiekverenigingen te zamen het turngala zouden orga-
niseren.

Met dat geld hoopt men extra grote trekpleisters naar
Landgraaf te halen zoals een trampolinegroep, de show-
afdeling van de Parijse brandweer en nog een aantal top-
attracties. De slagroom op de turntaart, zogezegd.

De heer Erkens van Olympia ontkent dat ook niet. Maar
hoopt dat dat geen reden is om de subsidie niet te ver-
strekken. De vereniging heeft B en W om een bijdrage
van tienduizend gulden gevraagd.

Volgens het Vrouwenappèl heeft Olympia nagelaten tij-
dig de overige turnverenigingen by de organisatiete be-
trekken.

HEERLEN,Royal: A fish called Wanda, dag. 18.15
.«121 uur, wo ook 15 uur.Rivoli: Willow,, dag. 18 en 20.30 uur, wo ook 15.30 uur..De Reddertjes, wo 14 uur. Maxim: Big,. 18.15 en 20.30 uur, wo ook 15 uur. H5:r Moonwalker, dag. 14 en 19uur. Who fra-► mcd Roger Rabbit, dag. 14.30 18.45 enr 20.45 uur. Frank en Frey, wo 14.15 uur.r Pippi Langkous, wo 14 uur. Coming to
iAmerica. dag. 14 18.45 en 21 uur.
t Scrooged, dag. 21 uur. Spoorloos, dag.

' 19 en 21 uur. Die Hard, dag. 18.30 en.21.15 uur. MAASTRICHT
| Mabi:A fish called Wanda, dag. 14.30 en

' 21 uur. De Reddertjes, wo 14.30 uur. Co-
ming to America, wo 20.30 uur. Big, dag.
14.30 en 20.30 uur. Willow, dag. 14.30 en

I21.15 uur. Cinema-Palace: Moonwalker,
dag. 21 uur. U2, Rattle and Hum, dag.
21.30 uur. Who framed Roger Rabbit,
dag. 18.45en 21.15 uur. Action Jackson,
dag. 18.45en 21.15 uur. Palace 2: Porno-
programma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur.
Cine-K: Spoorloos, dag. 20 en 22.15 uur.
Lumière: Big Time, dag. 20 uur. Babet-
te's feast, dag. 21 uur. Distant voices still
lives, dag. 22 uur.

ROERMOND
Royal: Who framed Roger Rabbit. dag.
20.30 uur. Wo ook 14.30 uur. Royaline:
Moonwalker. Wo 14.30 uur. The unbea-
rable lightness ofbeing, dag. 20.30 uur.

VENLO
OOC Zienema: Babette's feast, wo 20.30
uur.

exposities
HEERLEN

Signe, Akerstraat 82 a. Werk van Ma-
rianne Aartsen. T/m 28/1, openwo t/m zo
14-17 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein
19.Werk van Pierre Kissels en Marianne
Aartsen. T/m 5/3, open di t/m vr 11-17
uur. za en zo 14-17 uur. ABP, Oude Lin-
destraat 70. Werk van de Internationale
Teken- en Schildervereniging Heerlen.
Open 22/1 14-17 uur-.

HOENSBROEK
#Kasteel Hoensbroek. Works on paper
from Scotland. T/m 29/1, open dag. 10-12
en 13.30-17.30 uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Wim Meys.T/m 29/1, open ma t/m vr
9.30-12.30 uur, 13.30-17 uur en 10-21 uur,
zo 14-17uur.

LANDGRAAF
Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Kristine Stiles. T/m 5/2

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Jacqueline
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook
13.30-16.30uur).

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werk van Hans
Smeekes. T/m 28/1, open do t/m za 12-17
uur. Den Tempel, Gruizenstraat 27.
Tempelschatten. 489 nieuwe aanwin-
sten. T/m 22/1, open di t/m vr 10-17 uur,
za en zo 14-17 uur. Galerie Zabawa, Op-
hoven 183. Schilderijen van René Reyn-
ders. T/m 4/2 en van 13/2 t/m 26/2. Open
woe t/m vr 16-20 uur. zo 14-17 uur.
Stadsschouwburg. Wilhelminastraat
18. Olieverfschilderijen van Aloys Ver-
hoeve. T/m 27/1. Open di t/m vr 10-16
uur, za 10-12 uur en tydens voorstellin-
gen. Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Zeven edelsmeden anders. T/m 12/2,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur. De Ruimte, Brandstraat 23. Werk
van Paul Mentink, John Waulthers, An-
dré Lubbers en John Habraken. Van
19/1 t/m 18/2. di en vr 14-16 uur, do 14-20
uur, za 11-16 uur.

OENSEL-SCHIMMERT
Hof van Oensel, Haagstraat 5. Werk van
Henk Fonville en Han Boerrigter. Van
21/1 t/m 25/2, open do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
Maaslandziekenhuis. Werk van Osabel
Langen. T/m 31/1.

LIMBRICHT
Galerie Voorburght Kasteel Lim-
bricht, Allee 1. Foto-expositie Gerard
Jansen 'Wonen en werken in West-Afri-
Ita'. T/m 3/2. Open di t/m za 10-23 uur, zo
12-23 uur.

MEERSSEN
Geulgalerie Stella Maris, Veeweg 2.
Werk van Guusje van Noorden. T/m 3/2,
open op werkdagen 8.30-16.30 uur.

VALKENBURG
Casino. Werk van Theo Lenartz. Van
22/1 t/m 27/2.

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum. Het postmoder-
ne. T/m 3/2. Werk van Frank Van den
Broeck. Van 22/1 t/m 2/4. Werk van Imi
Knoebel. Van 22/1 t/m 15/5. Open di t/m
vr 10-17 uur. za en zo 11-17 uur. Galerie
Schuwirth en Van Noorden, Recht-
straat 64. Werk vanRene Glaser. T/m 5/3,
open wo t/m za 14-18 uur, do 14-20 uur.
Galerie Felix, Wijcker Brugstraat 16.
Werk van Josee Lips-Besselink. T/m
28/1, open ma t/m za op winkeltijden.
Galerie Artisart, Grote Gracht 43. Werk
van Jean Kamps. T/m 19/2, open do t/m
jo 13.30-17.30 uur, do tot 20.30 uur. Per-
roengalerie, Vrijthof35. Werk van Henk
9peth en Mieke Derickx. T/m 10/2, open
wo t/m za 13-18uurofop afspraak. Gale-
rie Dis, Tafelstraat 28. Werk van Hans
Giesen. T/m 22/1, open wo t/m zo 13-18
uur. De blauwe olifant, St. Ser-
vaasklooster. Boeddhistische skulptu-
ren. T/m 11/3, open vr en za 14-18 uur.
Generaalshuis, Vrijthof 47. Werk van
fred Matthijs. T/m 13/2, open ma 13-16
uur, di t/m vr 11-16 uur, za 11-14 uur.
Gouvernement, Limburglaan 10. World
Press Photo. T/m 2/2, open op werkda-
gen 9-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werk van Giuseppe Pe-
none. Wim Claessen en Ton Slits. Van
BJ/1 t/m 18/3,open di t/m za 13-18 uur.

BRUNSSUM/ONDERBAN-
KEN - De gemeente Onder-
banken heeft zich bereid ver-
klaard de kapel bij Huize Tie-
der in Merkelbeek van de ge-
meente Brunssum te kopen.
Onderbanken wil 50 mille voor
dit van oorsprong Merkel-
beekse parochiekerkje op tafel
leggen en bovendien geld re-
serveren, ruim 75 mille, voor
de instandhouding van dit mo-
nument.

De gemeenteBrunssum zal op haar
beurt HuizeTiedervoor 9 tonkopen
van beleggingsmaatschappij Tie-
rnessen in Wageningen. Onderban-
ken draagt daar 138 mille aan bij.

Met deze aankopenen de 'betalings-
convenant' tussen beide gemeenten
is de weg vrij gekomen voor de lang
besproken vervanging van Huize
Tieder door twee nieuwe bejaarden-
verzorgingstehuizen in Onderban-

Onderbankenkoopt kapel
Overeenkomst met Brunssumover bejaardenoord 'Tieder'

Inritten
Naar aanleidingvan het artikel oVJinritten deel ik U mede dat ik rö£juli ook het slachtoffer van d^woekerprijs van fl 1003,75 ben K
worden. Ik vraag me in elk gevaL.
hoe de woordvoerster van de £meente Heerlen durft te stellen <£voor die werkzaamheden twee P^sonen dehele dagnodigzijn. Derj
dat ze bij mij zouden beginnen »
ik 's middags rond 13.30uur nog F

telefoneerd of ze wel zouden *■

men. Tegen 14 uur waren ze er en
zijn meteen begonnen. Onder JVdrinken van een paar glazen t&U
drank was de inrit klaar en voof
uur was alles opgeruimd. Ze n%
ben 132 dubbeldikke trottoirteg^
gebruikt, misschien een kruiwag
zand en voor derest niets. j

Onze straat is maar vijfmeter br**jj
en vooral in de spitsuren erg <tf~j
door het verkeer dat van richU
Brunssum het stoplicht op &e \a
renweg wil ontwijken en aaa\,{,
gebruik maakt van onze sti*j
Vaak staan er auto's SePar't?Lj
Veel meer mensen zouden _&%
een inrit willen laten aanleggen^
de prys daarvan niet zo schanda^hoog zou zijn. Ik vraag metrouw*
af wat het voorrecht is om in dei
meente Heerlen te wonen als )e^
watvoor alles meer mag betalen °in andere gemeenten.
HEERLEN H-f*

ken en Brunssun

Twintig millevoor verdwijnen
broodjeskraam

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeente Heerf^is met deeigenaarvan een broodj
kraam op het Emmaplein (n
Akerstraat) overeengekomen dat
tegen een bedrag van 20.000 guj0^daar verdwynt. De raad moet
overeenkomst nog goedkeuren-

Eisen
Zoals eerder gemeld voldoet de be-
jaardenhuisvestingin Huize Tieder
(iets meer dan tachtig bedden) niet
meer aan de eisen van de huidige
tijd. De provincie Limburg schreef
dit vorig jaar al aan de gemeente
Brunssum en liet daarbij weten dat
GS zich konden vinden in nieuw-
bouw, indien de gemeente Bruns-
sum Huize Tieder zou aankopen.

Bij Huize Tieder, datvoor de herin-
deling op het grondgebiedvan Mer-
kelbeek stond, staat echter een eeu-
wenoude kapel die enkele decennia
geleden het belangrykste godshuis
was voor de kerkelijke gemeen-
schap aldaar. Het college van
Brunssum voelde zich dan ook ver-
plicht om de kapel bij het eventuele
opdoeken van Huize Tieder, in
stand te houden. Maar vond even-
goed dat Merkelbeek/Onderbanken
daar financieel aan zou moeten bij-
dragen.

’Controleurs’
beroven

bejaarden

De broodjeskraam staat reeds en
jaren op het hoekje van het EmjJ
plein (tegenover café Brakke) efy
de gemeente feitelijk al even zj
jareneen doorn in het oog. Bij d^ .
constructieplannen voor het
maplein werd een plaatsje voo» .
broodjeskraam gezocht in de m j

die de grens van het landsfort r
het Emmaplein aangeeft. Maar '.
teraf gezien werd die oplossing
niet als bevredigend ervaren-
eindelijk heeft het college na
onderhandelen deze voorloP
overeenkomst bereikt. . uafi
De raad komt hierover op 31 Ja»
bijeen.

Nu beide gemeenten hierover een
Zomer

" Bejaardenoord Tieder op de
grens met Brunssum en Mer-
kelbeek. Foto: DRIES LINSSEN

akkoord hebben bereikt en Bruns-
sum, zoals GS dat voor ogen heb-
ben, eigenaar zal worden van Huize
Tieder, is vanuit het provinciebe-
stuur in Maastricht het licht voor de
bouw van twee nieuwe bejaarden-
oorden op groen gezet en ruim 12
miljoen gulden voor de nieuwbouw
opzy gelegd.
Dat betekent dat nog deze zomer
met de bouw van twee moderne be-
jaardenhuizen, met ieder een capa-
citeit van vijftig bedden, begonnen

kan worden. Maar ook dat beide
oorden al- in 1990 in gebruik geno-
men kunnen worden.
Met belegger Tiernessen is in ieder
geval overeen gekomen dat de be-
jaarden die nu nog in Huize Tieder
wonen, daar kunnen blijven totdat
hun nieuwe huizen gereed zyn. Wat
daarna met het monumentale Tie-
der-pand en de omliggende grond-
percelen (totaal 15.000 vierkante
meter) gaat gebeuren, staat nog niet
vast. De sloopvan het pand, zo heeft
een woordvoerder van Brunssum
onlangs latenweten, wordt niet uit-
gesloten.
In Brunssum heeft het college zich
al min of meer neergelegd by de

keuze van de stichting Gregorius de
Grote (exploitant van de nog te bou-
wen bejaardenhuizen) om de Bruns-
sumse bejaarden-dependance by
het Gregoriusziekenhuis te vesti-
gen. Wanneer de raad van Bruns-
sum daarmee akkoord gaat, is de
Gregoriusstichting bereid vier ton
in de Brunssumse gemeentekas te
storten, als bijdrage in de aankoop
van Huize Tieder.

In Onderbanken bestaat een voor-
keur voor situering in de buurt van
het Schinveldse dorpscentrum.
Maar in de grensgemeente is over de
planning van dit project, ook we-
gens de nasleep van de AWACS-

kwestie en dehuidige bouw van het
nieuwe gemeentehuis, vrywel nog
niets in kannen enkruiken.

In een eerder stadium hebben GS
van Limburg aan zowel Onderban-
ken als Brunssum laten weten dat
de vervanging van Huize Tieder als
urgent bezien moet worden. De
raad van Brunssum buigt zich bin-
nen tweeweken over de betreffende
college-voorstellen. In Onderban-
ken ligt over deze materie nog geen
collegevoorstel klaar. Gemeentese-
cretaris Nelissen liet deze week wel
desgevraagd weten dat men februa-
ri ziet als streefmaand om voorstel-
len hierover in de raad te brengen.

De Geete-gala-avond van de cv
De Geete van de Groenstraat uit
Übach over Worms begint om
20.30 uur in het gemeenschaps-
huis 't Stroatje. De entreeprijs
bedraagt zes gulden.

In Schinveld is er het traditione-
le Auw Wieverbal in alle cafés en
zalen. In de lokaties Berkers en
Veltrop is 'levende' muziek. De
entree hier is bestemd voor de cv
Sjilvend Alaaf.

De Parelorde in Brunssum is dit
jaar toegekend aan Frans Capel-
le. Een rasechte Brunssummer
die zich al tientallen jaren inzet
voor verschillende verenigingen
en instellingen. Frans Capelle is
onder meer 52 jaar lid van gym-
nastiekvereniging Olympia en
sinds 1975 jurylid van de Lim-
burgse Katholieke Gymnastiek
Bond. Ook is hij zanger by het
Cantate-koor en heeft hy zitting
in diverse besturen. Frans heeft
voor zyn vele pro deo-werk reeds
zes onderscheidingen ontvan-
gen.

Vasteloavend

Parelorde voor
Frans Capelle

Galaridder

Voor de liefhebbers is er in Mer-
kelbeek het 'ouw menkesbal' in
zaal Ouwd Merkelbeek aan de
Kerkstraat. Er zijn aardige prij-
zen te winnen voor het mooiste,
lelijkste en orgineelste creatie.
Aanvang van het bal om 21.00
uur.

HEERLEN - De afgelopen we*gji
zijn vier bejaarde inwoners
Heerlen en omgeving in hun
beroofd door een dievenkopPe
zich uitgaf voor controleurs van
gas- of waterbedrijf. Volgens
Heerlense gemeentepolitie JU gli,
vier aangiften binnengekon
maar vermoed wordt dat me?j
sen op deze wijze zyn beroofd-

Aie ef
Het gaat om twee mannen, a'^r
keurig uitzien. Ze zyn beide &*?*#sof veertig tot vijfenveertig- ieLtf
een van de controleurs de bew .#
aan de praat houdt, gaat de a £et
zogenaamd op onderzoek uit- ,^c
resultaat laat zich raden. De P
waarschuwt om gascontroi
nooit zonder legitimatie binne
laten. ~Henk Verbunt

prins Paljassen

De nieuwe prins van de cv De Eekheuëre, Arno I, uit het Heer-
lense Eikenderveld recipieert in
het HKB-gebouw van 19.15 tot
20.30 uur. Aansluitend is er een
feestavond.

Tijdens het jaarlijksegalabalvan
de ex-prinsenvan 'De Woeësjjoe-
pe' te Simpelveld is Johan
Schoonbrood geïnstalleerd tot
galaridder 1989. " Frans Capelle (tweede van links) bekijkt direct na zijn benoeming alvast de Parelorde

van degemeente Brunssum, die hem dezaterdag voor carnaval wordt overhandigd.
Foto: WIMKUSTERS

optocht in Schaesberg kan nog
op 24 en 31 januari vanaf 20.00
uur. De lokatie is het café aan de
Streeperstraat 66.

zal de 'expresse' van de Heerlen-
se carnavalisten begeleiden.

In de Narrentempel café Oud
Meezenbroek werd Henk I (Ver-
bunt) uitgeroepen tot nieuwe
prins van CV T)e Paljassen. De
nieuwe heerser van Schandelen
is 24 jaar oud en electromonteur
van beroep.

Prijskonijn...
BERG AAN DE MAAS -JPL
Vleugels uit Berg aan deJo^heeft een zeer byzonder j4o^.),
(een zwarte kleine Lotharing
want het dier kreeg voor de o _.
de maal in successie tydens
keuring het predikaat uitn!jer
tend. Volgens een woordvoer
van de vereniging de Sport .
kers van het Land van Swe
bold, waartoe Vleugels behou
is dat zeer uitzonderlijk.

Arno Deckers en Frits Pelt zor-
gen voor depresentatie. De show
krijgt op zaterdag een vervolg
voor de bejaarden om 14.30 uur
en wederom om 20.00 uur met
aansluitend bal.

In Schimmert begint het Auwd
Wieverbal in de herberg Mare-
veld om 21.00 uur. Het orkest La-
ricougue verleent medewerking
aan de avond.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
"» 045-739284
Wim Dragstra
J» 045-710317
Emile Hollman« 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
« 045-425335
Richard Willems
«04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens

* 04455-2161

Carnavalkort

Wiel 111 (Wiel Lumey) is de nieu-
we prins van de carnavalsvereni-
ging 'De Bergböck' op de Huls.
Hij ontsnapte zaterdagavond in
narrentempel Kalsbeek aan een
levensgrote voetbal.

Nieuwe prins
Bergböck

In Voerendaalroepen 'De Naate'
weer hunprins uit.Dit gebeurt in
het gemeenschapshuis 't Kun-
derhoes. Een keur van artiesten
verleent medewerking aan het
programma. De proclamatie-
feestelijkheden beginnen om
19.49 uur. De entree bedraagt
8,50 gulden.

Het 36er regiment van de Kirch-
röatsjer Vasteloavendsverain
viert 'dr Sjtieftoengsdaag.' Na
de mis is er in de middag een
rondgang door Kerkrade met
een aantal ex-prinsen.

ZATERDAG
Het oud-prinsenbalvan deKlots-
köp van het Kasteel te Hoens-
broek begint om 20.41 uur in het
Gemeenschapshuis van Maria-
gewanden. Als gast is de cv Ma-
riarade aanwezig. De entree is
vrij.

Het inschrijven voor de dinsdag-

De Sjpasbülle huldigen twee ju-
bilarissen in lokaal De Domi-
niaal aan de Nieuwstraat 108 te
Kerkrade. De receptie begint om
18.11 uur. Na afloop is er een
feestavond." Prins Arno (Crasborn)l

van de Eekheuëre.

VRIJDAG
Stadscarnavalsvereniging 'De
Winkbülle' uit Heerlen start de
revue om 20.00 uur in de stads-
schouwburg. Een reeks artiesten " Henk I van de Paljassen

Cabaret van
StellaMaris

" Ht ö"!MEERSSEN - Zondag vina
10.00 uur de try out plaats va
welbekende cabaret van Stel
ris, speciaal voor de oud-leer $
van de VWO-school aan de ve
in Meerssen. Kaarten ad f z'

oeifló e.
tijdens schooluren op 8|" va n3'
schoolverkrijgbaar en zondag uji-
-9.00 uur. De reguliere ca?fV^,
voeringen worden komende _^$
van woensdag tot en met za
gebracht.

bioscopen in gesprek
Limburgs dagblad



MECHELEN - John Bosman
zegt niets te weten van belang-
stelling van de Spaanse club Va-
lencia. Volgens berichten in en-
kele belangryke Spaanse kran-
ten-zouden de onderhandelingen
tussen de subtopclub en de aan-
valler van Mechelen in een ver-
gevorderd stadium zijn. Bosman
zegt geen haast te hebben uit Me-
chelen te vertrekken. „Ik ben ge-
woon van plan mijn contract, dat
na dit seizoen nog twee jaar
duurt, uit te dienen. Het enige
dat ik weet is dat een Spaanse
journalist mij heeft verteld dat
Valencia belangstelling zou heb-
ben. Verder niet."

Bosman ontkent
contacten

met Valencia

Atkinson weg bij Atletico
- Ron Atkinson ver-

drin __s trainer bij Atletico Ma-una. Voorzitter Jesus Gil beves-
dfr V.°_T de Spaanse radio datnl__ ' d,e in oktober in Madridieerstreek, zijn functie heeftjeergelegd. Gil ontkende dat hij

oefenmeester van«manchester united en Westaromwich Albion wegens slech-te resultaten heeft ontslagen.

MVV-PSV
verkoopt

goed
- De voorver-va°PuVOOr de topper MW-PSV

iq* JRomende zaterdag (aanvang3..J0 uur) in de Geusselt loopt
tri _]?■ Vooral van buiten Maas-
v» u ~ 80 Pr°cent van de reedsstLn °chte kaarten -is de belang-ieuing voor dit belangrijkecom-
petitieduel erg groot. Het MW-"anagement waarschuwt dan"ok iedereen die dit treffen wil
"ijwonen zich tydig van een toe-sangsbewijs te voorzien, dit omteleurstellingen te voorkomen,

voor deze wedstrijd zijn
din riJBbaar aan het Geusseltsta-
dó h' °Peningstijden zyn: don-
erüag, vrijdag en zaterdag tel-Kens vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur.vandaag is de kassa van het sta-ai°n gesloten.

BRUGGE - De Zambiaanse in-
ternational Kalusha Bwalya
keert binnenkort terug naar Bel-
gië, om weer voor zyn vereniging
CercleBrugge te gaan spelen. De
aanvaller is twee weken zoek ge-
weest. Kalusha liet niets meer
van zich horen, nadat hy op 9 ja-
nuari met Zambia de interland-wedstrijd tegen Marokko had ge-
speeld. Bij terugkomst zal de 25-
-jarige aanvaller een verklaring
voor zijn gedrag afleggen, zo ver-
klaarde zijn woordvoerder.

Real ziet af van Koeman
Boskovgenoemd als opvolger Beenhakker

" Getuige deze foto geniet Teun van Vliet weer het volste ver-
trouwen van Peter Post. Erik Breukink (links) is ook blij, dat
Van Vliet voor Panasonic blijft rijden.

Foto's: DRIES LINSSEN

Ber w ~ renovatie van het
dricj abeau-stadion is voor Real Ma-
van nbelangryker dan de aankoop

»ald Koeman. Voorzitter Ra-
SD ' Mendoza heeft dat in de
WnSe ho°fdstad verklaard. Bij de
heidP'°enen ontt>reekt het geld om
gaa e wensen in vervulling te laten

Met _
beau verbouwing van het Berna-
een ,"s.'on wil Mendoza dit jaar
teit begin laten maken. De capaci-
heie m°et worden vergroot en het
k ost COmPlex wordt overkapt. De
ioen bedraBen meer dan 20 mil-
mo»t *»ulden. De werkzaamheden
Het m 199° voltooid ziJn-
on„ aantrekken van Koeman zou
Q geveer hetzelfde bedrag kosten.
Het riP er niet af fay Real Madrid,
de -"^ daardoor vrijwel zeker dat
JW i

cdi£er na dit seizoen voor
'aat !?na kiest- ind»en hij PSV ver-
heft ploeg van Johan Cruijff
voor .w^ een dergelijk bedrag overac jongste van de voetballende

Over de positie van trainer Leo
Beenhakker wenste Mendoza zich
nog niet uit te laten. Het Madrileen-
se radiostation SER, doorgaans be-
trouwbaar in zyn voetbalberichtge-
ving over Real meldde dat de Ne-
derlandse trainer na dit seizoen ze-
ker zal vertrekken. Niet wegens
slecht functioneren, maar omdat
Real van mening is dat een periode
van drie jaar voor een trainer ge-
noeg is.
Boskov, momenteel actiefbij de Ita-
liaanse club Sampdoria en in het be-
gin van de jaren tachtig al werk-
zaam by" Real, wordt genoemd als
voornaamste kandidaat om in deva-
cature te voorzien. Boskov werkte
eerder ook bij de Nederlandseclubs
Den Haag en Feyenoord. In Rotter-
dam was Beenhakker overigens zyn
assistent.

broers. De Nederlandse oefenmees-
ter zelf verlengde zijn contract bij de
club uit Catalonië onlangs met twee
jaar.

Met een tevreden blik op het gelaat
maakte Post vervolgens bekend,
dat de toekomst van de Panasonic-
wielerstal ook voor de komende
twee jaar is gegarandeerd. „Het con-
tract voor 1990 en 1991 is al gete-
kend. We zijn voor detoekomst ver-
zekerd van een stuk werkgelegen-
heid voor vijfendertig man. Het
budget bedraagt dit jaar zeven mil-
joen. Dat zal de komende jaren nog
omhoog gaan," verzekerde de voor-
maligezesdaagsekeizer.

„De reden daarvan is de invoering
van de individuele wereldranglijst.
Daardoor worden de renners met
punten steeds duurder. Aan de
prijsopdrijving moeten we nog wen-
nen. Er zal nog een en ander aan de
reglementering veranderd moeten
worden.De invoering van een trans-
fersysteem is in ieder geval geen
goede oplosssing. Daarvan zouden
de renners de dupe worden. Je
krijgt dan een soort koehandel.
Maar de tyden zijn veranderd. In
1974 startte ik bij Raleigh met een

begroting- van honderdtienduizend
gulden. Nu werk ik met zeven mil-
joen. Het duurt geen vijfjaar meer
dan zal er voor een topploeg tien
miljoen nodig zijn."

Tijdens zijn betoog ging Peter Post
in op de affaire-Van Vliet. Zoals be-
kend wilde Van Vliet via de rechter
van zijn contractuele verplichtingen
bij Panasonic ontheven worden om
voor enkele honderdduizenden gul-
dens meer in de ploeg van Cees
Priem van start te gaan. Daags voor
de uitspraak trok Van Vliet zijn eis
in. Post: „Het is deafgelopen maan-
den door de transfertoestanden
rond Van Vliet en Theunisse onrus-
tig geweest in de Nederlandse wie-
lerwereld. Gelukkig is alles goed ge-
komen. Ik heb diverse gesprekken
met Teun gehad. Ze waren positief.
Alle problemen zijn achter de rug.
Ik ben blij, dat Van Vliet blyft. La-
ten we dit boek dan ook dicht hou-
den. Deze zaak is naar alle tevreden-
heid afgehandeld. Wij geven er geen
commentaar meer op.'

Havelange:
WK ’98 in
Frankrijk

NOORDWIJK - Erik Breukink
'start dit jaar weer in de Giro en
de Tour. Alleen zijn diensogen in
tegenstelling tot vorig seizoen
gericht op een goede Ronde van
Frankrijk. „De Giro dient dit
keer als pure voorbereiding op
de Ronde van Frankrijk. In Italië
kan ik nu ontspannen rijden. Li-
chamelijkzou ik wel in twee gro-
te ronden kunnen vlammen,
»iaar geestelijk is het niet op Xe
Wrengen", verduidelijkte Breu-
kink de keuze voor de Tour.
Aanwinst Van Poppel start even-
eens in beide grote etappekoex-
sen. „Ik wilde graag de Giro en
de Tour rijden. Bij Post was die
mogelijkheid er. De Giro is op
het lijfvan sprinters geschreveïi.
Vorige seizoenen was alles op de
Tour gericht. Ik moest pas eind
mei in vorm te zijn, maar dan is
de mentale druk veel groter. Fy-
siek lijkt het me ook geen pro-
bleem", meent detopsprinter.
In deGiro vormt Van Poppel een
duo met de snelle Zwitser Freu-
ler. In de ronde van Frankrijk
krijgt hij de Belg Vanderaerden
aan zijn zijde. Van Poppel: „Dat
is geen probleem. Dan gaat niet
alle aandacht naar my."

PARIJS - Joao Havelange, voorzit-
ter van de FIFA, heeft gezegd dat
zijn uitgesproken voorkeur voor de
organisatie van het wereldkam-
pioenschap voetbal in 1998 naar
Frankrijk uitgaat. Daarvoor wordt
de titelstrijd in Italië (1990) en de
Verenigde Staten (1994) gehouden.
Voor 1998 hebben zich ook Marok-
ko, Brazilië en Zwitserland kandi-
daat gesteld.

Teun van Vliet, diemet ingangvan 1
februari naar het Italiaanse Maner-
ba del Garda verhuist, kon ondanks
het verzoek van zijn ploegbaas niet
nalaten nog even op de transfer-
strubbelingen tussen hem en Post
in te gaan. „Ik kon bij TVM veel
meer geld verdienen dan de drie ton
die ik bij Panasonic vang. Uiteinde-
lijk heb ik toch besloten om myn
contract uit te dienen. Niet omdat
Peter Post mijn salaris aanpaste,
want ik heb geen cent opslag gekre-
gen; wel omdat ik het na lang na-
denken niet correct vond via de
rechter onder mijn contract uit te
komen. Ik heb alles met Post uitge-
sproken. We hebben het verleden
begraven en we beginnen nu met
een schone lei.We moeten verder en
ons professioneel opstellen. Ik ben
weer gemotiveerd om op de fiets op
topniveau te presteren. En wie
weet, verleng ik straks wel mijn
contract bij Panasonic."

" Evenals vorig seizoen heeft Pc-,
ter Post dit jaar drie Limburgers i
onder contract staan: Peter Wih-'nen, Theo de Rooy en Peter Ha- j
rings. Het Panasonicteam start i
het nieuwe seizoen op twee fron- i
ten. Een ploeg met onder andere j
Breukink, Van Poppel, Vandér- j
aerden en DeRooy isvan 7 tot en 1
met 12 februari aan het werk m J
deRuta del Sol. Gelijktijdig start j
een ander team met onder meer j
Van Vliet, Harings, Van Lancker-
en Winnen in de Ster van Bessè.-,
ges.

Havelange verklaarde dat Frankrijk
nu al over veruit de beste voorzie-
ningen beschikt. Hij sprak daarbij
over veiligheid, transport, hotels en
communicatie-mogelykheden. Wel
zei hij dat er twaalf volledig over-
dekte stadions met een capaciteit
van tenminste 40.000 toeschouwers
beschikbaar moesten zijn, alsmede
een stadion dat plaats biedt aan
80.000 bezoekers voor de openings-
wedstrijd en de finale.

" De Panasonicploeg bestaat in 1989
uit de volgende 21 renners: Breukink,
Cornelisse. Harings. De Koning. Van
Loon, Lubberding, Van Poppel, De
Rooy, Rozendal, Van Rijen, Talen, Van
Vliet, Winnen, Van Lancker, Nulens,
Vanderaerden, Wampers, Marki. Freu-
ler, Dürst en Peiper.

Peter Post stoelde zijn optimisti-
sche verwachtingen voor het zesde
seizoen waarin Panasonic sponsor
van zijn team is vooral op de komst
van sprintkanon Jean-Paul van
Poppel. „Door deveranderingen die
werden aangebracht is de ploeg veel
sterker geworden. Van Poppel, 's
werelds snelste sprinter, is met het
oog op de Giro en deTour een enor-
me aanwinst. Het is een uitdaging
om waar te maken, dat onze renners
Van Poppel ook ineen goede positie
aan de finish kunnen brengen."

Ook daarover zijn echter geen pro-
blemen te verwachten. Jacques Chi-
rac, burgermeester van Parijs, heeft
min of meer toegezegd dat in een
van de buitenwijken van de hoofd-
stad een nieuwe voetbalarena zal
verrijzen. In dat geval staat vrijwel
niets het aanwijzen van Frankrijk in
de weg, is de mening van Havelan-
ge.

Le Mond in
twee ploegen

DENVER - Greg Le Mond zal als 10
van een wielerploeg uit de Ver-
enigde Staten (Coors Ligth tear_h)
deelnemen aan de zes belangrijkste
meerdaagse wedstrijden in Ameiji-
ka. Aangezien hij eerder tekende bij
de Belgische équipe ADR en h£tniet is toegestaan bij twee ploegen
onder contract te staan, heet het aif-
ficieel dat hij voor de nationale
Amerikaanse formatie start.

Emmen-FC Twente 0-5
Cambuur-Blauw Wit34 2-1
Sparta-DOVO 1-2

Bekkerveld-Minor 2-0

In zijn vooruitblik op het nieuwe
wielerjaar gaf Post te kennen, dat
hy zijnklassieke duo Teunvan Vliet
en Eric Vanderaerden terug op het
hoogste niveau verwacht. „Ik geloof
nog steeds in dekwaliteiten van bei-
den. In de klassiekers zyn zij de be-
schermde renners. Breukink wordt
in de Giro en de Tour onze kopman.
Van Poppel en Freuler gaan als
sprinters mee naar de Ronde van
Italië. Van Poppel start ook in de
Ronde van Frankrijk. Daar neemt
Eric Vanderaerden de plaats van
Freuler in."" De Limburgse clan van de Panasonicwielerploeg: vlnr Theo

de Rooy, Peter Harings en Peter Winnen.

Limburgs Dagblad sport zyn fout ruimschoots goed door Ja-
link, Mordang en Clayton van ver-
dere treffers af te houden. Het op-
pertuun spelende Limburgia slaag-
de er in de slotfase in om Fortuna
ver terug te dringen, maar Hesp
werd alleen door een lobje van Star-
mans gepasseerd, nadat Jalink een
minuut eerderFortuna met een hele
subtiele beweging op 0-3 had gezet.
Kicken joeg in blessuretyd nog
nummer vier in de touwen.

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

BRUNSSUM - Redelyk tevreden
liep Fortuna-trainer Hans van Door-
neveld na het met 1-4 gewonnen
oefenduel tegen hoofdklasser Lim-
burgia richting kleedkamer. Blessu-
revrij blijven met het oog op het
competitietreffen tegen FC Gronin-
gen van zaterdag aanstaande was
een van zijn prioriteiten. „Een wed-
stryd tegen een prima tegenstander
is toch veel beter daneen training,"
liethy zich nog ontvallen. „De ploeg
heeft lekker gespeeld, alleen had-
den we meer goals moeten maken.

Maar als de voorzetten niet aanko-
men, lukt ook dat niet."
Limburgia, vorige week tegen Roda
JC ook al goed op dreef, had geen
enkele ontzag voor de eredivisio-
nist. Al na 43 seconden hadKoetsier
de score voor Limburgia moeten
openen, maar hij faalde jammerlyk.
Fortuna kwam na twintig minuten
goedkoop aan een voorsprong, toen
Clayton Muermans aftroefde, waar-
na Jalink Reyners liet scoren: 0-1.
Aarzelend uitkomen van Limbur-
gia-doelmanFrolichs werd directna
rust door Clayton afgestraft, maar
diezelfde Frolichs maakte daarna

Heracles-aanbieding
voor Van Doorneveld

Fortuna-coach moet vandaag beslissen
" Hans van Doorneveld vanmiddag rond de tafel met Hera-,
cles-bestuur. Foto: PETER ROOZEtt

Van Doorneveld, die de eerste helft
op de tribune had gezeten ('Je ziet
dan beter wat er wel en wat er niet
goed loopt'), meent datFortuna, on-
danks een uitgebreide blessurelijst
(Lens, Eleveld, Custers) klaar is
voor hervatting van de competitie.
„Ik ben voor Groningen niet bang.
Waarom? Het is geen makkie; het is
gewoon een goede ploeg. De eerste
competitiehelft zyn we niet een
keer weggespeeld en ik zie niet in,
waarom dat nu wel zou moeten ge-
beuren!"

Limburgia-Fortuna S 1-4 (0-1). 19. Rey-
ners 0-1; 47.Clayton 0-2; 86. Jalink 0-3; 87.
Starmans 1-3; 91. Kicken 1-4. Toeschou-
wers 100. Scheidsrechter Hulsbosch.
Limburgia: Frolichs, Van Hezik, Muer-
mans,Koetsier, Klein, Joosten (59. Brockle-
bank), Van Lieshout, Starmans, Kruishaar
(46. Knol), Rousseau, Craemers.

Van onze
sportredactie

SITTARD - Liga
stopt aan het eind
van dit seizoen als
hoofdsponsor van
Fortuna Sittard. Ge-
neral Biscuits heeft
er dan zes jaar shirt-
sponsoring in De
Baandert op zitten.
De eerste vier jaar
verscheen het Bra-
bantse bedryf met
de naam LU op de
Fortuna-shirts; de
laatste twee jaar
droeg de Sittardse
eredivisionist de

Liga stopt
shirtsponsoring

naam van het pro-
duct Liga op het te-
nue. Het vertrek van
directeur drs. Jan
Boels bij General
Biscuits ligt mede
ten grondslag aan
het beëindigen van
de verbintenis. Jan
Boels, broer van For-
tuna-voorzitter mr.

Paul Boels, was de
afgelopen jaren de
grote stimulator ach-
ter de sponsoring.
Fortuna Sittard
heeft inmiddels de
hulp van het bureau
Inter Football inge-
roepen om tot een
nieuwe hoofdspon-
sor te komen.

Fortuna S: Hesp, Maessen, Frijns (46. Ver-
goossen), Duut, Boessen, Mordang, Jalink,
Reyners, Kicken, Clayton (71. Griffith), De
Vries.

Van onze sportredactie
SITTARD - De scheidendeFortuna
Sittard-trainer Hans van Doorne-
veld moet vandaag beslissen of hij
op een aanbieding van Heracles in-
gaat. De eerste divisieclubuitAlme-
lo legde Van Doorneveld een con-
tract voor en heeft vanmiddag een
besüssend onderhoud met de trai-

Mocht Hans van Doorneveld, die
eveneens in de markt is voor eefc
bondscoach-positie, niet in zee gaan
met de Alkneloërs, dan zal Heracles
rond de tafel gaan met Henk vap
Brussel. „Ik heb met Thijs Libregts
een informatief gesprek gehad", al-
dus Van Doorneveld. „Libregts wil
naast Nol de Ruiter nog een technj-
sche man hebben en benadert daar-
voor diverse gegadigden. Het \yas
een puur informatief gesprek waaf-
aan ik verder nog geen conclusieis
verbind. Dergelijke gesprekken heb
ik met nog enkele clubs gevoerd'

ner. De Fortuna-cóach zelf houdt
wat dat betreft een slag om de aorl.
„Ik heb inderdaad dat gesprek ep
vervolgens bezoek ik de wedstrijd
Heracles-FC Den Haag. Als de club
wil dat ik meteenmyn jawoord geef.
dan zal er een bijzonder lucratief
aanbod tegenover moeten staaji'.'.
Heracles' huidige part-time tramef,
Steunenberg, zou in het nieuwe
concept samen gaan werken met
Van Doorneveld. Heracles, dat gro-
te plannen heeft met het oog op dfe
toekomst, wil in dat kader een full-
time coach aantrekken. Steunen-
berg heeft daarvoor niet de vereiste
diploma's.

Twee miljoen opslagvoor Post
Panasonic spaart kosten noch moeite

NOORDWIJK - De opvijzelingsactie van Panasonic gaat aande beurs van de teruggefloten rebel Teun van Vliet voorbij. DeJapanse multinational Matsushita Electronic verhoogde hetbudget van Peter Posts wielerformatie van vijf naar zeven mil-joen gulden en is daarmee sponsor van het duurste team in hetinternationale peloton. „Vorig jaarwas zeker niet het beste vande Panasonicploeg. Excuses aanhalen heeft geen zin. Ik heb erhet volste vertrouwen in, dat we dit jaar beter zullen afsluiten
en onze oude plaats op de internationale wielermarkt zullen
heroveren," merkte Peter Post gisterenmiddag tijdens de pre-
sentatie van zijn team in het vijfsterrenhotel Huis ter Duin te
Noordwijk op.

Boksverbod
Blanchard

Hf> an onze sportredactie
se jTTERDAM _ indien de Europe-
tw s Unie blijft bij haar voorne-
voor°m Alex Blanchard nooit meer
a^ een. Europees titelgevecht in
2jjhmerking te laten komen, spant
lammanaSer Henk Ruhling mede
aan f ns de profbokser een proces
hel» gen de EBU- "Dan zitten ze
goe .T133! fout en ga ik schadever-
sp,.; 8 eisen", aldus een weer
k '"glevende Ruhling gisteren.
haknchard haaldezich de strafop de
het omdat hÜ °P 12 december van
lijk V°rig Jaar tegen het uitdrukke-
-Ben V

rfrbod van de EBU in toch te"
geh t n Tarmo Uusivirta heeft
de .^J* °m de Europese versie van

n'tel in het suPermiddenge-
*■ De Amsterdammer is houder

van die gordel en bleef dankzy zijn
'onbeslist' in Helsinki in het bezit
ervan.
De EBU ziet de International Bo-
xing Federation, voor zover diezich
althans op haar terrein (Europa dus)
beweegt, als een ongewenste indrin-
ger en verzocht de aangeslotenbon-
den per brief van 21 november geen
medewerking te verlenen aan IBF-
'titelgevechten in het algemeen en
Uusivirta-Blanchard in het bijzon-
der.

Blanchard is achter Ralf Rocchigia-
ni reserve-uitdager van Europees
halfzwaargewichtkampioen Jan Le-
feber. Trekt Rocchigiani zich inder-
daad terug (de Westduitser geeft
vermoedelijk de voorkeur aan een
IBF-wereldtitelgevecht op 4 maart),
dan zou deAmsterdammer in diens
plaats moeten worden aangewezen.
Gebeurt dat niet en komt de EBU
met een andere uitdager op deprop-
pen, dan staptRuhling naar de rech-
ter.
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Fortuna is startklaar
Limburgiaprima sparringpartner

I Oefenvoetbal

door bennie ceulen Panasonics
trainen

in Limburg
Van onze verslaggever

NOORDWIJK - De Panasonic-
ploeg slaat morgen voor twee da-
gen de trainingstenten op in
Limburg. Vanuit Motel Heerlen
dirigeert ploegleider Peter Post
zijn renners morgen en donder-
dag voor lange trainingsritten
over de Zuidlimburgse en Waal-
se wegen.

Breukink:
Giro en Tour

Kaulusha terug
bij Cercle
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Te h. magazijn of OP-
SLAGRUIMTE met kan-
toor, ± 250 m 2, te Bruns-
sum. Tel. 045-252257.
Ter overname aangeboden
in Belgisch-Limburg, omg.
Hasselt, langs drukke ver-
keersader. kleine DRANK-
GELEGENHEID. Goede
o*hzet, vry van brouwerij,
niéuw interieur (wegens 2e
handelszaak). Voor mfo af-
spraak: 09-3211316614, vra-
gyi naar Marcel Goris.
KAMER te huur aan de
Markt in Sittard, direct te
aarfvaarden. Tel. 045-
-724690.
WINKEL te huur in cen-
trum Maastricht. Grote
Gracht 66. 043-210087.
Té h. 1 _ 2-pers. WOON-
RUIMTE gem. en gestoff.
Huursubsidie mogelijk.
Nieuwstr. 62 Kerkrade. Tel.
045-456795 of 452895.
Te h. APPARTEMENT tel
Hb'roek, woonkamer met
open keuken, slaapk., dou-
che, w.e. en berging, huur
’5lO- per mnd. Te bevr.
Weustenraedtstr. 110
Hoensbroek.
Gemeub. APPARTEMEN-
TEN te huur. Te bevr. 045-
-257090, na 17.00 uur.
Tfe - huur aangeb. Maas-
trreht-Centrum: KAMER in
studentenhuis, ’430,-. Tel.
045-455755.
Jfeerlen-Centrum: KAMER
U» studentenhuis. Tel. 045-
-495755.
Heerlen-C: gr. gestoff. KA-
MER met balkon, per 1
febr.. voor werkend of
buder persoon. Tel. 045-
-710839.
Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40. tel.
045-463333.

Gevr. OPSLAGRUIMTE of
grote garagebox of evt.
stttfsje grond te koop gevr.
offi^ev. Waubach, list. Ab-
dlSsenbosch. Inl. 045-

-_tbn. gevr. voor 2 pers. lfst.vSKelegen WOONHUIS ofbinderij (min. 5 kmrs.),
e*ö>tueel ook 2 ruime ap-
partementen. Tel. 02155-
-22677 of 020-981489 (na.
17.00 uur).
Studente. 23 jr.. zoekt AP-
PARTEMENT, 1 kamer
met kookgel., in Heerlen-
Uujdgraaf. Tel. 045-313083.

WONINGRUIL in heel Ne-
derland. Bel de woning-
beïfrsinfolijn 072-336508 of
03tr-941099.

tö wilt een huis kopen?
t£wilt uw huis verkopen?
'Vraag vrijblijvend info.

(Jfaroerend Goed
'Maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen, financierin-

gen, hypotheken.- Schelsberg 132 Heerlen: Tel. 045-721866
Wegens de enorm gestegen
Vraag met name bij ons
kantoor, zoeken wij drin-
gend woningen te k. tot7450.000.- in GeleerVSit-
tardStem BeekBom e.o.tiW-M. QUADEN, make-
laar-taxateur o.g. Lid NVM,
Cfelrestr. 4 Munstergeleen,
04490-19644.
WOONHUIZEN te koop
gevraagd, tot ’ 150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
vid- notaris binnen 24 uur.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed, taxaties, hy-
potheken, tel. 045-728671 of
04750-15135.
Schinveld Centrum te k.
WOONHUIS met bouw-
grond verdeeld in 2 appar-
tementen, app. begane
grond komt in maart vrij,
totale huur ’ 900,- p.m. Te
bevr. na 18 u. 045-252956.

Beëdigd taxateur
Voor uw taxaties o.g. tel.

425574
=^___——

DAMOISEAUX Heerlen
Verkoopt en verhuurt meer
dari u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad-, ketel en alle aansluit-
mart. ’2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.

FÖXTERRIERS, kort- en
ruwhaar. Tel. 04459-1237.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195.-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hövergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te-k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
In de omg. van Bülüngen-
Bucholz (België): geelbrui-
ne grote bastaardreu WEG-
GELOPEN (Robbie). Erg
aanhankelijk. kortharig,
heeft stuk uit 't linkeroor.
Beloning DM 500,-. Tel. 09-
-49240515015 of 15535.
Afghaanse WINDHON-
QEN topafstamm., ontw.,
geënt, getat. + stamb. 043-
-213845.
,T*k. gevr. RIJPAARD. Tel.
04493-1590, b.g.g. 04493-
-1017.
Te k. BOOMERHONDJES,
7 weken oud. Tel. 045-
-258415.

Go^d gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-
DING in Heerlen. Hoens-
broek. Sittard en Maas-
tricht. Inl.: E.C. De Horizon.
Tèl. 045-210541.

Tek. RACEFIETS Raieigh
m. &8 i.z.g.st. Pr. ’ 450,-. Tel.
045-4212524.
Prrma ZUNDAPP CS 50,
-dockpit, sterw., met verz.
Pannenberg 61, Hoens-
broek.

Te koop gebr. PUCH Maxi,
vespa, Honda MT. Tevens

febr. onderdelen voor elke
romfiets, Maasstr. 3,

Beersdal Heerlen, tel. 045-
-725309.

Man zoekt VROUWm lft, 44
jr., alleenstaande, om sa-
men uit te gaan. Br.o.nr. SB
037 Limburgs Dagblad, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GVLand-
graaf.

Jan, weduwn., 50 jr., vrien-
delijk en eerlijk, houdt van
koken, natuur en fietsen.
Welke spont. VROUW zou
het met mij aandurven.
Br.ond.nr. XE 063 LD,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de .
Elke donderdag gezellig
DANSEN In Eldorado,
Bongerd 5, Spaubeek, tel.
04493-4193. Met orkest Bon-
jour;
Zoekt u een serieuze rela-
tie? Bel dan huw. en rel. be-
midd. buro LEVENSGE-
LUK, tel. 045-211948.

Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
Alleenst. CONTACT-
AVOND, iedere donderdag
vanaf 20.00 uur. Dancing■ Heliport. Gezellig_ dansen.
Degitim. verpl. Tel. 043-
-219704, achterkant Eurohal,
Griend 9-11, Maastricht.
Nette jongedame (28 ir.),
zkt. MEISJE om in het
weekend mee uit te gaan.
Niet lesbisch! Br.ond.nr.
HE 073 LD, Geerstraat 5,
6411 NM Heerlen.

Heer, 53 jr. (gehand, hand-
gebr.), zkt. Kennism. m.
VROUW tot 55 jr. (gehand.
g. bezw.). Tel. 04490-23625.

Te h. appartement in AL-
GARVE, 2 slaapkamers,
woonkamer, keuken, bad-
kamer, mooi zonneterras;
tevens te h. woonhuis. Ind.:
woonkamer. 2 slaapka-
mers, badkamer, mooie
tuin en zonnig terras, 5 min.
van mooi zandstrand. Tel.
045-251043. ,

i_

PIANO'S te koop va.

’ 1500,- tevens pianover-
huur v. 1-36 mnd voor
f 600,-. pianohandel Wie-
land, Rijksweg Noord 13,
Geleen, tel. 04490-54140.
PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1 tot 36 mnd., voor

’600,-. Inl. 04490-45033.
Tek. YAMAHADX 7, prijs
n.o.tk. 'Tel. 04490-54863,
tussen 16.00 en 18.00 uur.

Profi power DRUMSET,
Tama Grand Star, opdrum-
rek 6-dlg. 1 jr. oud, mcl. ro-
totons en elektr. pads met
soundmodule, pr. ’3500,-.
Tel. 04490-37734:
Te k. Dual PLATENSPE-
LER, full. aut. quartz-gest.,
als nieuw, ’325,-, verz.lp's
’3.- p.st. Tel. 045-418236.

SILO-verharding, erfverh.
etc. vies. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties1
Kerkrade. Tel. 045-457415.

Rode VOERWORTELS 25 11
kg ’ 6,-. Veendrick, ingang|
kasteel Amstenrade. 1
Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715. \

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
Te k. gevr. TOERCARA-

i VANS, ook verkooptoerea-Iravans. Tel. 045-323178.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zondei
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwtrieten, biezen en ro-
tan stoelen met gar. 045-
-418820.
Voor alle koelkast- en diep
vriesreparaties VROKÖ
Tel. 045-441566 of 461658.

I Door jonge masseuse tm.
| ONTSPANNINGSMAJjJr SAGE (no sex). Tel. ""i 223574.. Nieuw!!! Uniek en entó

tale ONTSPANNTO
r MASSAGE (no sex). 'l 045-351555. J

De massage van VERO^'. QUE is uniek!!! Tel. "»

~ 228481 (geen sex). 4
'■ Diepvries- en KOELK^_ REPARATIE zonder v£
1- rijkosten. Bel &%
). 04490-45230. Service v

nen 24 uur. *

Krentenbollen QQ Rundergehakt H QQ CD QÜ /
zak 4 stuks XMr -#-# per kilo 43^50" #■ pot 720 ml. A3T ** -* \

\

'__^_*^_m__r Ê———WGt^—^^ t^^^—^P—SÊSÊ————————_ —————————————w^^^F^^~*^r-___fi__ R Ut Jk -^» '^^ >^^^m

Tl Kapucijners #| M
Mini patates frites ■% *% "] Li *TÏ I *1 " L*s 11i__-_l_Ê_*__M blik 850 ml. 79" "T
zak 1000 gram 1 JU U U-diepvries- 4,6?- ■ ■ fci V9^|

fl II _^L. I _^fc^_ _________________________m \\\\\\_\_______________^^^____ __^__\

WÊ Bananen # _5

-**''**^^^^^l^^^F^s^fc~"^^^^s^^fc. \\_\___y____\wSo^S^oSSSS____iS_^r^^\^_T m_m _t^_^_r_^_w^^t_______\rß_W_W_m

M___^___ Jv*s*!s^^^** '*&'"'^''*"^"'* ) y^A__, i_i*_h. -_t_____^_ _\\___V_\__\Wï \\BB
I^^. / j/ i*Jml_t^*fs__Ï7)* J_l_rm-^_*^^^^^^^^\ ~ , ■- BHBSS?tt,:,,:,J>— IHMF^K "*'^__^__^__a (7^^ / /lil

C K(* _r__\_*___________\___v? ___ i _mÊ_____\__mt__ir '3____m ___W/_m___

..
-^^ super 90 stuks -%*7 VI O

Vruchtenkorfje assorti "}Q Magere speklapjes CQK of maxi 78 stuks < I ürj
bekertje 150 gram 59- _Cm_\7 per kilo Am Jm^XJ A&rl «^ * ■"*

Op Edah kan jerekenen. JÜBIÖ*
EDAH HÉÉFT N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag .morgens van 10tot 12 en 's middags van 2 tot4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v overhsds- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.
euwl n"r * Prijzen geldig t/m zaterdag 21 januari 1989.Zolang de voorraad strekt. Wj£ü«
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Girardelli
’reuzegoed’CorCoster: ’Ik

heb veel spijt’
MELBOURNE - Na Michiel
Schapers heeft ook Torn Nijssen
de tweede ronde bereikt van het
open toernooi om de Australi-
sche tennistitels. Nijssen behoef-
de daarvoor gisteren niet eens
meer op de baan te verschijnen.
Zijn Australische opponent Si-
mon Youl gaf op. De partij was
maandag afgebroken wegens de
regen. Op dat moment leidde
Nijssen met 7-5 en 4-1.

De kloof tussen Brenda Schultz,
die in de eerste ronde niet in ge-
vaar kwam, en derest van de Ne-
derlandse damesdelegatie in
Melbourne wordt steeds groter.

Nicole Jagerman, Hellas ter Riet
en Simone Schilder slaagden er
geen van allen in hun verblijf in
het enkelspel te verlengen. Ja-
german en Ter Riet hielden het
nog wel drie sets vol tegen res-
pectievelijk Sarah Loosemore
(GBr) en Pilar Vasquez (Per),
Schilder kwam tegen de Austra-
lische Jennie Byrne niet verder
dan twee gewonnen games.

Nijssen naar
tweede ronde

" Manon Bollegraf bereikte in
tegenstelling tot Ter Riet, Schil-
der en Jagerman dinsdag wel de
tweede ronde van het enkelspel.
Ze versloeg daartoe de Francaise
JulieHalard in twee sets: 6-3, 6-3.

Uitslagen: heren enkel, eerste ronde:Nijssen (Ned) - Youl (Aus) 7-5, 4-1 opg.,
Lendl (Tsj, 2) - Mrong(BRD) 6-0, 6-1, 6-3,
Saceanu (BRD) - Sampras (VSt) 6-4, 6-4,
7-6 (7-3), Kriek (VST) - Carter (Aus) 6-7
(5-7), 6-3, 6-2, 6-3, Evernden (NZe) - An-
derson (Aus) 7-6 (9-7), 6-3, 6-4, Edberg
(Zwe, 4) - Smith (VSt) 6-4, 3-6, 6-4, 6-3,
Davis (VSt) - Fuchs (Oos) 2-6, 7-5, 6-3,
6-0, Winogradsky (Fra) - Baur(BRD) 6-4,
7-6 (7-1), 6-4, Chamberlin (VSt) - Nys-
tröm (Zwe) 6-2, 4-6, 3-6, 6-2, 6-4, Palohei-
mo (Fin) - Aldrich (ZAf) 6-3, 3-6, 6-3, 3-6,
6-4, Meinecke (BRD) - Warder (Aus) 4-6,

6-4, 0-6, 7-6 (7-5), 6-2, Kuhnen (BRD) -
Wheaton (VSt) 6-2, 6-3, 6-3, McEnroe
(VSt, 7) - Westphal (BRD) 6-4, 7-5, 2-6,
6-2, Fitzgerald (Aus) - Barr (Aus) 6-3, 6-4,
6-4, Marcelino (Bra) - Apell (Zwe) 3-6,
6-3, 5-7, 7-5, 6-4, Masur(Aus) - Anderson
(Aus) 6-4, 6-4, 6-2, Gustafsson (Zwe) -Merzbacher (VSt) 7-5, 6-3, 7-5, Stolten-
berg (Aus) -Norval (ZAf) 6-3,3-6,0-6,6-2,
6-1,Lavalle (Mcx) - Shiras(VSt) 7-6 (8-6),
2-6, 7-6 (7-4), 6-2, Layendecker (VSt) -
Kures (VSt) 6-2, 6-4, 6-2, Van Rensburg
(ZAf) - Mereer (VSt) 6-2, 6-3, 4-6, 6-1,
Pernfors (Zwe, 12) -Raoux (Fra) 6-0, 6-4,
6-1. Cash (Aus, 13)- Custer (Aus) 6-3,6-1,
6-1, Becker (BRD, 3) - Guy (NZe) 6-2,3-6,
6-2,6-1,Matsuoka(Jap) - Johan Carlsson
(Zwe) 7-6 (7-1), 6-4, 7-6 (7-5), Krishnan
(Indi) - Talbot (ZAf) 7-6 (7-3), 6-3, 4-6,
7-s.Woodforde (Aus) - Noah (Fra, 8) 6-4,
6-7 (5-7), 6-2, 6-7 (7-9), 6-4.
Dames enkel, eerste ronde: Fendick
(VSt, 12) - Cioffi (VSt) 4-6, 6-4, 6-3, Herre-

man (Fra) - Turnbull (Aus) 7-5,7-5, Loos-
emore (GBr) - Jagerman (Ned) 6-2, 1-6,
6-3, Reis (VSt) - Miro (Bra) 2-6, 6-4, 6-2,
Vasquez (Per) - Ter Riet (Ned) 6-4, 4-6,
6-1, O'Neill (Aus) - Kuczynska (Pol) 6-2,
6-4, Sabatini (Arg, 3) - Dahlman (Zwe)
6-0, 6-1, CordweU (NZe) - Potter (VSt, 7)
6-3, 6-3, Cunningham (VSt) - Balestrat
(Aus) 6-4, 6-3, Byrne (Aus) - Schilder
(Ned) 6-0, 6-2, Wiesner (Oos) - Jaquet
(Zwi) 6-3, 6-3, Koizumi (Jap) - McNeil
(VSt, 9) 6-1, 4-6, 6-4, Frazier(VSt) -Yana-
gi (Jap) 6-2, 6-4, Navratilova (VSt, 2) -Betzner (BRD) 6-0, 6-1, Shriver (VSt, 4) "McQuillan (Aus) 6-4, 6-1, Singer (BRD) -
Bowrey (Aus) 2-6, 6-3, 6-3,Nishiya (Jap) -
Pawlik (BRD) 3-0 opg., Mandlikova
(Aus, 15) - Wood (GBr) 4-6, 6-2, 6-3, Lan-
grova (Tsj) - Martinek (BRD) 6-2, 7-6 (7-
-4), Damas (Fra) - Jonerup(Zwe) 6-0, 6-0,
Kohde-Kilsch (BRD, 8) - Cohen (Zwi)
4-6, 6-1, 6-3, Adams (VSt) - Probst (BRD)
6-7, 6-3, 7-5, Grossman (VSt) - Auer
(BRD) 3-6, 6-3, 6-4, Sukova (Tsj, 5) - Ri-
chardson (NZe) 7-5, 6-0, Fernandez (VSt,
10) - Phelps (VSt) 6-1,4-6, 6-1, Antonop-
lis (VSt) - Christian (VSt) 6-2, 2-6, 6-1,
Derly (Fra) - Marsikova (Tsj) 6-4,6-1,Van
Rensburg (ZAf) - Ivan (VSt) 4-6, 7-5, 6-1,
Bollegraf (Ned) - Halard (Fra) 6-3, 6-3,
Derly (Fra) - Marsikova (Tsj) 6-4, 6-1,
Farley (VSt) - Santrock (VSt) 6-3, 6-3,
Kessaris (VSt) - Takagi (Jap) 6-1, 6-4,
MacGregor (VSt) - Kschwendt (Lux) 6-4,
7-6 (9-7), Ludloff (VSt) - Qentrec (Fra)
6-4, 2-6, 6-4, Reggi (Ita, 13) - Stacey (Aus)
6-2, 7-6 (7-3).

0r Coster, dubieuze rol tijdens de oorlog.

ADELBODEN - De Luxemburger
Mare Girardelli heeft gisteren de
reuze-slalom van Adelboden, de
derde voor de wereldbeker, gewon-
nen. Girardelli was over twee man-
ches meer dan een halve seconde
sneller dan de dit seizoen verras-
send sterke Noor Ole-Christian Fu-
ruseth. Tweevoudig Olympisch
kampioen Alberto Tomba werd der-
de. Het was de vijfde seizoenzege
van Girardelli, die op de ijspiste van
Adelboden zijn leidende positie in
het wereldbekerklassement verste-
vigde. Zijn naaste concurrent Pir-
min Zurbriggen kwam niet verder
dan de vijfde plaats, wat nog alles-
zins meeviel gezien zijn dertiende
tussentijd na de eerste manche.
Uitslag: 1. Girardelli (Lux) 2.31,84(1.17,91 +
1.13,93); 2. Furuseth (Noo) 2.32,49 (1.18,14 +
1.14,35); 3. Tomba (Ita) 2.32,74 (1.18,26 +
1,14,48); 4. Mayer (Oos) 2.33,57 (1.18,53 +
1.15,04); 5. Zurbriggen (Zwi) 2.33,67 (1.19,59
+ 1.14,08); 6. Stenmark (Zwe) 2.33,83. We-
reldbeker allround: 1. Girardelli 219 pun-
ten; 2. Zurbriggen 183; 3. Tomba 113; 4. Bitt-
ner 94; 5. Höflehner 83. Wereldbekerreuze-
slalom: 1. Zurbriggen 56; 2. Nierlich 45; 3.
Girardelli 39; 4. Tomba en Furuseth 30.

trainerscarrousel

" MAASTRICHT - Derde klasser RVU
uit Rothem heeft Jos Janssen (ex-Kluis)
als nieuwe oefenmeester voor komend
seizoen aangetrokken. De huidige trai-
ner Lou Riedl zet een punt achter zijn
loopbaan.

" SITTARD- Vierde klasser DVO heett
het contract met Math Schmeitz met een
jaar verlengd. Hij begint aan zijn vierde
seizoen bij de Sittardse club.

Lendl imponeert
Kroon van Wilander inzet in Australië'

Leistra houdt
Oranje in raceVan onze medewerkerWILLY WINGEN

ner. De eerste inzet keerde hij nog
wel, de rebound van Victor Pujol
niet. Een grote dienst bewees Lei-
stra de onervaren selectie in de slot-
fase door opnieuw de koude oorlog
in de cirkel te winnen en een straf-
push van Iglesias uit de bovenhoek
te vegen.

In de laatste groepswedstrijd ont-
moet Nederland morgen Pakistan
dat in Lucknow een erg sterke in-
druk maakt. Bij verlies is de plaats
van de laatste vier afhankelijk van
hetresultaat van dewedstrijd Span-
je - Malaysia.

Nederland - Spanje 1-1(1-0) - 9. Delissen 1-0
(strafbal), 37. Pujol 1-1. Pakistan - Malaysia
5-1 (2-0). Stand: Pakistan 2-4; Nederland
2-3; Spanje 2-1; Malaysia 2-0.

MELBOURNE - Ivan Lendl en Gabriela Sabatini hebben
bij hun eerste optreden tijdens de open Australische tennis-
kampioenschappen in Melbourne geïmponeerd. De Tsje-
choslowaak en de Argentijnse, die het de favorieten Mats
Wilander en Steffi Graf naar verwachting het lastigst kun-
nen maken in het individuele toernooi, gingen moeiteloos
over en met ruime voldoendes. Lendl ontdeed zich achte-
loos maar uiterst geconcentreerd van de onbekende en dus
ook onbevangen Westduitser Alexander Mronz, die slechts
vier games kreeg toebedeeld. Sabatini had zo mogelijk nog
minder mededogen met de Zweedse Cecilia Dahlman, die
maar een keer van haar opslag profiteerde.

de hegemonie van Steffi over te
nemen. Ik moet alleen mentaal en
fysiek nog iets beter worden,
maar ik voel dat ik de top kan ha-
len."

Lendl won in de partij tegen
Mronz op het overdekte centre-
court - de regen hield het toernooi
maandag drie uur op - negen ga-
mes op rij voordat hij zijn West-
duitse opponent ook iets gunde.
Vooral in de eerste set speelde de
Tsjechoslowaakse miljonair voor-
treffelijk. Zijn kracht en precisie
dwongen Mronz tot een aaneen-
schakeling van halve en hele mis-
sers. „Lendl speelde beter dan ik
voor mogelijk had gehouden", zei
de onluisterde Mronz bewonde-
rend na afloop. „Hij miste werke-
lijk geen bal en ik had gedurende
deeerste set het gevoel de ongelo-
felijkste slagen te moeten produ-
ceren om ook maar een punt te
kunnen maken".
Lendl was ook tevreden over zijn
spel, maar waarschuwde voor al
te groot optimisme. „Het ging in-
derdaad goed, maar het is niet
meer dan een eerste wedstrijd,
hoe moeilijk die soms ook kan
zijn. Het zegt nog niet veel. Mis-
schien houd ik morgen wel geen
bal op de baan."
Sabatini verspilde helemaal geen
tijd en etaleerde ten koste van de
hulpeloze Dahlman meteen al
haar talenten. De aanminnige Ar-
gentijnse bediende de Australi-
sche toeschouwers, die haar ado-
reren, op hun wenken. Ze had
voor de eerste set, waarin iedere
beweging door de vele fotografen
werd vastgelegd, slechts 23 minu-
ten nodig met een minimum aan
inspanning.

„Ik speel goed en ik voel me
goed", zei Sabatini, die Graf vorig
jaar twee van de drie nederlagen
toebracht. „Ikkijk uit naar devol-
gendewedstrijd. Dit kan wel eens
een heel goed jaar voor mij wor-
den. Ik denk dat ik een kans heb

Vervolg van voorpagina

I? ÂG " Cor Coster kan zich
de- e,lJks meer iets herinneren uit
Ie £r'°gsperiode. Hij zegt „fouten"
kaau en gemaakt („maar wie

Kle geen fouten?") en in de
%r Woeste Jaren", ook na 1945,
W.l "Oneerlijke dingen"mensen te
v^j en gekwetst. „Daar heb ik echtsPyt van", aldus Coster.
Whlosstonden al enige tijd verden-
"fcln tegen de vroegere voetbal-

-31" In een interview met het
1974 ac* ri J Nederland in maart
itier verklaarde de ras-Amsterdam-
Km ? ..mensen te hebben ge-

Wie? Dat zeg ik niet Dan
l>laat. net zo goed een advertentie
Se Qrperi! " Jaren eerder waren jood-
den 7^saties al aan hem gaantwij-
?etiiH " n naam circuleerde al eni-
«Xsio '? een 'roddelcircuit. „Uit ja-

Me of frustatie", vermoedt hij.

'erist
r mcl?st °P ziJn achttiende in

"^akt ens de oorlogsdagenJin„J.e hij deel uit van de verdedi-
gt* ule van de Vesting Holland,
6aVe

het Grebbefront. Na de over-liep m°cht hij naar huis. Wegens
fen Werd hij voor achttien maan-
fjaarmaar de strafgevangenis in
leem gestuurd. Hij kreeg daarna
uits?UZe tussen 'uitzitten' en in

'oor k §aan werken. Coster koos
fenbüt laatste- In het kamP Wo1"

r m°est hij werken aan een
k Na een vluchtpoging en

tWa^^^elperiode in Amsterdamm hij terug in het kamp.

$Sfr erd ingedeeld bij een groep
'onv-P^rbeiders', aldus Her-
>ou '~. Nederland. Deze organisatie
er (jJy: barakken en fabrieken ach-
iiets Uuitse linies, maar had direct

u met de ss te maken. Coster
vervolgens naar Letland ge-

stuurd. „Ik had in Wolfenbütel erva-
ring opgedaan met het harde kam-
pleven", zegt Coster. „Bovendien
sprak ik vloeiend Duits. Ik had al
eens voor tolk gespeeld en was op-
gevallen door een zekere gave des
woords".
„In hetkamp heerste een heel slech-
te sfeer en een levendigeruilhandel.
Temidden van diehonderden moest
ik, kampleider, soms voor scherp-
rechter spelen. Je deed het nooit
goed. Je moest uiteraard wel eens
nee verkopen op verzoeken om be-
paalde gunsten. Als ik vijftig paar
schoenen te vergeven had, terwijl er
tweehonderd mensen om vroegen,
moest ik de mensen teleurstellen.
Die keken mij dan boos aan".

„Daar kwam bij: ik had een binnen-
baan, in het kantoor. Kon als staflid
uren koffie drinken. Ik zat ook dicht
bij de keuken, waardoor ik zelf
meestal wel goed te eten had. Ook
dat zette bij sommigen kwaad
bloed". Na ontruiming door de Rus-
sen werd Coster te werk gesteld in
de Oeral. In plaats van in de koper-
mijnen, kreeg hij een functie bij de
waterleiding, een soortgelijk
baantje als in Letland.

„In Costers opdracht moesten Duit-
sers die aan vlektyfus waren overle-
den, worden begraven en dat ge-
vaarlijke werk liet hij ons doen",
zegt een voormalige dwangarbei-
der. „Hij was zeker geen doorsnee-
dwangarbeider. Hij was meer, maar
voor zover ik weet altijd correct", al-
dus een andere overlevende.
Onmiddellijk na de bevrijding in
Nederland werd hij verhoord door
de Politieke opsporingsdienst. „Ik
ben er driekeer verhoord en gecon-
fronteerd met 'misdaden' die ik zou
hebben begaan. Maar geen ervan
kon worden hardgemaakt".

" Boris Becker gaat er even bij zitten in Australië.

Hoofdklassers
Woedend op KNVB

Binnen een half jaar zou John
McEnroe weer helemaal op zijn
oude niveau kunnen zitten en de
gang van zaken tussen de absolu-
te wereldtoppers mede kunnen
bepalen. Gisteren drong hij, na
Wilander, Lendl en Edberg, door
tot de volgenderonde geheel vol-
gens de verwachting van de orga-
nisatoren, die op het voorkeurs-
lijstje de zevende plaatsvoor hem
hadden ingeruimd.

Toch was hij over zijn verrichtin-
gen tegen Westphal niet helemaal
tevreden. „Mijn opslag moet nog
consistenterworden en mijn men-
tale houding beter, maar ik voel
dat ik steeds dichteren dichter bij
mijn oude vorm kom. En ik ben
van heel ver gekomen. Misschien
dat ik er over zes maanden ben.
De ambitie is niet zo groot meer
als in het verleden. Als ik echtere
rust krijg op zijn tijd en alles op
een rijtje kan zetten, dan ligt er
nog iets in het verschiet", aldus
McEnroe.

nezen is, deed het dinsdag met
meer vertoon van kunnen dan
Becker, diede tweede set afstond.
De Westduitser gaf de schuld aan
concentratieverlies. „In de eerste
set ging het zo gemakkelijk, dat ik
het in detweede heb laten sloffen.
Het waren tenslotte mijn eerste
games na vier weken. Ik had ver-
wacht wat gespannener te zullen
zijn. Maar eigenlijk heb ik geen
problemen gehad."
Beckers ambitie voor de nabije
toekomst is duidelijk op het hoog-
ste ingesteld. „Wilander voerde
vorig jaar terecht de ranglijst aan,
maar in de laatste drie, vier maan-
den van 1988 speelde ik toch ook
aardig goed tennis. Nu is de strijd
open. Ik beschouw mezelfs als
een van de kanshebbers, die hem
van de troon van kan stoten."Lendl, wiens schouder geheel ge-

kroon van Mats Wilander, de
nummer één van de wereldrang-
lijst. Hij was overigens niet de eni-
ge, want ook Ivan Lendl denkt
met zijn eerste Australische
Grand Slam-zege een geslaagde
greep naar de verloren gegane
macht te kunnen doen.

Masters-kampioen Boris Becker
heeft na afloop van zijn eerste
duel in Melbourne tegen de
Nieuwzeelander Steve Guy een
begerige blik geworpen op de

LUCKNOW - Ook het na de Olym-
pische Spelen drastisch vernieuwde
Nederlandse hockeyteam heeft
zich, net als in Seoel, in de tweede
wedstrijd van het toernooi om de
Indira Gandhi-beker niet kunnen
ontdoen van Spanje. Na 70 minuten
was er opnieuw evenwicht: 1-1.

Oranje had deze puntendeling,
waardoor een plaats in de halve fi-
nale onzekerblijft, te wijten aan het
falen in de afwerking. Alleen Mare
Delissen hield het het hoofd een
keer koel bij het nemen van een
strafbal. Vooral in de eerste helft
werd een fiks aantal goede moge-
lijkheden onbenut gelaten. Eelco
van der Meulen, in het eerste duel
met Malaysia topscorer met drie
treffers, kon niet profiteren van de
drie strafhoekslagen. De aanvalsli-
nie, gevormd door Parlevliet, Vis-
schers en Middeldorp, miste boven-
dien de doelgerichtheid.

Narust was het gelijkspel te danken
aan de Tilburgse doelman Frank
Leistra, dieeen aantal fraaie reddin-
gen verrichtte en slechts één keer
boog na een afgeschoven strafcor-

maar uitwijken naar 22 januari,
maar op die dag is Sittard verhin-
derd, waardoor we verplicht wor-
den om op carnavalszondag te voet-
ballen. Het is dus duidelijk, dat het
amateurvoetbal door de KNVB
weer eens niet serieus genomen
wordt. Dit is toch geen beleid," al-
dus de woedende Limburgia-
woordvoerder Goof Janssen. Sit-
tard-trainer Bèr Lejeune spreekt
over 'een rotstreek van de KNVB.
„Er is officieel een winterstop, maar
jewordttoch gedwongen om te spe-
len. Dat is wel heel erg onredelijk.
Dat zijn toch geen afspraken."

?e W ÊN ~De KNVB heeft zichlasser Van een fiks aantal hoofd-eer r. °P de hals gehaald om zon-
-lenen "^gespraak met de betrokke-

?arbiJ onderlinge afspraken
tfag J;nd' alsnog op carnavalszon-
tiePropr0pr vriJwel compleet competi-
Sanvan in te lassen. VoorgHV3n de winterstop heeft de
Ver2ocht verenigingen namelijk
*chter ti °m in onderling overleg

ge wedstrijden tijdens
JVel "^erstop in te halen. Dat is vrij-

gebeurd, waardoor de
tegpl „ \OOT deze impopulaire maat--Bel gekozen heeft

fioor gla en Sittard gaven wel ge-
latiuaaan, dit verzoek en stelden 29a wedstrijddatum vast. Zij
'leid , nu echter wel met de grillig-anf-e KNVB geconfronteerd,
'let h , e datum moet nu ineens
*-OM el tussen Waubach en Sittardven gespeeld. „Wij moesten

Bij Waubach, dat op carnavalszon-
dag in en tegen Vlissingen moet
spelen, beraadt men zich nog over
eventuele stappen, die genomen
gaan worden. Voorzitter Cees van
Overveld „Ik neem hierovernog wel
contact met andere clubs op, want
dit kan toch niet!" De verbolgen
SVN-secretaris Cap Steinen vraagt
zich ten slotte af, waar men bij de
KNVB mee bezig is. „Dit is toch de
waanzin ten top," foetert hij.

WIJK AAN ZEE - Rudy Douven
heeft een halfpunt uit zijn eerder af-
gebroken partij tegen Miles overge-
houden. Door ditresultaat kwam de
Limburger op een gedeelde tweede
plaats in het tussenklassement.
slagen van de gisteren in de vierde ronde
gespeelde partijen voor de Grootmeester-
groep A zijn:
Sax (Hon)-Miles (Eng) 0-1, Georgiev (BvD-
Douven (Ned) 1/2-1/2, Tsjeskovski (SovV
Benjamin (VSt) 1/2-1/2, Vaganian (Sov).
Anand (Ind) 1/2-1/2, Ribli (Hon)-Nikolic
(Joe) 1/2-1/2, Granda Zuniga (Per)-Sok»lpv
(Joe) 0-1, Van der Wiel (Ned)-Piket INd»
1/2-1/2. Afgebroken partij derde ronqfr
Douven - Miles 1/2-1/2.
Stand: 1. Tsjeskovski 3 1/2 punten, 2. Sax,
Anand, Benjamin, Ribli en Douven 2 1/2,7:
Sokolov en Vaganian 2, 9. Granda Zuniga,
Nikolic, Piket en Miles 1 1/2, 13. Van der
Wiel en Georgiev 1.
Grootmeestergroep B, tweede ronde: Doko-
jan (Sov)-Van der Sterren (Ned) 1-0, Kuijf
(Ned)-Campora (Arg) 1/2-1/2, Hodgson
(Eng)-Andruet (Fra) 1-0, Rogers (Aus)-Bos
boom (Ned) 1/2-1/2,Lau (BRD)-Armas (Roe)
1-0, Fedorowicz (VSt)-Nijboer (Ned) 1-0.
Stand: 1. Fedorowicz en Hodgson 2 punten,
3. Dokojan, Nijboer, Lau en Andruet 1, 7.
Campora en Rogers 1/2 en 1 afg., 9. Bos-
boom en Kuijf 1/2, 11. Armas en Van der
Sterren 1/2 en 1afg.

Rudy Douven
in kopgroep

Geen geld voor
dopingcontroles

" CHRISTCHURCH - Het Neder-
lands voetbalelftal heeft bij de we-
reldspelen voor doven de bronzen
medaille behaald. In de strijd om de
derde plaats wonnen de Nederlan-
ders met 5-2 van West-Duitsland.
Bij rust stond Oranje nog met 1-2
achter. Wil Hermens scoorde drie
keer. De andere doelpunten kwa-
men op naam van Westerterp en
IJzerman.

"WAIKERIE - Zweefvlieger Gerrit
Kurstjens uit Grubbenvorst heeft
bij de open Australische kampioen-
schappen als enige aan een vluch-
topdracht van 1000 kilometer vol-
daan. De 44-jarige Limburger is de
vierde Nederlander, die een derge-
lijk grote driehoeksvlucht heeft vol-
bracht.

DEN HAAG - Door een exploitatie-
tekort van 600.000 gulden dreigen
de dopingcontroles van het Neder-
lands Instituut voor Drugs en Do-
pingresearch (NIDDR) voor de
sportwereld in het geding tekomen.
Volgens C. van Neerven, beheerder
van Utrechtse instituut, stellen de
sportbonden te weinig financiële
middelen beschikbaar voor routine-
controles op dopinggebruik door
sportlieden. Het tekort zou op ter-
mijn het ontslag kunnen betekenen
van drie tot vijf personeelsleden.
Het door het lOC erkende laborato-
rium hield zich vorig jaarnog bezig
met de dopingaffaire rond wielren-
ner Gert-Jan Theunisse.

fcenk^ERMEER - Mirjam Klop-
je taf,? heeft zich afgemeld voorde J^tennisinterland-wedstrijd inVo^Perhga tegen Zweden, die
dan T Wordt gespeeld. Paul Hal-
°verli evenmin beschikbaar. In
Sl°ot h- "iet bondscoach Vlieg be-een t",J. de voorkeur te geven aan

B „ailU,ngsstage, ter voorberei-
N 7 P \^et Grand Prix-toernooi'ang, , eden- Danny Heister, on-
twaalf^.mn.aar van de Jeugd Top-

". neeft schoolverplichtingen.

«e^STRICHT - De avond voorrthouders van MVV
a'Va"avond niet in de Sphinx-

"^aar fn .7e B°schstraat gehouden,
■egelHi ■ kantine van de Sphinx

aan de Borgharenweg
°PeriSïn 1' Aanvang 20.00 uur; zaal

,(Jag __ ■■ uur- Verder zijn donder-
>n het VnYnJdag van 9.00 tot 18.00 uur

pq-,71011 kaarten voor het duel
te VPru " " van aanstaande zondag
sa's r!^njgen- Zaterdag zijn de kas-°Penvan 9.00 tot 17.00 uur.

" LONDEN - Manager Alan Ball isontslagen bij de Engelse tweede di-
visieclub Portsmouth. Hij had er
vijfjaar gewerkt.Reden was het feit
dat de ploeg van de laatste zes wed-
strijden onder leiding van Ball ervijf verloor. John Gregory is be-
noemd tot zijn opvolger.

" KERKRADE - Het nieuwe bestuur van Roda JC presenteerde zich maandagnacht, na-dat de ledenvergadering unaniem akkoord ging, aan de pers. Op defoto van WIM KUS-TERS de 'raad van elf die - elk met een eigen nauwkeurig omschreven taak - de nieuwestructuur binnen deKerkraadse club gestalte moeten geven. Zittend (v.1.n.r.): Arnold Hen-driks (voetbaltechnische zaken), Theo Pickee (secretaris), Serve Kuyer (voorzitter), WimDefèche (penningmeester), Henk van Wersch (vice-voorzitter en jeugdzaken). Staand(v.1.n.r.): Piet Thiemann (jeugdzaken tot 1 juli a.s.), JoKannekens (Stichting Roda '80), JoHodiamont en Paul Wiertz (beiden verantwoordelijk voor de begeleiding van supporters),Frits Sprokel (PR en marketing), JoPloum (per 1 juli a.s. opvolger van Thiemann). Op defoto ontbreekt Jo Vreuls, die belast is met beheer, veiligheid en bouw.
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-ms^ UITEIGEN UNOX ERWTEN-OF Si? k *nn 9*r 249 frfn8"1"^ 189RIBKARBONADE OQQ BAKKERIJ: BRUINE BONENSOEP Met gratis handdoek. 300gram Z^T £._*tZ> lOOgram Z2& _l__VZf
Kilo \2A9 O.ZSZ/ Wk TARWE- 1 QQ HEAD & SHOULDERS TEXELAAR KAAS STEGEMAN CERVELAAT

j| BOLLETJES Blik 0.8 liter 2_19 ±.Z/ZJ SHAMPOO Vers van't mes of Peper, paprika of schinken,
HAMBURGERS ■ Per stuk *_\ £%Q Normaal, vet, iedere dag, vacuüm verpakt, 1/1 Q/\ 1 CQGEPANEERD 1 /\Q j | ±50 gram, Blik I.3liter Nü -C\JZJ 7QQ ki,° -175Ö J-TWV/ lOOgram JL99- ±.Q^7
lOOgram I^9 X.V/C7 % WÊ östuksvoor RITTCDKnck IFQ 300 ml J^9B /-Z/Z7

IQQ B,TTERKOEKJES
Met gratis 150 ml Head & UITEIGEN BAKKERIJ: SPRUITEN AQQRUNDERHART AQQ L.W ~nmm --^

QQ Shoulderscrèmespoeling. RAGOUT BROODJES ±750gram \J.W
Kilo 6^o *f.ï^7 250gram 2&T±>-Z>Z> *" * Perstuk AAA I||TnN7FU,WF „IQ.FnFI INfi.«^ NOLEN SPRITS B I OGARDE KWARK ±70 eram __£& \J_\j\_l UITONZE VERSE VISAFDELING.

NOLEN SPRITS rt/ugram j^a vr.«s*s GEBAKKEN SCHOL
ACHTERHAM tf»p~— 9 stuks 750 eram 0-79 SOOgram l&T LÜW SLAGROOMVRUCHTEN 1 AQ
Verpakt, 100 gram .—* jN*"-^ 9stuks,7sogram \J_i +J * TAART lOOgram U<f ±.*f^

IAQ DREFTAFWAS V TAAL GOURMET MET SS06
«^ fi QR MAATJES HARING C

2M Ï.Dy .^_*®?%. Citroen of normaal, AOQ ham OF UI/ 750 gram 4fc9fT Q.^^ 3stuks B-
.—jassgaM

500ml JZSr bieslook o /IQ krentenbolletjes in onsrestaurant:
I*«WW">W«*>W^^ 2tt -CsYÖ 1 £Q STAMPPOT ZUURKOOL U

f-1 1 KIPKLUIFJES GEKRUID QQQ KIPFILET 1 A Q/\ I " i Tl # Verpakt6stuks J-.UZ7 METWORST^ OCp^
D ±1700 gram Ö.W Kilo 1&90 J-HwU # Nü I _£_,%* f\

_ Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 21 januaria.s.. _^f_W -tr_\_W_wM_W _f 03.18.89 \____^_^A

Lage prijzen en winkelgefnakonder één dak.

Kleuren»TV Video Stereo Zonnehemels Gasfornuizen + Wasmachines + Wasdrogers
Port. Kleuren TV Samsung VHS video Frontech radio piek en 7nnno homßi __ ctatipf

Afwasmachines indesit 5 kg wasm. 598,--të Nu 389-- Nu 798-- dubb. cass. u wo fmSamïïn .. . Ph.lips-lgmswasm. 698,- H
13 Samsung 42 cm met afst. SharD VHS video Nu 298'" l',, P

__o Magnetron Nu 298,- Extra smalle Philips wasm. 1158,- El
bed. Nu 898,- Philips F 1275 Nu M9- Kompleet gasfornuis met Creda skg wasdroger 498,- fcj

BH Me 689,- Phiiins VHS video Nu 389'" Zonnehemel extra lang en oven 445,- Rondo-BBC skg wasdroger L.B. 398,- M
IT, 5.1»«HH*.^ n/ m, ««-»- ,„,. p- Indes» ».a,.»sse, «oe| tastt„ + Hmt_m_. ' H
"»»"» J Ba„p„„klïHS»d«o «sw«olo,e» Bosch ___«, ««».»«» 2*,.

El stereo + teletekst 1395,- 0. u■ _-. .„ .. Nu «V w„M______ r l__ . m 885'" 145 Itr talelmod. koelk. 349,- EjQ ITT stereo + teletekst Sharp Hl-F1 stereo video Compact disc verrijdbaar 498,- Bauknecht 160 itr Cooler 498,- gj
monitor mod Nu 1595,- '" >Nu extra voordelig 289,- Riko 11 lampen extra lang Nu 1145,- 240 Itr Philips-lgnis D.D. 698,- KÊ
Philips Matchline 70 cm LB Phil'ps CDV 475 Sharp stereo met CD 2.00 mtr 1598,- Luxe gasfornuis met gril Diepvneskast 399,- Eg
Nu 2295,- Nu 1495'- Nu 785,- p|j|i ps Suncar 1895,- Nu 748>" 215 Itr kist Philips-lgnis 589,- El

Efl Gemakkelijke betalingsvoorwaarden vanaf ’ 30,- per maand met onze klantenkaart, wij accepteren ook andere klantenkaarten. EA
c^4

( i^l
KOSTGEZIN GEZOCHT! A
We zoeken voor hetkomende schooljaar(89/90)
een kostgezin in Brunssum of direkteomgeving
voor Ger van 16 jaar.
Ger bezoekt de LTS, is al redelijk zelfstandig,
maar heeft nog de gezelligheid en ondersteuning
nodig van een gezin. Over een a twee jaar hoopt
hij dan op eigen benen te kunnen staan.
Ger is een rustige, wat teruggetrokken jongendie
graag klust, van sport houdt en af en toe naar de
disco gaat.
Wilt u meer informatie? Belt of schrijft u dan naar
de Centrale voor Pleeggezinnen, Wilhelmina- |
straat 30a, 6131 XP Sittard Tel.: 04490 - 23123.

*"«" I" Terugbetaling (rente - afl.)
Handen 961 72x 60i 54x 36x

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

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

" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000- en / 100.000,- mogelijk.
I " Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever
I e Overti|densnsico meestal gedekt Bovendien kunt u vrijstel-

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
[ vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
I vn|bli|vend prijsopgave)
I " Doorlopend krediet 2% aflossing
I " Voordelige te, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30

jaar 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair M

Romantische bloemen strepen tS^*%\jtf^^pee's 9edessineerd behang "^^Top fijn gestruktureerd (4*^^ °P stev'9 behang (TNTV t___W 'n a'(tue'e kleurstelling (25*^11111^7
behang l?so£lËr 1995g^ar nso^pr

Aanbiedingen gelden t/m 4 februari 1989 of zolang de voorraad strekt.

"f I i Heerlen, Bongerd 19, tel. 045-713581nr\ /^/*VW^II r\ Brunssum, W.C. deParel 17, tel. 045-273266.LJX^L./vJLJ UUUU Hoensbroek. Kouvenderstraat 59-61, tel. 045-212838.

REZA w%w-tm--mt REZA
GELEEN PERZEIN SITTARD

tW-Wpè DED7EM 4m_W^
I I TOTALE I I■ | BALANS-LEEGVERKOOP | I

Alle oosterse en óók perzische kleden
worden nu verkocht tegen prijzen metI 20-40-70% I

I korting I
" alle maten voorradig!

" enorme keuze, ook in zéér grote maten

" met certificaat van oorsprong
REZA REZA
GELEEN Let op het SITTARD
Rijksweg-Zuid 193 juiste adres Kerkstraat, Stad 1,
tel: 04490-55052 _^^___ tel: 04490-15259

Tefal straalkachel. Zorgt l\ EU R \^ a_WT ll)|\l!w Formaa' I If \m\\ \\l__Wrt % lbinnen dekortste tijd voor gerichte warmte en is I I \g__m "j3& Oorwarmers. Passen altijd door | ’ /1\A^Ul 60x120 cm. I I ffiffffil %\
te plaatsen in diverse straalstanden. Volkomen waterdichte Wasmand in sterkekunststof Bijzonder mooie tafellamp in deverstelbare band en be- W- \l\zX_m IJ // 'm rn Tl |*
onderdelen; bescherming tegen opspattend water; uitvoering. Licht in gewicht en moderne stijl. De voet is van schermentegen de winterse kou. Voetenveger. Vuil van uw Wjw^^W Per set van | I 1 j t i
2 warmtestanden; muurbevestiging en trekschakelaar. gemakkelijk draagbaar. Keuze uit keramiek en heeft een leuke In "dieren-uitvoering iqp schoenen verwijdert u óók aan de (^gj^^SJ j» lli/l | \i I $f

diversekleuren (65 cm) bolvorm -^95* 4."0 zijkant, dankzij de speciale J stuks n// U |_?
Adviesprijs 105,- I |_ . I ____________ »I- .I - — -— ' Normaall ___\\\\____Z___ L borstel I _-. _._ I I I. ,_ _ i\\ \ v 2fc

onze prijs I /y*] 1/■ | i i^^iia **" \^\ y» l| l **" \}p^^mmi
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	Gevangene bij arts ontsnapt
	" In de Amerikaanse stad Miami moest maandag het hele politiekorps op de been worden gebracht om een einde te maken aan ernstige rellen in de overwegend door zwarten bewoonde wijk Overlord. De spanning was er gisteren nog te snijden. De rellen braken uit nadat politieagenten een man op een motor hadden neergeschoten. De politie werd bekogeld met stenen en flessen en auto's werden in brand gestoken. Ook zou er geschoten zijn. Er vielen diverse gewonden. In 1980 braken in dezelfde wijk rellen uit, nadat een blanke jury vier politieagenten had vrijgesproken die ervan werden beschuldigd dat zij een zwarte zakenman hadden doodgeslagen. De onlusten die drie dagen duurden, kostten aan 18 mensen het leven.
	de speelgoedspiegel
	puzzel van de dag
	panda en de roddeltante
	" Districtsmedewerker Jos van der Borgt (midden) van de Bouw- en Houtbond FNV deelde gisteren in een bouwkeet in Alphen pamfletten uit. Zijn bond verwacht rond het einde van deze maand al een stakingsgolf, tenzij de werkgevers bereid zijn de vakbonden meer tegemoet te komen in hun CAO-eisen. Breekpunt in het overleg is de arbeidstijdverkorting. Ook in andere bedrijfstakken zoals de kleinmetaal, het wegvervoer en de grafische sector lopen de CAO-onderhandelingen stroef.
	Opluchting overheerst in bedroefd Bergheim
	" Prins Arno (Crasborn)l van de Eekheuëre.
	" KERKRADE – Het nieuwe bestuur van Roda JC presenteerde zich maandagnacht, nadat de ledenvergadering unaniem akkoord ging, aan de pers. Op de foto van WIM KUSTERS de 'raad van elf die – elk met een eigen nauwkeurig omschreven taak – de nieuwe structuur binnen de Kerkraadse club gestalte moeten geven. Zittend (v.1.n.r.): Arnold Hendriks (voetbaltechnische zaken), Theo Pickee (secretaris), Serve Kuyer (voorzitter), Wim Defèche (penningmeester), Henk van Wersch (vice-voorzitter en jeugdzaken). Staand (v.1.n.r.): Piet Thiemann (jeugdzaken tot 1 juli a.s.), Jo Kannekens (Stichting Roda '80), Jo Hodiamont en Paul Wiertz (beiden verantwoordelijk voor de begeleiding van supporters), Frits Sprokel (PR en marketing), Jo Ploum (per 1 juli a.s. opvolger van Thiemann). Op de foto ontbreekt Jo Vreuls, die belast is met beheer, veiligheid en bouw.


