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Meer gevallen
vanmeningitis
- Het aantalbij de in-<*ctie van de volksgezondheid

■^gegeven gevallen van menin-
«is (hersenvliesontsteking) is
«stegen tot 34. Het aantal geval-
£nlVan e ernstige vorm menin-
* kokken sepsis is met één toe-komen tot elf, zo heeft een
oordvoerster van het ministe-d| van WVC gisteren meege-

Jnsdag waren bij de inspectie
j. gevallen van meningitis enen gevallen van meningokok-
c n sepsis bekend. In de laatste, jegorie zijn vier mensen over-£den.J; recentste opgave onder-

feept de eerdere conclusie dat
sprake is van een stijging ten

Pzichte van 1988, toen in het ge-
eie Jaar 168 gevallenvan menin-

koWi,en 62 Sevallenvan meningo-
kken sepsis zijn geregistreerd.

Marcosligt
op sterven

Min! VORK - De afgezette Filip-
»l)r President Ferdinand Marcos
ojj. gt op sterven en is niet in staat
eorrZlJrï proces wegens fraude en
j^uPtiebij te wonen. Dit heeft zijn
verki°aat' Richard Hibey, gisteren
k h!u r('in een briefaan de federa-
Als h

John Keenan-
%s rechtbank de doctersverkla-
Vj^j^anvaardt, zou de vervolging
**t iv arcos moeten worden stopge-
no j'yarcos wordt momenteel in Ho-
ïieiT (Hawai) behandeld in een
Op„en'luis waar hij zondag werd
j^senomen met longontsteking.
dat !ïas e derde maal in vijfweken
tne e óud-dictator werd opgeno-

met ademhalingsproblemen.

Hetweer
's 2i **'e vannacht gevormd
e« M2eer lan£zaam optrek-

'°Hd k * een temPeratuur van
jï0 vriespunt, aan de
kan u * * graden onder nul,
Naa /Jet hier en daar glad zijn.
Üb* k mist vormt zich ook
fl se ibewolking, die in de mid-
Ho| n kan breken, zodat we

*'*» n
D straa,tJe zon kunnen

\ve J ~e wind is zwak uit zuid-
ike richting. De maxi-

Vier mPeratuur liSt rond de
daa..^raden. Komende nacht
<taar e temperatuur weer
4e „ nul Smaden met vorst aan
Hjisi oor de aanwezige
Wee J'an het ook vannacht
aCft hler en daar glad wor-

"eer info«natie over het
Oft o, "* Limburg kunt u bellen

J^DAAG:
>WP: °8-37 onder: 17.05«anop: 14.01 onder: 07.29X*GEN:«op; og 36 onder. 17 06

"anop: 15.11 onder: 08.15

Jaruzelski
dreigde met

aftreden
WARSCHAU - De Poolse partij
leider, generaal Wojziech Jaru-
zelski, en premier Mieczyslaw
Rakowski hebben in de nacht
van dinsdag op woensdag ge-
dreigd met aftreden als het Cen-
traal Comité niet zou instemmen
met hun plannen voor meer vak-
bondspluralisme.

Behalve Jaruzelski en Rakowski
hadden ook minister van binnen-
landse zaken, Czeslaw Kiszcak
en minister van defensie Florian
Siwicki met aftreden gedreigd.
Op vier leden na, die zich ont-
hielden van stemming, stemde
het Centraal Comité in met een
motie van vertrouwen in de par-
tijleiding.

# Zie verder pagina 3

Geen levensteken
Vanden Boeynants

Van onze correspondent

BRUSSEL- De familie van de ont-
voerde Belgische oud-premier
Paul Vanden Boeynants heeft gis-
teren in een verklaring aangedron-
gen op een levensteken van 'VDB'.
De politie heeft tot nog toe geen en-
kel spoor in dezezaak en weet zelfs
niet zeker of Vanden Boeynants
werkelijk is ontvoerd.

„Mijn moeder, zuster en ik zijn zeer
ongerust,want we hebben tot op he-
den geen enkel teken van leven van
mijn vader gekregen", zei zoon
Christian Vanden Boeynants in- een
verklaring voor de media. Hij be-
streed berichten dat de familie in
contact zou staan met de ontvoer-
ders van Vanden Boeynants.
Er is volgens hem geen enkele on-
derhandelingaan de gang. De fami-
lie treedt op in nauw overleg met de

justitie. De zeer geëmotioneerde
zoon Christian toonde zich veront-
waardigd over 'bepaalde insinuaties
die sommigen denken te mogen for-
muleren tegen iemand die zich niet
kan verdedigen.

Daarmee doelde hij op veronder-
stellingen in deBelgische media dat
Vanden Boeynants zijn ontvoering
weleens zelfin scène gezetzou kun-
nen hebben. Christian Vanden
Boeynants zei geroerd te zijn door
de duizenden blijken van sympa-
thie en steun, die de familie sinds
zondag heeft ontvangen.

De justitieen politie zijn inmiddels
geen steek opgeschoten met het on-
derzoek naar de ontvoering. De mo-
gelijkeontvoerders - dezg. Socialis-
tischeRevolutionaire Brigade - heb-
ben sinds dinsdagmorgen niets
meer van zich laten horen.

Burgemeester Kaiser: 'Tactvolle lobby heeft succes gehad'

Plateau Margraten gered
Van onze verslaggevers

MARGRATEN - Het besluit
van minister Nelie Smit Kroes
van Verkeer en Waterstaat om
het plateau van Margraten te
behouden en niet prijs te ge-
ven aan grootscheepse mer-
gelwinning is in Margraten en
vooral in de gehuchten Groot-
en Klein-Weisden als een bom
ingeslagen. Maar dan als een
bom die - letterlijk - geen kra-
ter nalaat. De minister nam
haar besluit vanwege 'de grote
ecologisch, landschappelijke
en cultuur-historische waarde'
van het gebied.

Het besluit is neergelegd in een
brief die vandaag wordt verstuurd
aan het provinciaal bestuur van
Limburg. Maar burgemeester Her-
man Kaiser van Margraten werd
omstreeks kwart over vijfpersoon-
lijk door de minister op de hoogte
gesteld via detelefoon.Kaiser stond
aanvankelijk perplex door de mede-
deling. „Ik er beduusd van, maar te-
vens enorm opgelucht en blij," zo
liet hij een uur later aan de inder-
haast opgetrommelde gemeente-
raadsleden en vertegenwoordigers
van actiegroepen weten.

De boodschap van de minister was
even kort als krachtig. „U mag voor
uw gemeente het plateau behou-
den," zo citeerde Kaiser mevrouw
Kroes. Een toelichting werd hem
niet gegeven. Margratens burge-
meester is ervan overtuigd dat het
bezoek, dat de bewindsvrouwe pre-
cies veertien dagen eerder aan Mar-
graten heeft gebracht, doorslagge-
vend is geweest.
„Het blijkt dat zij hier echt geen
poppenkast is komen spelen, maar
dat zij heel goed heeft gekeken en
intens geluisterd. De aanblik van
het plateau heeft indruk op haar ge-
maakt, net zoals onze argumenten
voor behoud van de natuur en het
milieu, de bestaande werkgelegen-
heid in de landbouw en .het toeris-
me," concludeerde burgemeester
Kaiser.

Maar hij noemde ook de uitgebreide
en achter de schermen gevoerde
lobby als een middel dat tot het suc-
ces heeft geleid. „Wij hebben niet
gekozenvoor harde actie, maar voor
een tactvolle en vriendelijke opstel-
ling, waardoor er geen deuren zijn
dicht geslagen.Door zon open deur
is de minister nu naar ons toegeko-
men," zo omschreef Kaiser de tak-
tiek. Overigens wilde hij niet weten
van een persoonlijk succes. Hij
prees de gemeenteraad, de Milieufe-
deratie en de actiegroepen die
schouder aan schouder zijn blijven
staan.

" Zie verder pagina 21

" Vreugde gisteravondbij deraads-
leden van Margraten nadat minis-
ter Smit-Kroes had laten weten dat
het plateau niet zal worden afgegra-
ven. In het midden burgemeester
Kaiser met links naast hem Henk
Vijverberg van de Milieufederatie
Limburg.

Foto: WIDDERSHOVEN

NieuweRevu wijst ook notaris Maastricht na

'Met burgemeester
van Valkenburg
valt te sjoemelen'

door hans toonen
AMSTERDAM/MAASTRICHT-
/VALKENBURG - Met burgemees-
ter Paul Gilissen van Valkenburg
valt te sjoemelen. Deze beschuldi-
ging beweert het weekblad Nieuwe
Revu hard te maken door volgende
week te onthullen hoe gretig Gilis-
sen bereid was om het beschermd
natuurgebied rond de Wilhelmina-
toren 'open te breken' voor het ves-
tigen van een semi-permanente
ruimtevaarttentoonstelling.
Bovendien is volgens het weekblad
ook notaris mr. Judith Druncks uit
Maastricht best bereid mee te wer-
ken aan zwart geld-transacties. Bur-
gemeester Gilissen en notaris
Druncks wezen gisteravond de be-
schuldigingen van Nieuwe Revu
krachtig van de hand.

Zich uitgevend voor vertegenwoor-
digers van de nep-stichting 'Euro-
pa-Nederland 1992' klopten de ver-
slaggevers Storms en Ruigrok aan
bij het Valkenburgse college. Zij
zochten een geschikte plek voor het
te kijk zetten van de Europese Aria-
ne-raket naast het Amerikaanse
ruimteveer.

Volgens NieuweRevu maakte Gilis-
sen, bijgestaan door zijn directeur
Burgerzaken drs. J. Persoon, er
geen punt van genoemd natuurge-
bied aan te bieden.
Maar een woordvoerder van de pro-
vincie Limburg, zo meldt het week-
blad, zegt dat men daar „nog geen
twee stenen op elkaar mag zetten."
De twee als zakenlieden vermomde
journalisten onthullen volgende
week dat de burgemeester toen
gnuifde: „Ik weet wel iets, maar als
dat in de publiciteit komt, dan kun-
nen we het meteen vergeten."
Notaris Judith Druncks in Maas-
tricht zou bereid zijn geweest een
winkelpand willens en wetens te-
gen een lagere koopsom te laten
passeren.

# Zie verder pagina 21

Invoering
basisvorming

uitgesteld
Van onze Haagse redactie

AMERSFOORT - De invoering van
de basisvorming in het voortgezet
onderwijs wordt met één jaar uitge-
steld, tot augustus 1990. Dat heeft
minister Deetman van onderwijs
gisteren bekendgemaakt. Het uit-
stel is nodig om de scholen meer
voorbereidingstijd te gunnen voor
deze ingrijpendste reorganisatie in
het onderwijs sinds de invoering
van de Mammoetwet.

De basisvorming voorziet in een
uniform en verplicht onderwijspro-
gramma voor alle leerlingen van het
voortgezet onderwijs van 12 tot 15
jaar. Omdat de basisvorming op alle
schooltypen van het lager beroeps-
onderwijs tot en met het atheneum
wordt ingevoerd, zal de stof op twee
niveaus worden aangeboden.
De parlementaire behandeling van
het wetsvoorstel zal nog dit voorjaar
plaatsvinden. Het uitstel garandeert
eveneens een fatsoenlijke behande-
ling van het wetsvoorstel door de
Eerste Kamer, aldus de bewinds-
man.

vandaag

" FNV: De werkgevers
spelen met vuur.
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" Een komiek moet
gewoon zijn werk
doen, zegt
superclown Popev.
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" Maastrichtse 888 is
een horecabeurs van
allure.
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sport
# Hans van

Doorneveld tekent
tweejarig contract bij
Heracles.

# Ronald Koeman en
Barcelona bijna
akkoord.

# Fiscale problemen
voor Greg Le Mond.

# Rudi Douven remise
tegen koploper
Hoogovens
schaaktoernooi
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in de theaters
HEERLEN - Vrijdag- en zater-
dagavond worden in de Kleine
Zaal van de stadsschouwburg
twee extra uitvoeringen gegeven
van Antigone. Dit stuk van Jean
Anouilh wordt gespeeld door het
Volkstheater Heerlen onder re-
gie van Jos Prop. Aanvang 20.30
uur. Zondagavond om 20.00 uur
concerteert het Chileens ensem-
ble Inti-lUimani, samen met
John Williams, een van de
grootste levende klassieke gita-
risten en Paco Pena, de befaam-
de vertolker van de flamenco-gi-
taarmuziek. Maandagavond om
20.30 uur vindt in de Kleine Zaal
de opvoering plaats van het to-
neelstuk Drie mensen tussen
muren. Dit stuk, naar een roman
van Louis Paul Boon, wordt ge-
speeld door Toneelgroep Peper-
bus. De Humorist, een toneel-
stuk van John Osborne, staat
dinsdagavond om 20.00 uur op
het programma. Naast Johnny
Kraaykamp die de hoofdrol ver-
vult, spelen o.a. Nelly Frijda, Pie-
ter Lutz, Dorijn Curvers en Joep
Dorren mee. Woensdag om 14.30
uur en 20.00 uur wordt in het ka-
der van het Zuid-Nederlands
Mime Festival 'Het Uitzicht, in
het donker zijn de dingen...' uit-
gevoerd door Mime studio Haar-
lem.

KERKRADE - Vanavond staat
in het Wijngrachttheater Er valt
een traan op de tompoes op het
programma. Deze komedie van
Annie M.G. Schmidt begint om
20.00 uur. Zondagmiddag om
15.00 uur brengt het Koninklijk
Jeugdtheater Antwerpen de fa-

milievoorstelling het Jungel-
boek.

ROERMOND - In de Oranjerie
vindt dinsdagavond om 20.00
uur Wien bleibt Wien van André
Rieu c.s. plaats. Woensdagavond
brengt Toneelgroep Amsterdam
Boeing Boeing/Crash Crash. Dit
toneelstuk van Mare Camoletti
begint om 20.00 uur.

SITTARD - In de stadsschouw-
burg wordt vrijdagavond om
20.00uur de komedie Er valt een
traan op de tompoes van Annie
M.G. Schmidt uitgevoerd. Fiësta
Flamenca staat dinsdagavond
om 20.00 uur op het programma.
Choreograaf en eerste danser:
Curro Velez.

MAASTRICHT - In het Gene-
raalshuis vindt zondagmiddag
om 14.30 uur de familievoorstel-
ling PAVLOV - huisdier plaats
door Theater Stekelbees. In de
stadsschouwburg wordt dins-
dagavond de komedie Boeing
Boeing/Crash Crash uitgevoerd
door Toneelgroep Amsterdam.
Aanvang 20.00 uur. Woensdag-
middag om 12.30 uur verzorgt de
pianiste Marijke van Duin in de
Redoute een lunchconcert. Zij
speelt werken van Beethoven,
Chopin en de Falla. In de stads-
schouwburg staat 's avonds de
dramatische kroniek Jeanne
d'Arc op het programma. Dit
stuk wordt gespeeld door o.a. Jo-
sine van Dalsurn, Henk van Ul-
sen, Lex Goudsmit en Paul Rott-
ger.

Filmfestival in Sittard
SITTARD - De Hogeschool Sittard organiseert op 4 maart a.s. een
film- en videofestival. Aan dit festival, dat in samenwerking met het
Limburgs Filmcircuit en het Filmhuis Sittard wordt georganiseerd,
kunnen amateur-videofilmers deelnemen. Zij kunnen tot 24 februari
hun videoproduktie inzenden.

Een deskundige juryzal de films, die worden onderverdeeld in de ca-
tegorieën speelfilm, documentaire en video-art, beoordelen. Het tota-
le prijzengeld bedraagt 500 gulden. De videoprodukties mogen een
maximale duur hebben van 15 minuten. Voor meer informatie: Ruud
Loeffen, p.a. Hogeschool Sittard, _. 04490-91212.

Landskampioenschap
in Rodahal Kerkrade

KERKRADE - De Rodahal van
Kerkrade beleeft komend week-
eindeeen voorproefje van het na-
derend WMC. De landskam-
pioenschappen van de FKM
staan nl. op het programma en de
'gouden' Limburgse Muziek-
bond mag de organisatie voor
zijn rekening nemen. Zoals het
Limburgs Dagblad reeds meldde
levert die bond verreweg de
meeste korpsen, die gaan strij-
den om de wimpels in de hoogste
afdelingen.

Van de achttien deelnemers aan

de FKM-kampioenswedstrijd
zijn negen korpsen afkomstig uit
Limburg. Zij zullen zich op de
volgende tijdstippen aan de jury-
leden Laro, Claessens en Van
Yperen presenteren:
Zaterdag 21 januari: 13.50 uur,
harmonie Concordia Melick (af-
deling Uitmuntendheid); 15.20

uur, fanfare Concordia Leveroy
(afdeling ere); 16.10 uur, fanfare
Vriendenkring Swolgen (afde-
ling ere); 18.00 uur, harmonie St.
Caecilia Blerick (afdeling supe-
rieur); 20.00 uur, Oude Harmonie
van Eijsden (afdeling superieur);
21.00 uur, harmonie I'Union
Heythuysen.

Zondag 22 januari: 13.40 uur, fan-
fare St. Joseph Broekhem (afde-
ling uitmuntendheid); 16.40 uur,
Koninklijke harmonie van Heer
(afdeling ere); 19.00 uur, fanfare
Kunst en Vriendschap Wittem.

Radio Limburg zal rechtstreeks
verslag doen van deze kam-
pioenswedstrijd. Zaterdag wordt
uitgezonden van 13.45 tot 17.00
uur en van 18.00 tot 22.00 uur.
Zondag zijn de programmatijden
van 16.30 tot 18.00 uur en vanaf
19.00 uur. Het programma wordt
gepresenteerd door Ed Gerits.

Maandag concert in het Staargebouw van Maastricht

Nederlands Studenten
Orkest op tournee

MAASTRICHT - Het Neder-
lands Studenten Orkest maakt
momenteel een tournee door
Nederland en doet daarbij ko-
mende maandag Maastricht
aan. Ongeveer honderd or-
kestleden zijn tien dagen in
het Noordhollandse Bergen
bij elkaar geweest om het pro-
gramma in te studeren. Dit
jaar werkt het orkest onder lei-
ding van Kasper de Roo. Solis-
te is Larissa Groeneveld, die
het eerste celloconcert in a van
Camille Saint-Saëns zal uit-
voeren. Op het programma
staan verder de zevende sym-
fonie in E van Bruckner en de
speciaal voor het orkest ge-
schreven compositie Nagras
van Paul Termos. Het concert
in Maastricht wordt gegeven
in het Staargebouw en begint
om 20.15 uur.

Kasper de Roo studeerde orkestdi-
rectie en fagot aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en het
Sweelinck Conservatorium in Am-
sterdam. Hij dirigeert bij de Neder-
landse Opera, Forum en Nederland-
se orkesten, maar veel van zijn werk
ligt toch in Duitsland. Hij woont
danook in dat land, in Stuttgart: „Ik
ben daar 'freischaffender Künstler'.
En als freelancer kon ik deze op-
dracht ook aannemen. Met veel ple-
zier en een gerust hart. Dereputatie
van het orkest is goed en de kwali-
teit van de geselecteerde musici
ook. Natuurlijk zijn er wel niveau-
verschillen. Ik ben nu bezig om die
kleiner te maken en zo mogelijk

weg te halen, waarbij ik er naar
streef dat er wel van beneden naar
boven en niet andersom gewerkt
wordt. En bij de strijkers heb ik hier
en daar wat streken moeten aanpas-
sen; je kunt niet verwachten, dat
bijvoorbeeld bij Bruckner amateurs
altijd dezelfde moeilijke wegen van
de professional kunnen bewande-
len. In dat geval moetje het hen wat
gemakkelijker maken."

# Dirigent Kasper
de Roo tijdens
de repetities
met het NSO.

Deetman
Normaal gesproken heeft een ama-
teurorkest wel met geldproblemen,
maar niet met gebrek aan tijd te
kampen. Bij het Nederlands Stu-
denten Orkest is het precies anders-
om. De reden daarvan is Deetman
met zijn harmonisatiewet. Roger
Koeleveld en Stef Collignon van het
bestuur leggen uit: „Meedoen met
een tournee van het NSO kostje om
te beginnen de maand januari.Eerst
de repetitieperiode en dan het rond-
reizen met de concerten. Maar je
moet ook heel hard studeren voor-
dat je naar de auditie gaat, om te
zien of je mag meedoen. En daarna
moetje weer hard op jepartijen stu-
deren. En laat er geen misverstand
over bestaan: wie in het bestuur zit,
is eenjaarvan zijn studie kwijt. Wij
hebben zonder enige overdrijving
een jaar lang werkdagen van acht
uur. Met de komst van de harmoni-
satiewet is de tijdsduur van de stu-
die nauw begrensd gewordenen het
is maar de vraag of studenten zoveel
tijd durven vrijmaken voor meespe-
len in het orkest. Laat staan een jaar
op te offeren aan bestuurswerk-
zaamheden."

„Wij vinden dan ook, dat de minis-
ter voor het orkest een uitzonde-

ringspositie zou moeten maken.
Ons uitstel geven. We doen tenslotte
ook sociaal werk. De opbrengsten
van de tournees komen ten goede
aan gehandicapte studenten. Of we
het voor het volgend jaar somber in-
zien? Nou, ik wil geen noodklok lui-
den, omdat ik het positief wil blij-
ven zien. Maar het zal toch wel een
toer worden. Zeker om aan goede
bestuursleden te komen. Er zijn
mensen genoeg die willen, maar ze
moeten het natuurlijk ook nog kun-
nen." Geld is zeker niet de eerste
zorg van het Nederlands Studenten
Orkest. „We krijgen geen cent subsi-
die. We leven van wat we zelf beta-
len, van de kaartverkoop en van wat
de sponsors ons geven. Die zijn ons
zeer welgezind. We hebben voor
hen een apart bestuurslid, die het al-
lemaal goed voor elkaar heeft. We
hebben er veel gemak van dat het
NSO zevenendertig jaar oud is,
want inmiddels zitten veel oud-le-
den op posten in het bedrijfsleven,
waar ze wat voor onskunnen doen."

Opdracht
Voor het Nederlands Studenten Or-
kest is dit jaar een compositie-op-
dracht verstrekt aan Paul Termos,
die aan het Sweelinck Conservato-
rium compositie studeerde bij Ton
de Leeuw. Kasper de Roo over dit
werk, dat Nagras is getiteld: „Het is
een volledig tonale compositie. Het
is niet moeilijk geschreven, het is
dus prettig voor het orkest, omdat
het binnen het bereik van de musici
ligt. Termos is zelf al komen luiste-
ren. Hij heeft hier en daar nog wel
wat kleinigheden veranderd, maar
we hebben het al precies zo ge-
speeld, als hij het in zn hoofd had,
en daarom gaat het toch."

Twee solisten
op LSO-concert

MAASTRICHT- Het vijfde concert
in de B-serie van hetLSO - de 'voor
elk wat wils-concerten dus - gaat
vanavond van start in de Maaspoort
in Venlo. Daar concerteert ons pro-
vinciaal orkest onder leiding van
zijn vaste dirigent Salvador Mas
Conde en met solistische medewer-
king van concertmeester Gil Sharon
en pianiste Idith Zvi. Op het pro-
gramma staan de Manfred Ouvertu-
re van Schumann, het Concert voor
viool, piano en strijkorkest in d van
Felix Mendelssohn-Bartholdy en de
Tweede Symfonie in D van Johan-
nes Brahms. Morgen wordt dit pro-
gramma uitgevoerd in het Cultureel
Centrum van Hasselt, zaterdag in
het Staargebouw van Maastricht.
Alle concerten beginnen om 20.00
uur.
De Israëlische pianiste Idith Zvi
studeerdereeds op 15-jarige leeftijd
af aan de muziekacademie van Tel-
Aviv. Zij zette haar studie voort in
New Vork. Vanaf haar tiende geeft
zij concerten en recitals over dehele
wereld.

verder in....
VAALS - In museum De KoP#
molen te Vaals concerteert vr«
dagavond het Grenzland-W
forchester uit Aken 0.1.v. Tn^Husgen. De instrumenten die
orkestleden bespelen zijn ma.
doline, mandola, gitaar en c°
trabas vaak uitgebreid met bla*
en slaginstrumenten. Het Pr
gramma bevat werken vanai
zestiende eeuw.

MAASTRICHT - De StichtMj
Intro organiseert zondagmid"
om 15.30 uur in de zaal van o
Muziekschool, een concert do
de violist Robert Szreder en °pianist Peter Zimmerman »£voeren werken uit van DallaP
cola, Sjostakovitsj, Terzakis,
toslawski, Penderecki en /v
theil. In het Conservator^»
staan de volgende activiteiten jj
het programma: vrijdagavo
om 18.00 uur een voordrac'
door studenten uit de piano*1

van Avi Schónfeld; maandag °'18.30 uur een voordracht do
studenten uit de gitaarklas wj
Joep van Leeuwen (lichte fll
ziek); woensdag om 20.00 u^een voordracht met kamerm
ziekwerken door de ense
bleklas van Jo Verboeket.

HERZOGENRATH - Vrijdag
avond om 20.00 uur vindt in°
grote zaal van Burg Rode te H
zogenrath een optreden P la n
van de violist Yossi Gutmann «
de pianist Erwin Kropfiscl».
het programma staan wei*
van Marais, Schumann
Brahms.

HEERLEN - Toneelverenig'nJ
MenS uit Heksenberg voert »
mende zaterdag in het Gerne
schapshuis aan de Hei Grin° ,
weg 84 het blijspel En ik da1'
van Annie M.G. Schmidt
Aanvang 20.00 uur.

AKEN - In de Nikolauskirchf £Aken voert het Akens Stud«
tenkoor komende zondag °-t17.00 uur Bachs Johannespass.
uit. Aan deze uitvoering w"
o.a. meegewerkt door de Hf.
lense alt Cécile Schouten. Vll
gent is Heinz Romanus Pfaff-
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Pompoenpuree
met boerenkool
Benodigdheden voor 4 personen:
700 g pompoen in blokjes gesneden,
2 uien, 2 laurierbladeren, 1 tl kerrie-
poeder, klont boter, 600 g aardappe-
len, 1 dl melk, zout en peper, 800 g
gesneden boerenkool.
Schil de aardappelen en was ze.

Laat ze in een pan met weinig water
en een snufje zout gaar koken. Doe
de boerenkool in een andere pan
eveneens met een snufje zout, laat
10 minuten koken en giet de kool af.
Pel de uien en snipper ze. Smelt de
boter, voeg de gesnipperde uien toe
en laat even fruiten. Voeg de pom-
poenblokjes toe en laat eveneens
meefruiten. Voeg daarna het kerrie-
poeder, de laurierbladeren en het
water toe en laat met deksel op de

pan ongeveer 15 minuten stoven.
Verwijder de laurierbladeren en
voeg de gare aardappels aan het
pompoen/uimengsel toe. Pureer
met mixer of in de blender, voeg
eventueel iets melk toe en breng op
smaak metzout en peper. Roer daar
de boerenkool door, verwarm de
stamppot goed door en serveer met
en gebakken plak kaas.

hub meijer

»Josine van Dalsurn, hoofdrolspeelster in Jeanne d'Arc
(foto: Jan Swinkels)

kunst en cultuur

de speelgoedspiegel panda en de roddeltante

puzzel van de dag
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Konden willen
Werkweek 36
Uur in horeca

vJ^ECHT - Een 36-urige werk-
ald K3n vier dagen van negen uur,
ej^

er"alf procent loonsverhoging,
en van de jeugdlonen
kele scholing. Dat zijn en-
Wa van de belangrijkste eisen
Itiri, cc de HorecabondFNV en de

«ustne- en Voedongsbond CNV
de CAO-onderhande-

W?!? ln de horeca(130.000 werkne-
Xiom lnSaan- In de horeca geldtmenteel een 38-urige werkweek.

t Wi^en de bonden overwerk

*°* maximaal drie uur per
Sten ,en het aantal gebroken dien-
avonri aarbiJ 's ochtends en 's
ba^j m°et worden gewerkt) aanCn le.ggen.

re nH w'^en de bonden bevorde-
rd h

de vrouwen ~ die tot nu toe
gi0n

e horeca meestal in de lagere re-
hn__ n Werken - ook tot de hogere

lcwes doordringen.

°PvaS genoteei-d staan ook kinder-
Vajii g en uitbreiding van het be-
BehalgSVerlof tot tien weken-
derh if

6 een 'oonsverhogingvan an-
Ook Pr°cent willen de bonden
Hwe?n verhoging van het mini-
Prik m de vakantietoeslag en in de
2o_i ComPensatie. De nieuwe CAO
'89 .Roeten gaan gelden van 1 apriltot 1 april '90.

Bejaarden
De grote partijen drongen er giste-
ren bij het kabinet op aan wat extra
te doen voor bejaarden met een
klein pensioen en voor mensen met
buitengewoon hoge ziektekosten.
Maar de vraag hoe dat technisch
moet worden ingevuld, is voorlopig
nog onbeantwoord.
Verwacht wordt dat minister Ru-
ding en staatssecretaris Koning van
Financiën vandaag in hun beant-
woording vooral zullen ingaan op
die technische problemen. De be-
windsliedenvoelen weinig voor een
tegemoetkoming aan bejaarden. Ze
zien wel mogelijkheden voor een
oplossing van de knelpunten bij de
aftrekbaarheid van buitengewone
ziektekosten. Dat mag van de grote
partijen 150 miljoen kosten.

VN-conventie
drugshandel
ondertekend

van onze correspondent

Var/h ~ Minister Van den Broek
tiore tenlandse zaken heeft gister-
ni n

_ n'n Wenen zijn handteke-
tess S^zet onder een VN-conventie

' nde illegale handel in drugs.
v9n fPaüngen daarin over onkering
b_elan bewijslast, kunnen leiden tot
der j ërijke wijzigingen in de Ne-
was hdse rechtspraak. Nederland
°Hd !*et 45e and dat de conventie
Seh k nde" De VN-conventie re-
>w Oofdzakelijk internationale sa-
Ver^^king bij de opsporing en01ging van drugshandelaren.
D e 0n kan pas van kracht
'and als er in tenminste twintig
aan en Parlementaire goedkeuring
''onaf gehecht- Tevens moet de na-
Sen wetgeving aan de bepalin-
ltentborden aangepast. Morgen te-

■^ovjet-minister Sjevardnadze.

Opinieuwaanslag
inGriekenland

Ath^ENE: ~ln de Griekse hoofdstad
keer 1S gisteren voor de tweede
Plee IT ac'lt dagen een aanslag ge-

Sa op een openbare aanklager.

ngy.^gsman zei dat de 66-jarige Pa-
siin Parasouleas even buiten
WprHWuomng door drie onbekenden
gek eschoten- HiJ is door drie ko-
tiek g^roffen en zijn toestand is kri-

*> aldus de zegsman.

Bonn: harde bewijzen
over giffabriek nodig

Van onze correspondent

BONN - Vee! eerder dan tot nu toe
bekend, heeft de Westduitse rege-
ring aanwijzingen gehad dat Duitse
bedrijven betrokken waren bij de
bouw van de omstreden chemische
fabriek in het Libische Rabta. On-
danks die kennis zegt Bonn nog
steeds niet te beschikken over har-
de bewijzen dat Westduitse bedrij-
ven de exportwetten hebben over-
treden.

De minister voor buitengewone za-
ken en vertrouweling van kanselier
Helmut Kohl, Schauble, verklaarde
gisteren in een speciaal debat over
deze zaak, dat in augustus 1987 de
Westduitse inlichtingendienst BND
beschikte over aanwijzingen dat in
de Libische fabriek strijdgassen
konden worden geproduceeerd.
Mei 1988 kreeg Bonn een Ameri-
kaans rapport over de betrokken-
heid van Westduitse bedrijven.

Sinds 5 januari, aldus Schauble, be-schikt de Westduitse justitie over
gegevens die voldoende overtui-
gend zijn dat tot een voorlopig justi-
tieel onderzoek kon worden overge-
gaan bij Imhausen Chemie in Lahr

en het inmiddels opgeheven West-
duitse kantoor van de Irakees Bar-
bouti. Hij wilde zich niet uitlaten
over de kans dat het tot een werke-
lijke strafvervolging zal komen.

Emotioneel
In het soms zeer emotioneel verlo-
pen spoeddebat beschuldigde de
oppositionele SPD de regering-
Kohl ervan een strategie van ver-
warring en misleiding te voeren. De
SPD stelde verder dat het conserva-
tief-liberale kabinet niet de politie-
ke wil heeft de export van strategi-
sche goederen effectief te controle-
ren.
De sociaal-democraten en de libera-
le coalitiepartner FDP vonden dat
regeringsleider Kohl zijn kennis
veel te lang achter de hand heeft ge-
houden. Oppositiewoordvoerder
Gansel stelde Kohl politiek en per-soonlijk verantwoordelijk voor het
feit dat de Duitse en internationaleopenbare mening langere tijd om de
tuin is geleid en dat de Duits-Ameri-
kaanse betrekkingen schade heb-
ben geleden.

Verdeeldheid
O-Europa op
CVSE-zitting

WENEN - Op de Weense vervolg-
conferentie over Veiligheid en Sa-
menwerking in Europa (CVSE) heb-
ben de Oosteuropese landen giste-
ren openlijk blijk gegeven van on-
derlinge meningsverschillen.
Het leverde een uniek schouwspel
op. Nooit eerder in de 14-jarige ge-
schiedenis van het CVSE-proces,
normaal een door Oost-West tegen-
stellingen gekenmerkt forum, trad
het Oostblok zo verdeeld op.

Opvallend was het gebrek aan
schroom waarmee de ministers van
buitenlandse zaken van Polen en
Hongarije ingingen op het onder-
werp van de mensenrechten. Daar-
mee onderscheidden zij zich van
hun collega's uit Tsjechoslowakije
en vooral Roemenië.
Die namen in hun toespraken nog
dezelfde krampachtige houding aan
die in het verleden kenmerkend
was voor de wijze waarop de landen
van het Warschaupact humanitaire
kwesties benaderden.

CEC: milieuplan Nijpels
onvoldoende doordacht
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Topadviseurs van het
kabinet, verenigd in de Centraal
Economische Commissie (CEC),
vinden dat minister Nijpels(VROM)
zijn milieuplannen onvoldoende
heeft doordacht. Bovendien vraagt
Nijpels volgens de CEC te veel geld
voor de milieumaatregelen.

Het kabinet heeft dinsdag een eer-
ste bespreking aan het plan van Nij-
pels besteed. Het plan zou in maart
moeten worden gepubliceerd, maar
bij het ministerie van VROM ver-
wacht men nu al dat die datum niet
wordt gehaald. Overigens wilde het
departement gisteren geen com-
mentaar geven op het advies van de
ambtenaren.
De CEC vindt dat alleen internatio-
nale aanpak van het milieu de ge-
wenste effecten kan hebben. „Het is
niet zinvol dat ons land voor derge-
lijke problemen op grote schaal zelf-
standig ingrijpende en kostbare
maatregelen gaat treffen, als niet
aannemelijk is dat ook in andere
landen soortgelijke maatregelen

zullen worden getroffen. Anders
wordt ook onnodig grote economi-
sche schade veroorzaakt".
De CEC vindt dat uitgegaan moet
worden van het principe 'de vervui-
ler betaalt. Dat kan het beste wor-
den bereikt door het uitvaardigen
van voorschriften „en niet via het op
grote schaal weer rondpompen van
geld".
Als er toch belastinggeld gebruikt
moet worden voor verbetering van
het milieu (Nijpels wil de milieu-uit-
gaven elk jaar met drie miljard ver-
hogen) moet er elders op de begro-
ting van VROM of de andere begro-
tingen worden bezuinigd. Verho-
ging van de totale overheidsuitga-
ven acht de CEC onverantwoord.

" Vijf scholiertjes zijn om het
leven gekomen en 30 gewond
geraakt, van wie de helft ern-
stig, toen een man het vuur
opende op de kinderen, die op
een schoolplein in het Califor-
nische Stockton aan het spelen
waren. De man, de 26-jarige
Patrick Purdy, schoot zichzelf
na die moordpartij een kogel
door het hoofd. Van hem was
gisteravond niet veel meer be-
kend dan dat hij een lang straf-
blad had, en gefascineerd was
door wapens. De schietpartij
begon nadat Purdy zijn auto
even buiten het schoolplein van
de school in brand had gesto-
ken, bij wijze van afleidingst-
actiek.

Nederlander:
per jaar 83
kilo piepers

Van onze correspondent

BRUSSEL - De gemiddelde Ne-
derlander eet per jaar 83 kilo
aardappelen. Daarmee komt hij-
/zij op de vierde plaats onder de
inwoners van de Europese Ge-
meenschap. De leren blijken de
grootste aardappeleters te zijn
met 127 kilo per jaar. Dat blijkt
uit een onderzoek van de organi-
satie van Belgische aardappel-
verkopers.

Na de leren zijnvooral de Britten
(111 kilo) en Spanjaarden (107

kilo) grote aardappelconsumen-
ten. Belgen eten ondanks alle
frietjes 'slechts' 103 kilo, Portu-gezen 88 kilo. Grieken, Fransen
en Duitsers eten allen minder
aardappelen dan de Nederlan-

ders. De Italianen zijn de 'klein-
ste'aardappeleters: 35% kilo per
jaar.

Er is in dit onderzoek echter
geen rekening gehouden met
van aardappelen afgeleide pro-
dukten als chips en bereide scho-
tels. Dan stijgt Nederland ineens
naar de vierde plaats met 107kilo
per jaar, voor de Belgen, terwijl
dan de Britten de grootste aard-
appeleters van Europa blijken te
zijn. Dank zij maar liefst 24 kilo
chips per persoon per jaar!

binnen/buitenland

Kamer wenst soepeler belastingregeling voor bejaarden

PvdA driegt teven deel
paln-Oort te Stemmen

Van onze Haagse redactie

Vq HAAG -De PvdA dreigt tegen een deel van de plannen
kahF een simPeler belastingstelsel ('Oort') te stemmen. „Het
gin et heeft te veel Seld uitgetrokken voor belastingverla-
de h Da- geld kan keter besteed worden aan milieubeleid en

bestrijding van werkloosheid. Bovendien worden de inko-
Vq alleen maar vergroot", aldus PvdA-woord-
"ton- Kombrink gisteren in de Tweede Kamer. De WD
de h

gde biJ de start van het marathon-debat over 'Oort' aan
Vp,..■ astingverlaging juist tot inzet te zullen maken van decrKiezingen in 1990.

De plannen voor een simpeler be-
lastingstelsel kunnen rekenen op
steun van de regeringspartijen CDA
en VVD. Ook de PvdA steunt de
vereenvoudiging van de loon- en in-
komstenbelasting. Maar de sociaal-
democraten voelen niets voor de
verlaging van de belastingen, die te-
gelijkertijd met het versimpelde'
stelsel in 1990 moet ingaan.
Kombrink bestreed dat de PvdA
zich met dat standpunt politiek iso-
leert. De regeringspartijen zijn be-
wust afgeweken van de oorspronke-
lijke opzet van de belastingoperatie
door de inkomensverschillen te ver-
groten, meent de PvdA.

De VVD wil het dreigende koop-
krachtverlies van ongeveer 4 pro-
cent voor circa 150.000 alleenstaan-
den met een laag inkomen via een
tijdelijke maatregel opvangen.
Handhaving van de bestaande al-
leenstaanden-toeslag, zoals de
PvdA bepleit voor zelfstandig wo-
nenden, is volgens de VVD onhaal-
baar.

Werkloosheid
licht gedaald

DEN HAAG - In het laatste kwar-
taal van vorig jaar waren er gemid-
deld 412.000 werklozen. Dat zijn er
3.000 minder dan bij de vorige
schatting van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) over de pe-
riode september tot en met novem-
ber. Het ministerie van economi-
sche zaken heeft dit gisteren be-
kendgemaakt.
Dit aantal van ruim 400.000 ligt
veertig procent lager dan het werk-
loosheidscijfer van het ministerie
van sociale zaken en werkgelegen-
heid. De minister van dit departe-
ment heeft onlangs besloten om
voortaan het CBS-cijfer als officieel
werkloosheidscijfer te gaan gebrui-
ken. Volgens hem. is het betrouw-
baarder.
Het CBS gebruikt de gegevens van
de arbeidsbureaus en voegt daar
uitkomsten van een enquête onder
de bevolking aan toe. Sociale Zaken
en Werkgelegenheid keek alleen
naar de bestanden van de arbeids-
bureaus. Daar zitten nogal wat men-
sen tussen dieal weer een baan heb-
ben maar zich nog niet hebben laten
uitschrijven.

0 Zie ook pagina 19

Botha getroffen
door beroerte

JOHANNESBURG - PresidentPieter W. Botha van Zuid-Afrika is
gisteren opgenomen in het militaire'ziekenhuis van Wynberg (bij Kaap-stad) nadat hij eerder op de dag inhet presidentiële paleis was getrof-fen door een lichte hartaanval.

Drie tot vier
jaar geëist

tegen Britse
voetbalfans

BRUSSEL - De openbare aankla-
ger in het Heizel-proces in Brussel
heeft gisteren drie tot vier jaar ge-
vangenisstraf geëist tegen vijftien
Britse voetbalfans. Zij worden be-
schuldigd van doodslag tijdens de
rellen rond de Europacup-I finale
tussen Livérpool en Juventus in het
Heizelstadion in mei 1985, waarbij
39 mensen om het leven kwamen.

Officier van justitie Pierre Erauw
vroeg vrijspraak voor twee van de
28 Britten die sedert oktober vorig
jaar terecht staan. Tegen acht voet-
balfans achtte hij de aanklacht niet
bewezen. De aanklacht tegen een
persoon, dievoor andere vergrijpen
momenteel een gevangenisstraf uit-
zit in Groot-Brittannië, moet afzon-
derlijk behandeld worden, aldus Er-
auw.
Erauw verklaarde dat de rechtbank-
president moet uitmaken welke
straf opgelegd moet worden aan de
voorzitter van de Belgische voetbal-
bond, Albert Roossens, en twee offi-
cieren van derijkswacht, die hij ver-
antwoordelijk stelt hij voor de ge-
brekkige veiligheidsmaateregelen
in het stadion.

Centraal Comité
voor pluralisme

vakbonden Polen
WARSCHAU - Het Centraal
Comité van de Poolse commu-
nistische partij heeft in de
nacht van dinsdag op woens-
dag een resolutie goedgekeurd
die legalisering kan betekenen
van het vakverbond Solidari-
teit. Het sprak vrijwel una-
niem zijn vertrouwen uit in de
partijleiding en de Poolse lei-
der Jaruzelski.

De resolutie over pluralisme op po-
litiek- en vakbondsgebied, werd
met meerderheidvan stemmen aan-
genomen, zo meldde het Poolse
persbureau PAP. Met het uitspre-
ken van het vertrouwen in de partij-
leiding, had het Centraal Comité
minder moeite.

De tekst van de resolutie is nog niet
openbaar gemaakt. Maar volgens de
ontwerptekst moet de vorm van So-
lidariteit en andere vakbonden ge-
stalte krijgen in ronde-tafel-bespre-
kingen met vertegenwoordigersvan
Solidariteit en van verscheidene an-
dere maatschappelijke groepen.

In die besprekingen komen ook aan
de orde parlementsverkiezingen,
voorwaarden voor en een tijdsche-
ma voor vakbondspluralisme.
De nieuwe vakbonden moeten de
grondwet en de rechtsorde respec-
teren en steun geven aan de econo-
mische hervormingen.

punt uit
Ononprecht

De Chinese regering heeft gis-
teren de Dalai Lama, de geeste-
lijk leidervan de Tibetanen, be-
schuldigd van onoprechtheid
vanwege zijn aanbod onder-
handelingen te openen over de
toekomst van Tibet, waarbij hij
de onafhankelijkheid van Tibet
niet heeft uitgesloten. De twee
partijen voeren nog steeds
overleg over eventuele onder-
handelingen via de Chinese
ambassade in New Delhi, zo
verklaarde Ren Yinong, de
woordvoerder van de Chinese
commissie voor ethnische min-
derheden.

Record
In 1988 zijn 47.834 Vietnamezen
illegaal uit hun land gevlucht
zo blijkt uit de jongste statistie-
ken van het Hoge Commissa-
riaat voor de Vluchtelingen van
de Verenigde Naties (UNHCR).
De mensen vluchtten om poli-
tieke maar ook om economi-
sche redenen, zo zeggen bron-
nen in Hanoi. De maanden
waarin de meeste mensen Viet-
nam verlieten waren de maan-
den van de slechte oogst en het
wervelstorm-seizoen.

Uit kerk
De Britse politie is gisteren een
kerk in Manchester binnenge-
drongen om een Srilankaan te
arresteren die daar zijn toe-
vlucht had gezocht. De politie
kwam met 100 man. Zij sneed
de telefoonverbindingen rond
de kerk door, schakelde het in-
braak-alarm uit en viel vervol-
gens binnen, aldus de dominee
van de kerk. Het ministerievan
binnenlandse zaken verklaarde
dat de 32-jarigeViraj Mendis te-
ruggestuurd zal worden naar
SriLanka. De man, diezich een
communistische revolutionair
noemt, zat al twee jaar in de
kerk om aan deportatie te ont-
komen.

Wapenstok
Het speciale ondersteunings-
team van het Amsterdamse ge-
meentevervoersbedrijf krijgt
voor haar werk in de metro de
beschikking over een wapen-
stok. De ledenvan het team ko-
men bij de uitoefening van hun
taken in de metro onder toe-
zicht en verantwoordelijkheid
van een hulpofficiervan justitie
te staan. B en w van Amster-
dam maakten dit gisteren be-
kend.

Dali
De Spaanse kunstschilder Sal-
vador Dali is gisterochtend met
spoed opgenomen in het zie-
kenhuis van Figueras nadat hij
opnieuw last van zijn hart had
gekregen. Bij röntgenfoto's van
zijn borstkas constateerden art-
sen een vlek opzijn long. Het is
de derde keer sinds november
vorig jaar dat de 84-jarige schil-
der wordt opgenomen. In no-
vember moest hij naar het zie-
kenhuis wegens hart- en long-
problemen, in december we-
gens een maagbloeding.

Doorlichten
Het organisatie- en adviesbu-
reau Berenschot gaat de pro-
blemen bij het Groninger poli-
tiekorps onderzoeken. Deze
zijn ontstaan na een reorganisa-
tie van het korps, dat sinds ja-
nuari vorig jaar wijkgericht
werkt. Het onderzoek moet
binnen drie maanden zijn afge-
rond. Door gesprekken met
agenten, chefs, dienstcommis-
sie, korpsleiding en burge-
meester JosStaatsen wil het or-
ganisatie-en adviesbureau de
moeilijkheden binnen het
korps inventariseren. Daarna
brengt Berenschot advies uit
over het oplossen van de pro-
blemen.

Griep
In Joegolsavië heerst een griep-
epidemie. Zeker 82.000 men-
sen, hoofdzakelijk kinderen,
zijn ziek. Vooral Servië en
Kroatië worden getroffen dood
de griepgolf. De griep wordt
veroorzaakt door een zelden
voorkomend influenza-virus.
Het gaat om het A-2 virus, dat
slechts zelden opduikt in Euro-
pa.

Busongeluk
Een botsing tussen een over-
volle schoolbus en een snel-
trein op een onbeveiligde
spoorovergang bij Ahungalia,
ongeveer 75 km ten zuiden van
de Srilankaanse hoofdstad Co-
lombo, heeft gisteren aan ten-
minste aan 52 kinderen het le-
ven gekost. Meer dan honderd
anderen werden gewond. De
chauffeur van de rampbus was
op het laatste moment uit de
bus gesprongen en zou slechts
licht gewond zijn. Volgens de
politie kon de chauffeur niet
meer tijdig voor de onbeveilig-
de overweg remmen toen de
sneltrein met een vaart van on-
geveer 64 km per uur aankwam
rijden De trein boorde zich in
de bus, waarin 80 schoolkinde-
ren zaten, en sleurde hen enke-
le kilometers mee. De meeste
slachtoffers waren schoolmeis-
jes.

(ADVERTENTIE)

GOED ZJEN GOED OGEN \

ITALIAANSE KLASSE I
Strauss De Ruiter opticiens presenteert Italiaansetoppers. Ultra

lichte en perfekt passende monturen, ontworpen doorwereldberoemde
mode ontwerpers als: VALENTINO, LEONARDO DE NEFFE, ALBERTO
PICCINI, COLANI, GUCCI, FERRARI, GIO VISCONTI en GIANFRANCO.

Monturen die uitblinken in stijl en kwaliteit, kortom: onmiskenbare
Italiaanse klasse.

STR4USS CE RUITER (m
modebrillen + kontaktlenzen \oro</JPromenade 60' Heerlen Tel. 045-714821 v

(ADVERTENTIE)

GRANDIOSO, WAT EEN OPRUIMING!

Restanten heren- en kinderschoenen
nu voor de helft van de prijs

SCHOENMODE CRIJNS
J<ouvenderstraat 40 ,25038 HOENSBROEK
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RUIMTOH
"■ __m___^~__\ MB m " _____^ _^. #^ I L|# I - I i. \ GRunpto---»*^ H

MHH «s=^ w vOGELfcAiiiu yw1"" il —---p vcgp, i
- ttfflÉl 2x30 Watt (DIN 8 Ohm). Aan- W "" „ A^kp%ffE|fl m —V // PWI sluitingen voor. platenspeler. Af- HRI iCf-UtlllS GRUNDIGBEATBOY4O ■VW/ Sttfl CD/AUX. tape. TV/vKleo(alteen flC WKI I^UIlCIllW" I | 'L J WALKMAN ■JfiMSRtY^I B*8*! aixto).FM stereo. MG en LG. L Ut rllWW^*""" ______________________________% A I*\ Walkman geschikt voor het ■W^ WÊ_____oË_WW-___\ Loudness. AyiQ ■ "^ ■ ■ PI / W"1"- \ weergeven van alle typen* H

W^BË^^^É m^Ww* __w_______________W^ W _m j^fes^S*P ■"=^^ il telefoon, leverbaar in groen, H

neming, accu- jvc rx-150 oigitale Het is weer opruimingstijd Dat is bij artikelen) tegen prijzen die keihard door de prijs- /fcssgMSßßMg*ftsas^^\ ____mn IS^enTS: SXx27 wa« «* uitstek de gelegenheid voor iedereen om op koopjes- grens heen breken, dus dat wordt een voordeel- /ftBBHBMSHB\ I VHS@ ■
HQ camcorder VHS-C systeem reeerver. De geïntegreerdever jacht te gaan. Vogelzang geeft de Opruiming dit jaar festijn ZOalS U nog nOOlt heeft meegemaakt

WSERXT3pERSONAL face real-hme clock met batten, SP ■SmÏÏmTaSSe '" OTQQ tZ*££iï£ m een ouderwetse glans (foor alles op te ruimen (over- Een festijn dat niemand mag missen want Vogelzang euoSmE?utTer personal KW/dossW ISSSSd, Zi9» S'SxlLes,. jarige- of demonstratiemodellen, licht beschadigde breekt keihard door de prijsgrens heen. o^^m^ gw 2 x 360 kp 5%»
VHJ"udsalbum ■

una PUltn _■ vnnQRPFI HFU- tionsvoorFM<slefeo)enmid ____ _ " A^AQ Schoonmaakset voor VHS C ■NOG ENKELE VOORBEELDEN. dengo„. qqq _M mMDArT__T<_r _W\ f""***!^ il JWÏÏiïrrf^rAT"^! F blannssots muïqrap es 2696-, Z4ÜO recorders bestaande u.t kwa* ■ITT VMC 3888 VHS-C. 6x motorzoom Ow^ ■ COMPACTDIbC J| g ■■«U/fiWTfCACrtgfl J JBgSB «-TWW me, vloeistof en schoonmaak ■
PANASONIC NVMCSVHS-C lichtgevoelig -3899; 2699 SOX^üS F} J G23SI *§*»?! switching dual Irequency, 1 x360K85V«" EN 20 MB bandie. 5)f%95 I
BLAUPUNKT CR 5000 autofocus, VHS-C <«199;- 3299 TUNFRSM Z_____m -4 KISDDBT 14" moni,or op draaivoet'multl HARD DISK AQ&S ét__iJ I
GRUNDIG VS-C6O VHS-C autofocus.6xmotorzoom_.3B99;- 2999 I U/WCn^j W*m "" l/O kaart met parallele en 1 QfkQtt I
FUJIM6OO( =SONYV9o)V.deoB,7lux «66:3499 "^l-^—■—„ MAGNATAR 5 M LUID- seriële interface, ,oystick mter 3295,- JUVO *z^^\ fl I

V 7fj 5/£ J WJW AM 102DIGITALE SONY COMPACT DISC grammeerbaar, muziekkatender, fflj gil " S^SffiS' NOG ENKELE VOORBEELDEN: ]^g/ j| ■
■w^_ SSe kwarts synthesaer gg« . x nvpramnlinfl

hoofd,elefoonaan^lün9 fel |PJ| o'^T PHILIPS NMS 8280 video editmg computer 2999:2649 l^^K IVT^^^L b Hl tfl(erme,se"u,T,,SChe 5SS"<iaS cc^ QQQ sSiOTEChT4O |!É§ OOG SHARP PC 7000 portable computer, 640 Kb RAM_-»99,2399 m£^&Ël Iafstemming, 16 vrorkeuze- omzetters, shuffle play, pro- 559;- OW^ Weme, doch hoogwaardige HBI -598- WWV TULIP AT COMPACT inkl. monitor 20 Mb harddisk_^9»,- 3595 <M6£J^* ■U SrtXvTndeze^' ■ luidsprekerbox met tweeter. TULIP AT COMPACT inkl. monitor 40 Mb harddisk^«999,- 4195 "** ■ïISÏÏraS^SfS? JV£l SSI Tweeweg systeem. Hogete NOG ENKELE VOORBEELDEN: TULIP PC COMPACTinkl. momtor. 20 Mb harddisk.** 2595 PROFESSIONELE CD ■
I J keuzestation. Leverbaar in zwart lastbaarneid. ACk MAGNAT SONOBULL 10 3-weg, 60 Watt. -295;- 159 SAMSUNGI646 WKLEURENMON. geschikt voor IBMmf 599 £S3nSet speciaal ont- |

C _ "* Z_J*i enZ"Ver O/lO MAGNAT SONOBULL 213-weg, 100 Watt £»,■ 199 EPSON LXBOO printer, 9 naalds, 180CPS 4W.-699 worpen om uw kostbare CD's ■____^ggp W-^ÏB-^Ss-3^l 398;. gt,nr^7 "^B^^^HHBBBBB^^ /s!^ii-__________. M.OA THE PILLAR topklasse zuil **96:- 999 STAR LC-24-10 printer, 24 naalds, letterkwaliteit 4699;-1199 van vuil te ontdoen ■
M£Cn^DLO2ïBLEKTV PORTABLE KLEUREN- S -IK/R JVC XL-E 300 CD SPELER programmeren van 32 num- (Qj AKAISRHM 300 2 weg gesloten systeem. -^ 49 STAR SRIO printer, zeer degelijk, A4, 200 CPS 4399;- 599 OQ9Ö ■AFSTAI^BEDIENING TELEVISIE WCD speler met digitaal filter en mers J>fiï^ BNS 394 3weg systeem, 20-100 Watt #8.- 498 GENUIS GM 6000 muis kompleet met mat 499,- 149 49#5" ___\+J ■
36cmbeödbu,s(34cmeffek- Donkere4scm(42cmeffek^ JVC FX«3BKCOMPULINK SSSffffSdiS" AACk fcMJ BNS 396topluidspreker, 100 Watt_ -^.g ________B ________¥ —-r
fcOt ingebouwde tuner (s-kana- tief) flat square beeldbuis Auto- O |GiïALETUNER -549:- BOSE 901 de beroemdste, 500 Watt -2698; 1998 * W PI ATFNAFD M I
len) me. 30, voorkeuze. Lever- mafeche afstemming op 40 Smputer gebuurde digrtale CD singles. Willekeurig -*«; »"W

JAMO DIG 70 pertekt geluid 309- 199 V^ö®^' 11 " 111 II 1
SSJW SSÏÏng kwarts PLLsynthes^er tuner NOG ENKELE VOORBEELDEN: 9|^Ol JAMO SW 50 subwoofer 799;- 499 \_WT_TWTk____ _^<sM^^~^. Io/X'UXJöcm. siai lubucuici mly mpt nnh/ann<;t van FM stpfeo "*——— HilL^nUhi.iiH ««.« L s-o:s5ltt. /AU___ __Y7T-_inVT___ Br—^^""toi i»,v./~~' ■■■ ■

CüACk QQQ ?nffl.Glïïn^ PHILIPS CD SPELER shuffie play -535:399 l^jgl ELIPSON 1404 topklasse -^1^ iSPWWffiPli^ KPSI IO^W 4495"- Oww 16FM ol middengolf voorkeu- TECHNICS SLP J2O voor 315 midisets JB9;- 499 ELIPSON 1401 klein, maar goed 898:- OW |)|^U'j'lr Tl fy77jTM **__W^ M'ÉlËw I
NOG ENKELE VOORBEELDEN:

2eSl3tlonS OQQ GOOOMANS GCD 550 CD wisselaar voor 6 CD's^W WSW«I
r^T^p, B&W DM 220 LUIDSPREKER SPECTRAVIDEOII3 \WWÜl\IM'.{\EtMbMSEBMg INUbtNKtLtVUUtUfULUCH^ éCJJ^J CEC 63016xpreset. LED urtlez.ng ,JS LUIDSPREKER ö^nL© B Drie luidsprekereenheden ver- QUICKSHOT JOYSTICK _UWtMMM WW^l^k^l IARISTONA 37 KEIO2O 34 cm draagbare KTV '*9St';^ _. TECHNICS SLP 520 met afstandsbediening 4982;-1199 Hoogwaardig tweewegsysteem FflT TO?^V WM zorgen het frekwentiegebied Voor PC/KT compatible LiM//iiMaHMJ^L 11- ’ ■ARISTONA 38 XE 1102 39 cm, afstandsbed -889p 749 TECHNICS SLP 720topklasse 3352: 1299 waarin dezelfde woofer gebruikt J ■"}) 111f van 53 Hz-20 Hz ± 3 dB. computers. ■»-*- ——J ■

GRUNDIG P4CW4S 40 cm flat square, teletekst 4399;- 799 -.j PHILIPS CD 360 met zeer uitgebreid FTS geheugen_4«o:- 449 wordt als in de. professionele Wk)) _^f QQQ .„__. OA?S T/M_)ifM "^Tw^nSrl I
SAMSUNG CB 348 37 cm montortook, 30 «*_"*» JKH^STax.L PH |L,PS CD 960 de mees. uitgebreide If^X*-- AW^f* mjmmÊÊÊ I
TELEFUNKEN MPR 2155 cm flat square, teletekst _4889;-1149 DIGITALEiTONEH wat* n/IQ 4B^ W■J ||i i'!, 7 -»^9»B
ARISTONA 52 XE 4595 stereo, teletekst Scart 1499 SSÏem PHlll_________________________M _\_-_W_. '' Kj] !i''|-& 11 27- I
GRUNDIG STP 55-2556 stereo, 55 cm, teletekst 4Ö99;- 1299 ming automatisch zenderzoek- Jl BL ■. ! -^1^ 16 ZON ZOMER HITS" I
(TT 3448 55 cm, teletekst, monitormodel 4689? 1199 systeem met een geheugen iIJ Verzamel CD. met 0.a.: W ■
J . ' W-1898 tons, digitale frekwentieuitle- >^»»>><>^ _^L P^^^^^^^^^ Selection eva. -jC» I

rM_^_f___________________________Éi pHILIpscOMPACTDISC nummers,, x\ track previous 1 j| IORuncxoaß^HHHHE=ï| 4^. O£5Q SPELER track, replay, repeat. Dnevou- ■ M "E GREATEST LOVt i"c ■
„ fcWW FTS (Favounte Track Selection) dige zoeksnelheid. Bij 2 snel M W #^J^ ___. _\^aL^^\«___ I«<2*^^^^^ Unekprogrammeertaarge heden s hel geüd versneld J W _LJ_f\ m M \W\ Diana Ross. Tma Turner ■
OÊ_^Ê_^tßSß_9 heugen Infrarood afstandsbe hoorbaar(cue). Analoge en ■ W È ~J^# §§__-__ M W wfaaci rn 39. I
SANSUITU-X 301 DIGITALE dieningssysteem Music Scan. digitale uitgangen ■ M _f \ ##C^ M M UUBBtLua ** ■
TUNER Gemotoriseerd ladesysteem CQQ >*s^^ ■ .^i^ I##V ■ I HITSINGLE V/D WEEK: ■
Afstemmen dmv een enkele Digitale indikatie van 99 num- Z_bl_____§ ____. f _fL___W ■ I NENEH CHERRY ■|L-- druk op de toets, auto-scan, mers. totale tijd, verstreken tijd ■ #J J^^*^^^ "Bulfalo stance" ■lelelehsl S^\ ' locked indikator. Rechtstreeks per nummer en resterende tijd o^*^ ■ V^ #JS^ #^A I DEZE WEEK t" ■
toegang tot 6FM zenders en 6 Programmeren van max. 20 t^*"^_^ \___t___\ \W \ M^k_ È\. » _m ■ N>>

<^ IS ■»IWfK MG zenders. FM ruisonder — B m 1# #\ #^N A ■ I
W\ \ drukker. Superslim line mat- — M ■ \#V _M W |

yifflMMWlMl^^B,!^^ zwarteu^oering. V * V I
GRUNDIG T55-340CTITXT sizer afstemming. W .^ ,^É II
KLEURENTELEVISIE METCTI 000 WW«A^ V ■ B^^ V >^ V I
ENTELETEKST itoo- _^__\ W W^^ .^fl W M WW55cm(51cmeffektief)flat 'ww" ttt^-0^ M _m_^_w— —_^_w_w x Isqtarebefldbuis 39 voorkeur- I^^ M ■ HIFI SETS MPORTABLE±_ W IIzenders en 1AV-kanaal, CTI- m n»^hM^ _Blfcß«____«J^. Ischakeling waardoor mes- W\._*****''^ — _-_-_-_———— T[l£FU nken I
scherpe kleurscheiding, synthe- W I P^^*"^ I^^^ mM _f ■ ■ ■^^'^ Sm I

f^^^ _\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\_-_ WR^TFRkFR^i I^^E^Sm^^" L
■ ■■■! -^" |lgjjj|["';";''^^ Br"" _^H f*"^^f^M A A 1 A

L -^ AKAI AM A 202 VERSTERKER -— [eSmetSbele iiSeid,^'6 A^^^i IL^U{jLj||U^
__^^^ *9_t^-^-*-^^-^-*-^-W!_W_W ___W_______n________v%__\____9___ï_9 TCI CCII klif CM DPD CC DAHIH uuuucic J^" -.V^

B UinPHl_7rnßr)F__<_ _m bouwde 5 bands equalizer \m ■ \W_^ÊÊKBS_\ CASSEnERECORDER USPdy-É n«»<\ .MZfMÉ VIUCUnC^UnUCnOJ| J urtgangsvermogen van jS H Portable rad o cassetterecorder l/H GOED GELUID OP UWKARNAVALSWAGEN MAAK'"sharp_ -^T 1 2x45 Watt (DIN) aangingen » me. dubbel cassettedeck 4 ±f %/ Wf""*!^^?^OWÜ/L voor surround sound proces ,/nniioccincu. VAN Dt OPTOCHT EEN NUG UHUItH brtKIMIiCH
M_W^_m_-_m^__-_-_-_mm_m_mM 1 soren, loudness schakelaar, NOGENKELE VUÜHOttLUtN. FN UOGH7ANG MAAKT HET _r_-_M_W_-_-_2_ËÊ_m_%

j schuifregelaars voor volume en «Sil SONY ICFIMFS FM radio in moderne kleuren .-49: « *■" êibi tm W_\
■j^Hj M^'^^^B ■KsL/ balans, ingangen voor MD, CD, WgEM_W_WË-M m==ï==M GRUNDIG CRIOO kompakte cassetterecorder 469;- 69 y^e^jto _ BETAALBAAR! |J I

Sn dus 8 uur opnamen §| BÉÜhB OD^retóïS^alï'Sraïmnen SS^SSJS SONY CFSW 301 dubbel cassettedeck Jft- nD"DQ'| =KTI KKH- mogeli^pltapejm^me, 11QQ LUXMANLV 90 VERSTERKER ?v!ïïS^^.X tol & schoon helder en krachtig geluid is he. gevolg SONY CFSW 401 dubbel cassettedeck ** 2» lO^J^^^U4 programmas in 14 dagen, 4399;. i i Geintegreerdeltereo versterker gangen, etc te regelen. Buiten de uitgebreide Piekmeters, hoofdtelefoon en 2 paar luidspreker- SUPERTECH MCBB3B music center met pick-up 349;- 249 M-® ® |^^^y gBAMHBH^^^BBtV^
meteen uitgangsvermogen van audio ingangen zijn er ingangen voor video Door uitgangen HITACHITRK 3D 2Estereo radio cassetterecorder .-589;- 199 ALECTOPA2I2SET2S ALECTOPA26O/BS4O kunnen worden_

NOGENKELE VOORBEELDEN: 2x 30 Watt aan 8 Ohm. Dyna- motoraangedreven op afstand bedende volume- SETPRUS m_f_f\_^\ SHARP QT 242 stereo radio cassetterecorder 499-,- 99 40 Watt PA versterker met Professionele 80 Watt PA ver- KOMPLETESET
ARISTONA 86SBI, 120 kanalen, 4 programma's 4489;- 899 misch vermogen 2x 80 Watt regeling, video-enhancer, monitoruitgang, vare- gWIwl PHILIPS 8198 dubbino set .^39;- 199 2regelbare microfooningangen sterker met vele mogelijkheden. CCIM
AR,STONA62SBsu,,ge.morr,,«r .999 betekjd.Ss en een e,aaan«ng op de g *J*J =- dubb

-^ eneen^^gvoor -«^^jaS 'GRUNDIG VS 450 3 koppen, VPS, 4 progr. 239», 1199 4^r£ö voudfg aan te sluiteriop uw 12 (220 V). Ingebouwde sirene en ELECTOPA26O/BS6O flITT VR 3928 zeer gemakkelijk te bedienen Uto,- 999 j^ .~^\ I oppningstijden-n, «m^ 093018Q0u/ Vort accu (ook 220 V). Wordt gong, aan^voor microfoons, wem, maar dan met 2 x BS*
PANASONIC NVMBmet digitale trucages _*»,1999 '?*„„!?*'*' \ ~1 ZBS«'SS.r,fI,W geleverd me. 2xBS 25 me- metalen hoornspeakersj.

A. é\ \ __^^ zaadag van09.30-1700uur. talen hoornluidsprekers met speler. Kompleet geievwamet een vermogen van 45 wanr
'~~~* iMfflffllfc É :\ \ _f_K_ -

________________ _________ __________________ mmm _____ __t_____m bevestigingsbeugels 2 x Alecto BS 40 hoornluid- r+f_\C_fjT , hèfl dm 1 1 i _W\ __m ê_m ________l __________ _t_W I■■ ■ W ___ tv __________ _A\ _**. *__-*. sprekers met bevest. beugels, §>^_t__f
W____EÊË_W& w____ f*gl ' m. \ /Mm Ml l^^l VU M zodat ze makk* vzr*'ff£ m MARANTZPM3SAUDIOPHILE \f / V Ot^

PANASONIC NV-H 75EO HIFI zijn \ ir^Raf het gebruik van speciale hoge \ \ jfclM II I ■■ ALECTO PA 212 SET 40 ALECTO BS 25 speakers --*' 8
STEREOVIDEORECORDER standsbedieningen digitale bar- twalite sonderdelen wordt de WÊmi \mMÊ MU U blk^bin ■■ Idem maar dan met 2xBS 40 .R. „ .ZT 44J,
VHSv.deorecordermet4vi- code leespen voor het zeer göuMitdopeenhoog- W_W__ _mmsm\\ WM, P^ Vfl I■■ ■ metalen hoornluidsprekers, ALECTO BS 40 speakers l4g
deokoppen waardoor een eenvoudig programmeren van staand peil gebracht. Het kontr ■■■■■■m .^——^ 40 Watt per stuk. ALECTO BS 60 speakers ■»* ,49
schitterende beeldkwaliteit. de recorder. nu uitgangsvermoger^2 x35 _ __ ■ —^^ S^^ JLlllltJIJlt OQQ ALECTO PA 212 versterker . -*'sasTsff », 1999 « 499 Daar lelm jeniet omneen 399 ««»»—.— -»*
VOGELZANG: OOK TIJDENS DE OPRUIMING DE GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEyiSIEJXMPUTERS EN ELEKTRONIKA
rwui.Li.niiM. vw#

fiWfto*,,; /tem*"» ft*»^ 22, «Mi/en; 19. Maastricht Hifi, video- en Technische Dienst, Wólfstraat 11, Afd. Elektmmka, M. Smedenstraat 25.



binnen/buitenland

Nieuwe minister neemt wat afstand van beleid regering Reagan

Baker wil voorzichtige
houding jegens Moskou

Van de redactie buitenland
- De komende Amerikaanse minister van

Zaken, James Baker, heeft enigszins afstand ge-
£oljïien van het buitenlands beleid van de regering-Reagan.
aker pleitte voor een commissie van de Senaat voor grote
°rzichtigheid jegens de Sovjetunie. Verder vroeg hij de me-

-1e )yerking van het Congres bij het bepalen van een nieuw be-
-1(1 voor Midden-Amerika.

de |r' wiens benoeming nog doo:
üeri moet worden bekrach
voei'riWerc* dinsdag aan de tand ge
voor r,^ oor de Senaatscommissif
„jjr Buitenlandse Zaken. In zijr
t^^zetting schaarde hij zich ach
* het beleid van zijn voorgangerUe°fge Shultz.

Terughoudend
Ai, v-'

Unif>eri °P he* Punt van de Sovjet
stelde Baker zich wat terug

houdender op. Hij beklemtoonde
dat de Sovjetunie ondanks alle ver-
anderingen sinds het aantreden van
partijleider Michail Gorbatsjov nog
steeds 'een zeer zwaar bewapende
supermacht' is. Daarom is het vol-
gens Baker, die onder Reagan mi-
nister van Financiën is geweest,
zaak Moskou met 'terughoudend-
heid en realisme' te benaderen.

Ook al hebben de verenigde Staten
er baat bij dat de hervormingen in
de Sovjetunie slagen, heeft het vol-
gens Baker geen zin om concessies
te doen of het kredietbeleid jegens
Moskou te versoepelen. Het welsla-
gen van de 'perestrojka' hangt niet
van buitenlandse hulp af, zo vond
Baker.

De toekomstige baas van het State
Departement stelde voor in de toe-
komst ook op geregelde basis met
de Sovjetunie te overleggen over de
bestrijding van het terrorisme, de
smokkel van drugs en milieuproble-
men. De twee landen voeren nu al
regelmatig besprekingen over re-
gionale problemen, ontwapening en
de mensenrechten.

Infiltratie
bij krakers

mislukt, JJtoEGEN - De BVD (Binnen-
brak e Veiligheidsdienst) heeft ge-
beerd te infiltreren in de Nij-
tTolfSe krakerswereld. Een man die
ge Deerde een werkruimte te krij-
5r lj* het krakersbolwerk de Grote
doo werd echter ontmaskerd
tyo

r de krakers. Dat heeft een
liy°rdvoerder van de Nijmeegse po-e gisteren meegedeeld.

p,.Politie bevestigt dat er door de
c 0 Inlichtingendienst (PID)
tia t

ten z*Jn Setegd met een infor-
(je o " at gebeurde in opdrachtvan
verd e WOOl"dvoerder weigert
trat

er elke informatie over de infil-
\ve omdat de informant
van7 ê onder verantwoordelijkheid
L„ "et ministerie binnenlandse za-

lte
gens een verklaring van de kra-

*arn fllo6^ de man informatie ver-
ken n over de manier waarop kra-
egn zich zullen verdedigen tegen
k er cventuele ontruiming. De kra-
sc^, zeggen over informatie te be-
]aat *ken dat er plannen zijn om het
f>w grote krakersbolwerk in Nij-
*W1^ te ontru'men- 1° de Grote
ÖerH Wonen en werken ruim hon-
6ek mensen- HetPa9d werd in 1984
On*i"aakt. De krakerszeggen dat een
ge Ulming past in het beleid van de
ferT6ente om kraakpanden op te of-
binJ1 aan dure appartementen in delnienstad.
b_s
er s 0̂1lt'ewoordvoerder ontkent dat
cje J; ra ke is van een op handen zijn-

rec> „Daarvoor is een ge-
Wei^" vonnis nodig en dat ont-kt , aldus de woordvoerder.

Schuldenlast
De scheidende minister van Finan-
ciën zei verder dat de Verenigde
Staten naar mogelijkheden zullen
zoeken om de enorme schuldenlast
van de Zuidamerikaanse landen te
verlichten. Wat betreft de economi-
sche sancties die het'Congres in
1986 afkondigde tegen Zuid-Afrika
slootBaker zich aan bij de opvatting
van Reagan: volgens hem hebben
die niet gewerkt.

Baker verzekerde Israël van de
steun van de Verenigde Staten en
zei dat de nieuweregering, ondanks
de dialoog met de Palestijnse Be-
vrijdingsorganisatie PLO, tegen de
stichting van een onafhankelijke
Palestijnse staat blijft.

Prioriteit
Onder het motto 'het buitenlands
beleid begint thuis' wilBaker in zijn

beleid prioriteit verlenen aan de be-
trekkingen met Canada en de Mid-
denamerikaanse landen. Vooral op
dat laatste punt zette Baker zich
duidelijk af tegen het beleid van
Reagan, die herhaaldelijk met het
Congres overhoop lag over de mili-
taire steun aan de anti-Sandinisti-
sche opstandelingen in Nicaragua.
Baker vond dat Reagans Midden-
Amerikabeleid mislukt was.

Volgens hem zal de regering van
president George Bush overal voor
de rechten van de mens opkomen,
ofdat nu in Nicaragua is ofin El Sal-
vador. Hij zei verder dat de Ver-
enigde Staten de Nicaraguaanse op-
standelingen, die zij jarenlang fi-
nancieel hebben gesteund, niet in
de steek mogen laten. Maar Baker
liet in het middenof hij het Congres
zou vragen om hervatting van de
militairehulp, die in februari op last
van het Congres werd gestaakt.

" De komende minister van Buitenlandse zaken van de VS, Ja-
mes Baker, aan het begin van zijn ondervraging door de com-
missie voor Buitenlandse Zaken van de Senaat.

Zestien
bedrijven
verwoest

ina^HÊM - Door de brand op het
hem neterrein Presikhaaf in Am"
"fien Z'^n zestien bedrijven in vlam-
voeV°Pgegaan. Volgens een woord-
dat " Van Arnhemse politie is
scu g'sterenkomen vast te staan. De
bou e aan het bedrijfsverzamelge-
"Hil 6n e inventaris loopt in de
Iv^enen, aldus de woordvoerder.
oor and is door nog onbekende
kj,. aak ontstaan op de verpak-
frUjfSafdeling van een groente- en

Volgens debrand-
enr ls er geen sprake geweest van
s^j. technische storing. De politie
'lik f

aarom niet uit dat een mense-
zaakt °*e brand heeft veroor-

Beveiliging
De beveiliging door de GeheimeDienst geldt voor zowel de presi-

dent als voor zijn vrouw Nancy. Als
Reagan overlijdt, krijgt zij voor het
leven recht op bescherming, tenzij
zij opnieuw in het huwelijk treedt.
De kinderen van de Reagans krij-
gen geen bescherming, omdat zij al-
len volwassen zijn.

Oud-senator Lawton Chiles, dieooit
campagne voerde om het pensioen
van oud-presidenten te reduceren,
schatte de kosten van debeveiliging
in 1986 op 9,3 miljoen dollar. Dit
gold voor de oud-presidenten Ge-
rald Ford en Jimmy Carter, maar
niet voor Richard Nixon, die er de
voorkeur aan gaf zelf lijfwachten te
huren.

Hoewel Reagan in zijn laatste presi-
dentiële toespraak voor de radio
sprak van „teruggaan naar de boer-
derij" nemen de Reagans in werke-
lijkheid hun intrek in een chique
wijk in Los Angeles. Het landgoed
van 278 hectare zal ook in de toe-

komst slechts functioneren als va-
kantieverblijf. Voor beide residen-
ties wordt de beveiliging vergoed.

ledere president ontvangt bij zijn
afscheid een som van maximaal
300.000 dollar. Er wachten op Rea-
gan in Los Angeles aleen dakappar-
tement, met kantoren voor hemzelf,
zijn vrouw, de Ronald Reagan Pre-
sidential Foundation, de Geheime
Dienst en persvoorlichter Mark
Weinberg.

Moeilijk
De woning in Washington is gere-
serveerd voor oud-presidenten die
de hoofdstad willen bezoeken, hoe-
wel zij daar niet altijd gebruik van
maken. Een woordvoerster van het
Nationaal Archief, Jill Brett, zei dat
naar schatting 500.000 dollar is uit-
getrokken voor de verhuizing van
Reagans presidentiële documenten

naar Californië en 1,3 miljoen dollar
voor de inrichting van een biblio-
theek.
Reagans persoonlijk bezit is moei-
lijk te schatten, aangezien de mees-
te van zijn tegoeden worden be-
heerd door een zelfstandige stich-
ting. Als president mag Reagan zelf
zijn vermogen niet beheren. Vol-
gens de jongste financiële gegevens
zijn de effecten en obligaties meer
dan 250.000 dollar waard. De Rea-
gans kochten hun boerderij in 1974
voor 526.000 dollar en investeerden
er acht jaar later voor ongeveer
127.000 dollarin. De nieuwe woning
in Los Angeles werd voor 2,5 mil-
joen dollar gekocht door vrienden
met wie de Reagans een huurcon-
tract hebben van naar verluidt
15.000 dollar per maand.

Zowel Ronald als Nancy is van plan
boeken te schrijven en lezingen te
geven, hetgeen ongetwijfeld een
aardige bijverdienste zal opleveren.

CAO-coördinator FNV over dreigende akties:

'De werkgevers
spelen met vuur'

Van onze redactie binnenland
AMSTERDAM- Hij mist de flair
van zijn voorzitter Johan Steke-
lenburg. Jakob Draijer, CAO-
coordinator van de FNV, kiest
zijn woorden bedachtzaam en de
onderhandelingstafel lijkt de
voormalige voorzitter van de gra-
fische bond Druk en Papier be-
ter te liggen dan de barricade.

Toch staat hij aan de vooravond
van wat de belangrijkste vak-
bondsacties sinds jaren lijken te
worden. In drie belangrijke be-
drijfstakken, de bouw, het weg-
vervoer en de kleinmetaal lopen
de CAO-onderhandelingen vol-
komen spaak. Bij Hoogovens en
de grafische industrie gaat het
niet veel beter.

Dat het juist dit jaar tot acties
komt, is geen toeval. De econo-
mie van Nederland is de crisis
van een aantal jaren geleden he-
lemaal te boven gekomen en de
rendementen van de bedrijven
zijn boven verwachting hersteld
van de moeilijke jaren. De bon-
den zienruimte voor verbetering
van lonen, .arbeidsvoorwaardenen voor extra werkgelegenheid.
Maar bij de CAO-onderhandelin-
gen is gebleken, dat de werkge-
vers niet van zins zijn de extra
groei te delen met hun werkne-
mers.

Profiteren
Werkgeversvoorzitter Van Lede
pleitte vorige week nogvoor een
gematigde loonontwikkeling.
Het is een medicijn, dat volgens
hem heeft bewezen dat het werkt
en waarvan de toediening daar-
om onverminderd moet door-
gaan. De bonden voelen daar
niets voor. Draijer: „De Neder-
landse vakbeweging is door on-
dernemers en regering altijd ge-
prezen, omdat ze zich zo verant-
woordelijk opstelde. Maar nu be-
gint het tijd te worden dat de
werknemers ook de vruchten

kunnen plukken de loonmati-
ging".

De bedrijven kunnen zich vol-
gens hem best betere arbeids-
voorwaarden permiteren: „Het
gaat economisch goed genoeg.
Maar ieder jaardat ze de loonma-
tiging weten te verlengen, is voor
hen pure winst".

Het arbeidsvoorwaardenbeleid
van de FNV werd afgelopen
voorjaar vastgesteld. Daarbij
werd afgesproken dat de loon-
ruimte in de verschillende be-
drijfstakken volledig zou worden
opgeëist. Niet alleen ten behoeve
van loonsverhoging. De FNV
staat een beleid voor, waarbij het
beschikbare geld wordt gebruikt
voor loonsverbetering, scholing
en maatregelen voor het in
dienst nemen van langdurig
werklozen.
Dat de werkgevers zich tegenzon beleid zouden verzetten,
werd meteen al duidelijk. Zowel
de werkgeversorganisaties VNO
en NCW als het kabinet waar-
schuwden dat de loonkostenont-
wikkeling gematigd moest blrj-
ven. Bovendien keerden de on-
dernemersorganisaties zich te-
gen alle voorstellen die rieken
naar verdergaande arbeidstijd-
verkorting (ATV) met het doel
meer mensen in dienst te nemen.

Draijer vindt dat de werkgevers
daarmee hun maatschappelijke
taak schromelijk verwaarlozen.
Bestrijding van de langdurige
werkloosheid is volgens hem een
taak van alle maatschappelijke
krachten: de werkgevers, de
werknemers en de overheid.
Werknemers zijn bereid een deel
van de loonruimte aan werkgele-

genheidsmaatregelen te beste-
den. De overheid financiert de
verschillende plannen voor de
bestrijding van de langdurige
werkloosheid. Alleen dewerkge-
vers laten het er bij zitten. „Zij
zijn pas bereid een langdurig
werkloze aan te nemen als er een
premie van 15 tot 20.000 gulden
op zijn hoofd staat", aldus de
FNV-bestuurder.

Hü heeft de indruk dat de werk-
geversonderhandelaars in de
verschillende branches zich nog
harder opstellen dan hun koe-
pels: „Die zeggen alleen dat de
ATV niet verder mag gaan, maar
willen de bestaande afspraken
wel handhaven. De brancheorga-
nisaties doen allerlei voorstellen
om bestaande situaties terug te
draaien. In de bouw zijn bij voor-
beeld voorstellen om een aantal
roostervrije dagen in te leveren
in ruil voor scholing. Maar dat is
geen verbetering van de arbeids-
voorwaarden, dat is een sigaar
uit eigen doos".

Het voorstellen van verslechte-
ringen is volgens Draijer een tak-
tiek die de werkgeversonderhan-
delaars al een paar jaarhanteren:
„En als het ons dan lukt om die
voorstellen tegen te houden, dan
moeten we dat als een overwin-
ning zien. Dat is een werkwijze

waar we dit jaar geen genoegen
mee zullen nemen. We willen nu
echte verbeteringen".

Jakob Draijer:
Dreigende akties.

Reganhoeft geen boeken te verkopen
Van onze correspondent

WASHINGTON - In tegenstelling
tot enkele andere oud-presidenten
zoals Thomas Jefferson, die zijn
boeken moest verkopen om de
ïindjes aan elkaar te knopen, be-
hoeft Ronald Reagan zich geen zor-
gen te maken over zijn financiële si-
tuatie als hij eind deze week is afge-
treden.

Reagan trekt van twee pensioenen,
krijgt bescherming van de Geheime
Dienst, een gouden handdruk van

Voor hel leven
bescherming door
f/e Geheime Dienst

300.000 dollar en het gebruik van
een riant appartement in Washing-
ton. De overheid zal verder het ver-
zenden van de presidentiële biblio-
theek en documenten naar Califor-
nië betalen en zorg dragen voor het
beheer daarvan.
Reagan ontvangt reeds een pen-
sioen van 29.188 dollar per jaar van
de staat Californië, vanwege de acht
jaar dat hij daargouverneur was. Nu
hij ook nog een achtjarig president-
schap achter de rug heeft ontvangt
hij een federaal pensioen dat gelijk
is aan het jaarsalaris van een kabi-
netslid. Dit salaris ligt momenteel
op 99.500 dollar, maar zal tot 155.000
dollar oplopen als het Congres in-
stemt met een door Reagan voorge-
stelde salarisverhoging.

Eensgezind
Opmerkelijk in de komende ac-
ties is de eensgezindheid van de
FNV-bonden. „We hebben bij
het vaststellen van ons arbeids-
voorwaardenbeleid voor het
eerst ook een strategie opge-
steld", zegt Draijer, „Dat bete-
kent dat de bonden zoveel moge-
lijk samen optrekken". In de af-
gelopen jaren zaten FNV- en
CNV-onderhandelaars regelma-
tig met de onaangename situatie
dat in één bedrijfstak een CAO
werd afgesproken, die dan maat-
gevend werd voor alle overige
onderhandelingen. Dit jaar heb-
ben de onderhandelaars van
meet af aan de gespreksdata op
elkaar afgestemd en een dergelij-
ke probleem weten te voorko-
men.

Dankzij die afstemming zijn de
bonden nu ook in staat gezamen-
lijk de acties voor te bereiden. In-
dustriebond en Bouw- en Hout-
bond gaan deze week al samen
verscheidene bouwwerken af,
waar bouwvakkers en installa-
teurs worden voorgelicht over de
stand van zaken tot nu toe. Half
februari staat een gezamenlijke
actiedag op het program en er
zijn plannen om vrachtwagen-
chauffeurs bouwterreinen te la-
ten blokkeren. Lang niet alle ac-
ties zullen gemeenschappelijk
worden gevoerd. Maar Draijer
verwacht dat de gelijktijdige ac-
tiedreiging in een aantal belang-
rijke sectoren met samen een
paar honderdduizend werkne-
mers voor werkgevers een be-
langrijke waarschuwing is: „Wij
sturen niet aan op arbeidscon-
flicten. Maar hopen we dat de on-
dernemers door ons gezamenlijk
optreden inbinden. Ze moeten
zich realiseren dat ze met vuur
spelen".

Prinses Margriet viert vandaag haar
46ste verjaardag. Dezefoto van deprin-
ses is reeentetijk genomen in Den Haag.
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(ADVERTENTIE)

OPEN HUIS
vrijdag 20 januari 1989

14.30-16.30 uur en 18.00-21.00 uur
Zie onze advertentiepagina nr 30 .2^

(ADVERTENTIE)

Nog 3 dagenrestanten
opruiming /\bijvm^X

Korting m o^^vie^- Jwordt aan de 'ö«\^s-'kassa verrekend. "jjS"'

van/voor prijzen "BO
=

30%koning.

VROOMiSDREESMANN VüST
Geldig i/m za. 21 jan. '89. M.u.v levensmiddelen.
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Investeren in
de 'toekomst'
EERLEN - Sinds kort wordt

in Qe Financiële Termijnmarkt
■j^ttisterdam gehandeld in het
Maat ntract'- De handel vindt
i »ts op de vloer van de optie-

Het FTI-cointract is ech-
fiüe^een °Ptie. maar een zoge-
nde 'future' op de EOE-aan-

. PUnt waarmee de index ver-
""anH I"*' betekent een waardeve-
Per f 1 nS van maar liefst ’ 200,-
Wh an worden ge_

ld in de hele Nederlandse
aelenmarkt zonder ook maar

De i?Sndeel in bezit te hebben.
tgr '^-contracten kunnen ech-ook worden gebruikt om het
Wr zit tegen ongewenste
tne te bescher-
het Pver de mogelijkheden van
febr euwe Fn-contract is op 16
tjft

Uari in Heerlen een voorlich-
-55,f4s

5
avond. Inlichtingen: 020-

MeerJapanse en
Britse overnames
inNoord-Amerika

'£tyv
'''ben ~ Britten en Japanners
*n ; Vorig jaar meer geld gesto-
tiigj 11 overnemingen in de Ver-
hit.* Staten dan ooit tevoren,

hebben voor 32,5
W do'iar aan Amerikaanse on-
'^d 'S'Oien overgenomen, het-
'"dse itten de gro°tste buiten-

eiBenaren van Amerikaanse
tiitlgp

nSen maakt. Japanse overne-
*nt ln de vs badden vorig jaar
V aarde van 12'7 miUard dollar,
"ijkt " het dubbele van 1987, zo
WUlt gegevens van de investe-
>olgeank Ulmer Brothers.
iet a

ns sPecialisten is de groei van. ovantal buitenlandse bedrijven
!%1 ernemingspad in de VS een
Vr uVan et gr°te belang van de
?&u aanse markt en de relatief
"oor H°sten van Amerikaanse activa
**tal Zwakke dollar. In het totale
iar < overnemingen in de VS vorig
*vJS waarde van 280 miljard dol-
£oot de buitenlandse rol nog niet

Beursoverzicht
Prijshoudend

ste a?EjRDAM- De belangrijk-
het J*ndelen waren gisteren op
Ht 1

rsplein prijshoudend tot
&Übli ager' De in de middag ge-
dek'^erde tegenvallende han-
licht(!Vers van de VS deden de
de d3koersstijgingdie eerder op

oPtrad teniet. Deze ont-
leven j.B Sing gepaard met een

i
lge handel. De omzet in

f 1_\ ,en overtrof het bedrag vanö^ljard.
tnee msterdamse beurs liet hier-
L,Qndeen ander beeld zien dan de
gen ]^nse- waar de koersen ste-
tfft 0

e oorzaak lag aan het ren-
liet ep ' °°k de obligatiemarkt
één r^.Poge omzet van meer dan
'etirt . Jard gulden zien bij da-
's m® kersen.
"Wf 6ns al was de obligatie-
veru yolop in beweging na een
tyest S'n.g van de koi^te rente in

uitsland> waar speciale
Op u lngen werden toegewezen
vi0 "°gere tarieven. Dit had in-
°ok PP de lange rente en had
lanri „IJn weerslag op het Neder-igrentefront.
bij J| xo°P van de ochtend tradenlenil meest verhandelde staats-
&un? gen dalingen op tot 0,3
0ie ■■ De CBS-obligatie-index,
berpi/ vroege middag wordt
Seliit end daalde 0,6 punt in ver-
De JK,ing met devoorgaande dag.
'Wk tland Utrecht Hypo-
verh k kondigde zelfs al een
te a °glng van de hypotheekren-
gaf n- De nieuwe staatslening
del;^p de eerste dag van verhan-jng:al 0,4 punt prijs.
naar nmng wordt uitgekenen
We<, tHeen vergadering van de
daas irse centrale bank, van-
sant' adat diverse centrale

Vergeefs getracht had-
van d

oor interventies de stijging
Word?e dollarkoers te stoppen,
tyeJrneen discontoverhoging in
öe .^Duitsland niet uitgesloten.
in d f?"vallende handelscijfers
liju e.v* had niet alleen nauwe-
°ok wnnloed op de dollarkoers,
'iezp Street kon dekoersver-
UUr ," snel wegwerken. Na twee
dcx handel liet de Dow Jones-in-
ycht een stiJgingzien ten op-
0D .:e.Van de voorgaande dag.
keor Beursplein lietKoninklij-
van h *°P de dagvan de spütsing
venn aandeel bij een zeer le-
eenaige handel in dit fonds op
Wa geanimeerde optiebeurs,

vrijdag series aflopen, al
op f ?J,fen stijging zienvan f 0,15
na],. 'i1'90- °e andere internatio-
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senf,f ,!?ger- BiJ de hoofdfond-
stiio * d,t keer VNU op met eeng

P1Van. f l>*° °P f95 en«m elsevier f 0,40 in herstel.

Boos
Hij is er boos over dat de FNV-bond
vorige week na de tweede overleg-
ronde „uitbazuinde" dat de onder-
handelingen stroef verlopen en in
feite vastzitten. „Het geeft geen pas
om dat soort dingen te roepen op
een moment dat er nog niet eens
echt onderhandeld is, dat is geen
constructief overleg", aldus Diens-
ke.

Opzet
Volgens hem is de FNV-bond er op
uit zich zo snel mogelijk bij andere
FNV-bonden aan te sluiten en on-
der de vlag van deFNV mee te doen
aan „een zorgvuldig getimed" actie-
plan. Hij wees erop dat in andere
sectoren waar de cao-onderhande-
lingen vast zitten (metaalnijverheid,
bouw, wegtransport) vanaf eind ja-
nuari acties zijn aangekondigd en
volgens Dienske wil de grafische
bond die actieboot niet missen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeuis
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 91,60 91,40
Ahold 89,70 89,40
Akzo 148,80 148,30
A.B.N. 43,40 43,20
Alrenta 159,00 158,70
Amev 56,30 56,00
Amro-Bank 80,50 80,10
Ass. R'dam 153,00 a 153,00
Bols 142,50 142,50
Borsumij W. 126,50 128,50
Bührm.Tet. 60,60 60,90
C.S.M.eert. 65,50 65,80
Dordtsche P. 222,00 222,00
Elsevier 63,80 64,20
Fokker eert. 30,50 30.30
Gist-Broc. c. 39,10 38,90
Heineken 150,20 149,00
Hoogovens 73,70 73,40
Hunter Dougl. 83,60 83,40
IntMüller 79,00 78,70
KLM 42,10 41,80
Kon.Ned.Pap. 47,80 47,90
Kon. Olie 121,75 121,90
Nat. Nederl. 68,30 67,90
N.M.B. 196,00 195,00
Nedlloyd Gr. 277,00 277,00
Nijv. Cate 83.50 84,50
Océ-v.d.Gr. 291,00 289,00
Pakhoed Hold. 106,70 106,90
Philips 36,60 36,50
Philips divB9 35,00 34,80
Robeco 101,60 101,30
Rodamco 158,30 158,50
Rolinco 97,90 97,80
Rorento 61,40 61,50
Stork VMF 28,00 28,00
Unilever 123,20 123.20
Ver.Bezit VNU 93,40 95,00
VOC 36,00 36.00
Wessanen 83,40 83,20
Wolt Kluwer 154,80 155,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 30,30 30 40
ACF-Holding 58,00 58,10
AhrendGr. c 174,50 174,00
Alg.Bank.Ned 44,30 4410
ABN div'B9 43.00 42 50
Asd Opt. Tr. 26,30 27,50
Asd Rubber 8,70 880
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 78,00 78,00
Aut.lnd.R'dam 60.00 61,00
BAM-Holding 265,00 270,00b
Batenburg 72.80 72.70
Beers 124,50 124,50
Begemann 72,40 72.60
Belindo 420,50 421,00
Berkei's P. 8,10 8,05
Blyd.-Will. 25.50 25,00
Boer De. Kon. 310,00 304,00

de Boer Winkelbedr. 59,30 59,60
Boskalis W. 12,55 13,20
Boskalis pr 10.40 10,30
Braat Bouw 815,00 815,00
Burgman-H. 3030,00 3200,00 b
Calvé-Delftc 813,00 811,00
Calvépref.c 4350,00 4360,00 b
Center Parcs 58,50 59,00
Centr.Suiker 66,20 66,20
Chamotte Unie 13,70 13,70
Cindu-Key 96,00 96,30
Claimindo 410,00 410,00
Cred.LßN 76,30 76,00
Crown v.G.c 71,50 72,00
Desseaux 190,00 194,00
Dordtsche pr. 218,70 219,50
Dorp-Groep 44,00 44,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 181,70 183,00
EMBA 108,00 126,00
Enraf-N.c. 46,00 46,00
Eriks hold. 292.50 293,00
Frans Maas c. 65,50 66,70
Furness 78,30 79,00
Gamma Holding 64.50 64.50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,40 26,20
Geveke 38,00 38,50
Giessen-de N. 101,00 108,00
GoudsmitEd. 174,00a 174,00
Grasso's Kon. 87,30 87,00
Grolsch 109,50 110,00
GTI-Holding 147,00 146.50
Hagemeyer 84,50 85,50
H.B.G. 175,50 176,50
HCS Techn 15,00 15,00
Hein Hold 131,00 130.00
Hoek's Mach. 169,00 169,00
Holdoh Hout 438,00 439,00
Holec 18,10 18,00
H.A.L.Tr. b 1396,00 1440,00
Holl.Am.Line 1393,00 1445,00
Heineken Hld 131,00 130,00
Holl.SeaS. 1,66 1,63
Holl. Kloos 338,00 350,00
Hoopen Co 13,60 14,00
Hunter D.pr. 1,99 1,99
ICA Holding 17,50 17,40
IGB Holding 38.50 39,40
IHC Caland 22,60 22,50
Industr. My 164.00 162,50
Ing.Bur.Kondor 580,00 579,00
Kas-Ass. 36,70 37,00
Kempen Holding 16.80 16,80
Kiene's Suik. 1240.00 1240,00
KBB 77,00 76,50
KBB (eert.) 76,50 75,50
Kon.Sphinx 66,00 65,00
Koppelpoort H. 256,00 256,00
Krasnapolsky 153,50
Landré _ Gl. 44,30 43,00
Macintosh 42,00 42,00
Maxwell Petr. 580,00 585,00 I
Medicopharma 75,30 75.00 I

Melia Int. 7,90 7,90
MHV Amsterdam 21,00 20,50
Moeara Enim 1040,00 1040,00
M.Enim 08-cert 13800,00 13800,00
Moolen en Co 35,00 34,00
Mulder Bosk. 38,80 38,80
Multihouse 9,80 9,70
Mynbouwk. W. 421,00 425,00
Naeff 225,00
NAGRON 46,80 46,80
NIB 513,00 520,00
NBM-Amstelland 15,30 16,30NEDAP 269,00 269,50
NKF Hold.cert. 230,00 230,00Ned.Part.Mij 31,40 31,30
Ned.Springst. 7500,00b7500,00
Norit 627,00 625,00
Nutricia 241,00 237,00
Omnium Europe 19,10 19,10Orco Bank c. 85,30 84 60
OTRA ' 482,00 482,00Palthe 145,70 146,50
Polynorm 86,50 87,00
Porcel. Fles 125,00 125.00Ravast 53,80 53,70
Reesink 59,00 60,00
Riva 52,50 56,90
Riva (eert.) 52,50 55,30
Samas Groep 59,00 60,00
Sanders Beh. 81,00 81,00
Sarakreek 36,50 37,50
Schuitema 1295.00 1288,00Schuttersv. 85,00 85,00
Smit Intern. 26,60 26,60
Stßankiers c. 29,70 30,20
TelegraafDe 392,70 394,00
Text.Twenthe 224,00 233,00b
Tulip Comp. 60,50 61,50
Tw.KabelHold 118.00e 118,10
Übbink 91,50 94,00
UnionFiets. 16,40 16,50
Ver.Glasfabr. 225,00 225.00
Verto 63,70 63,60
Volker Stev. 48,30 48,50
Volmac Softw. 84,50 84,20
Vredestein 19,90 20,10
VRG Gem.Bez. 170,50 170,50
Wegener Tyl 162,00 162,50
West Invest 21,00 21,00
Wolters Kluwer 154,50 154.50
idem div 89 - 152,00
Wyers 60,30 60,30

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,90 35,80
ABN Aand.f. 68,80 68,80
ABN Beleg.f. 51,60 51,50
ALBEFO 51,20 51,10
Aldollar BF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 224,00 225,00
Alliance Fd 12,90 12,90
Amba 43,70 43.50

America Fund 266,00 266.00
Amro A.in F. 91,40 91,40
Amro Neth.F. 68,50 68,50
Amro Eur.F. 65,70 65.10
Amvabel 97,90 98,30
AsianTigersFd 53,10 53.40
Bemco Austr. 62,50 62,00
Berendaal 103,00 103,00
Bever Belegg. 28,50 28,50
BOGAMIJ 118,00 118,00
Buizerdlaan 35,70 35,70
Delta Lloyd 40,10 39,90
DP Am. Gr.F. 21,70 21,70
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 73,30 73,20
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,25 5,30
EurGrFund 51,30 51,30
Hend.Eur.Gr.F. 163,10 164,00
Henderson Spirit 71,20 71.50
Holland Fund 61,60 61,50
Holl.Obl.Fonds 119,40 119,00
Holl.Pac.F. 107,30 108,00
Interbonds 555,00 564,00
Intereff.soo 34,10 34,10
Intereff.Warr. 239,50 242,00JapanFund 48.50 47,00
MX Int.Vent. 61,00 61.00
Nat.Res.Fund 1335,00 1340,00
NMB Dutch Fund 34,10 34,20
NMB Oblig.F. 36,50 36,40
NMBRente F. 101,90 101,80
NMB Vast Goed 38.60 38,50
Obam, Belegg. 191,30 190,80
OAMF Rentef. 15,90 15,35 dOrcur.Ned.p. 46,80 46,80
Prosp.lnt.H.l. 10,20 10,20
Rentalent Bel. 1358,20 1358,30Rentotaal NV 31,10 31,10Rolinco cum.p 103,50 103^00Sci/Tech 1830 1800Technology F. 20,50 19,80
Tokyo Pac. H. 245,50 245,50
Trans Eur.F. 68,60 68,40
Transpac.F. 550,00 550,00
Uni-Invest 116,50 116.00Unico Inv.F. 82,60 82,90
Unifonds 26,00 26,10
Vast Ned 122,00 122,00
Venture F.N. 39,00 39,00
VIB NV 85,50 35,60
WBO Int. 77,60 77,20
Wereldhave NV 205,30 204,70
Wereldh.divB9 201,50 201,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,70 33,70
Amer. Brands 63,50 63,50
Amer. Expres 27,60 27,60
Am.Tel.&Tel. 29,10 29,00
Ameritech 94,70 94,10
Amprovest Cap. 130,00 130,00 I

Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 29,50 29,30
Atl. Richf. 84,50 83,50
BAT Industr. 4,60 4,70
Bell Atlantic 70,30 70,00
BellCanEnterpr 37,20 37,30
BeU Res.Adlr 1,45 1,45
Bell South 39,80 39,50
BET Pubüc 2,28 2,26
Bethl. Steel 24,00 23,40
Boeing Comp. 60,40 60,50
Chevron Corp. 47,50
Chrysler 27,30 27,20
Citicorp. 27,30 26,30
Colgate-Palm. 46,10 45,60
Comm. Edison 32,80 33,00
Comp.Gen.El. 412,00 410,00
Control Data 20,70 21,00
Dai-IchiYen 3520,00 3550,00
Dow Chemical 89.30 88,80
Du Pont 91,90 90,75
Eastman Kodak 44,50 45,00
Elders IXL 3,40
Euroact.Zw.fr. 218.00
Exxon Corp. 44,75 44.50
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22,70 22,50
Ford Motor 53,00 52,60
Gen. Electric 44,50 45,10
Gen. Motors 87,50 87,30
Gillette 34,00 34,00
Goodyear 53,00 51,00
Grace & Co. 28.00
Honeywell 60.20 59,70
Int.Bus.Mach. 124,20 122,80
Intern.Flavor 49,50 49,30
Intern. Paper 49,05 49,20
ITT Corp. 52,00 51,80
Litton Ind. 73,50 74,20
Lockheed 44,30 43,40 -Minnesota Mining 62.00 62,00
Mobil Oil 47,60 47.70
News Corp Auss 9,50 10,00
Nynex- 66.80 66,60
Occ.Petr.Corp 26.00 26.30Pac. Telesis 31,00 30 50
P-& O. ® 5,80 5.80
Pepsico 38,80 39,60Philip Morris C. 101,60 101,50
Phill. Petr. 21.00 20.50
Polaroid 36,70 37,00
Privatb Dkr 306,00 310,00
QuakerOats 55,75 56,25RJR Nabisco 94,50 94 90
StGobin Ffr 610.00 625 00bSaralee 46,00 47,50Schlumberger 34,50 34,40Sears Roebuck 41,60 41,00
Southw. Bell 40,60 40120Suzuki (yen) 750.00 755!00Tandy Corp. 39,00 37,90
Texaco 53,00 53,50Texas Instr. 41,50 40,50
TIP Eur. 1,64 1,64

ToshibaCorp. 1090.00 1070,00
Union Carbide 26,90 26.95
Union Pacific 67,00 66,50
Unisys 28.25 28,50
USX Corp 31,70 32,00
US West 57,20 56.50
Warner Lamb. 75,50 74.60
Westinghouse 52,60 53,00
Woolworth 53,30 53,00
Xerox Corp. 59,00 58,80

Certificaten buitenland
AMAX lnc. 48,00 e 48,20e
Am.Home Prod. 165,00 170,00bATT Nedam 59,00 59,50
ASARCO Ine. 47,00 54,00
Atl Richf. 174,00 175,00
Boeing Corp. 126,00 126,00
Can. Pacific 36.00 36,50
Chevron Corp 91.50 100,00
Chrysler 54,00 54,00
Citicorp. 54,50 53,00
Colgate-Palm. 95.00 94.00
Control Data 38.50 38.50
Dow Chemical 185,00 185.00
Eastman Kodak 91,50 92,50
Exxon Corp. 90.00 92,00
Fluor Corp. 45,00
Gen. Electric 92,00 92,00
Gen. Motors 182,50 182.00
Gillette 70,00 68.00
Goodyear 110,00 105,00
Inco 73,00 73,00
1.8.M. 250.00 251.00
Int. Flavors 100,50
ITT Corp. 105,50 106.50
Kraft Ine 200.00
Kroger 17,50 17.50
Lockheed 87.00 89,00
Merck & Co. 122.00 122,00
Minn. Min. 128,00 128,00
Pepsi Co. 78,50 79,50
Philip Morris C. 208,00 208,00
Pruil. Petr. 41,50 41,50
Polaroid 69,00 69,50
Procter &G. 167,00 179,00
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 70,00 70,50
Sears Roebuck 83,00 84,00
Shell Canada 73,00 74,00
Tandy Corp. 79,50 79,00Texas Instr. 84,00 83,50
Union Pacific 138,00 138,00
Unisys Corp 58,50 59.00
USX Corp 63,00 65.00
Varity Corp 4.10
Westinghouse 109,00 109.00
Woolworth 109.00 109,00
Xerox Corp. 115.00 115.00

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100.50 100.50

Aegon warr 13,50 13,40
lOV2 ABN 87 98,00 97,75
13Amev 85 97,75 97,80
13Amev 85 96.00 96,00
10 AmevBs 102.25 102.25
11Amev 86 98,75 98.50
14V4Amro87 98.15 98.15
13 Amro-BankB2 101,70 101.80
10/2Amro 86 97,75 97,75
10Amro 87 97.75 97,75
53«Amr086 100,75 101.25
Amro Bank wr 26,80 27,00
Amro zw 86 68,40 67,75
9 BMHecu 85-92 102.20 102,00
7 BMH 87 98.00 98,00
HCCRaboB3 101,50 101,50
9CCRabo 85 104,80 104,80
7CCRabo 84 108,00 108,00
10'nEEG-ecu 84 101.25 101.25

93/.ElB*cu 85 105,50 105.50
122 HlAirl.F 95.00 95,00
12 NIB(B) 85-90 102.00 10200
11'/4NGUB3 101,50 101,50
10NGU 83 100,50 100.50
2UNMBB6 86.25 86.25
NMB warrants 40.25 39 75
83/4 Phil. 86 95,75 95.75
63/4 Phü.B3 95,35 95.35
14''4Ün.Becumy 86 99.90 99 90
12/4 Unil. 97.75 97,75

Parallelmarkt
Alanhen 16,80 e 16,80
Berghuizer 52,20 52,30
Besouw Van c. 36,20 36.30
CB Obüg.F.l 101.50 101,50
CB Obüg.F.2 101.70 101,50
CB Obüg.F.3 103.20 103,10
De Drie Electr. 29.50 30.10
Dentex Groep 30,90 33.00 f
Dico Intern. 82.80 82,00
DOCdata 29,40 29.20
Geld.Pap.c. 73.00 73.10
Gouda Vuurv c 62.00 62,00
Groenendijk 28,50 27,50
Hes Beheer 230.00 225,00
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 3.60 3,70
Infotheek Gr 21,90 21,80
Interview Eur. 7,90 7,90
[nv. Mij Ned. 45.50 45.50
KLM Kleding 28,90 28.30
Kuehne+Heitz 27,20 27,00
LCI Comp.Gr. 33.00 33,30
Melle 290.00 286,00
Nedschroef 71.00 b 74,00
Newavs Elec. 10,40 10,60
NOG Bel.fonds 30.00
Pie Med. 11.50 11.40
Poolgarant 10.25 10,20
SimacTech. 17.70 17.50I Text Late 4,70 53

Verkade Kon. 265.50 265.70
Weweler 72.90 72.60

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 40,00 456 3,40 3,20
abn c jan 45.00 1118 0.10 0.10
abn c apr 45,00 632 1,50 1,40
akzo c jan 150,00 1676 0.60 0.40
akzo c apr 150.00 512 7.40 7,30
akzo c apr 160,00 372 3,70 3,50
akzo p jan 150,00 837 1,90 2,50
eoE e jan 240,00 333 23,00 a 22.50a
eoE c jan 260,00 635 3,80 2,10
eoE c jan 265.00 358 1.30 0,60
eoE c feb 265.00 352 4,50 4.20
eoE c mrt 255.00 620 13.50 a 12,50b
eoE p jan 260.00 598 1.00 0.80
eoE p jan 265,00 472 3.20 3,40
eoE p feb 260.00 893 4,00 4.00
eoE p feb 265.00 368 6.20 6.30
giSt c jan 40,00 1239 0.30 0,30
hein c jan 140.00 594 10.00 9.50a
hein c apr 150,00 378 6.60 6,90
hoog c apr 75.00 369 4.60 4.20
kim c jan 35,00 336 7,20 7,00
kim c jan 40.00 626 2,30 1,80
kim c apr 45,00 422 1.50 1,50
knP c jan 42,50 431 5,70 5,60
knP c jan 45.00 340 2.90 3,00
knP c apr 45,00 347 4,50 4,70
knP c jul 50.00 331 2,70 2,90
obl p nov 100.00 505 1,75 1,80
phil c jan 35,00 1105 1.50 1,40
phil c apr 35,00 381 3.00 3,00
phil c apr 40,00 471 1,00 0,90
phil c jul 40,00 751 1,40 1.40
phü p apr 35,00 321 1.60 1,60
phü p 093 30.00 532 3.90 3,80b
ohe c jan 110.00 332 11.50 12.50a
olie c jan 115.00 1653 6,65 6.90
ohe c jan 125,00 2153 0,20 03
oüe c apr 115,00 642 9,00 9,40
oüe c apr 120,00 1992 5,50 6.00
oüe c apr 125.00 2539 3.10 3.40
oüe c apr 130.00 545 1,70 1,60
oüe c jul 130,00 475 2.50 260
olie p apr 115.00 1043 1.15 1,00
ohe p apr 120.00 855 2.50 2.80
oüe p 093 115,00 929 13,10 b 12.70
unil c jan 120.00 1628 3.40 3,20
unil c apr 120.00 671 7,90 7,80
umi c apr 130.00 738 2.90 2.90
unü p jan 120,00 771 03 0,20

a=latei 9=bieden- e«-div.
b=bieden k=lateti+ei-di».
c=u-clain k=gedaan+k
d=e«-dindend l-gedaan + g
e=gedßai+feden vk slotkoers vorige dag
I=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Cao-onderhandelingen opgeschort

Knallende ruzie
grafische sector
Van onze redactie economie

UTRECHT - In de grafi-
sche sector is tussen werk-
gevers en vakbonden een
knallende ruzie losgebar-
sten. De partijen beschuldi-
gen elkaar er over en weer
van de zaak op de spits te
drijven en de sfeer bij de
cao-onderhandelingen ' on-
nodig te vertroebelen. De
verontwaardiging van de
grafische werkgevers treft
vooral Druk en Papier, de
grafische bond van de FNV.

Die bond is er volgens de
werkgeversorganisatie
KVGO op uit een conflict te
forceren rond de cao-onder-
handelingen voor de 50.000
werknemers.

Oorspronkelijk zou er vrydag ver-
der worden onderhandeld maar dat
gaat niet door omdat de werkgevers
zich zorgvuldig op een reactie wil-
len voorbereiden. Het eerstvolgen-
de gesprek is nu pas vrijdag over
een week. „Gezien de opstelling van
de FNV-bond hebben we meer tijd
nodig", aldus werkgeversonderhan-
delaar mr. J.S. Dienske woensdag.

Arbeidstij dverkorting
zinkfabriek Budelco

BUDEL - De 180 pro-
duktiemedewerkers
van zinkfabriek Bu-
delco in Budel krijgen
een forse arbeidstijd-
verkorting. Gefaseerd
wordt voor hen een
gemiddelde werk-
week ingevoerd van
iets minder dan 34,5
uur. Nu werken ze
nog 38 uur per week.
Bestuurder H. van
Rees van de Indus-
triebond FNV heeft
dit meegedeeld.

De onderhandelingen
over deze arbeidstijd-
verkorting startten al

in 1986. „De betrok-
ken werknemers wer-
ken in een continu-
dienst. Dat is voor
veel mensen belas-
tend. Daarom wilde
het personeel van Bu-
delcokorter gaan wer-
ken. Wij hebben die
wens voorgelegd aan
de directie", aldus be-
stuurder Van Rees.
Aanvankelijk wilde
de directie dat de
werknemers in ruil
voor de arbeidstijd-
verkorting 3 procent
van hun ploegentoe-
slag zouden inleveren.
De Industriebond

FNV heeft zich daar-
tegen verzet.
„De W/erknemers leve-
ren nu zes snipperda-
gen in. In ruil daar-
voor krijgen ze 23 ex-
tra vrije dagen die
worden vastgelegd in
een jaarrooster. Als
gevolg van de verkor-
ting van de werkweek
zal Budelco op ter-
mijn ook een aantal
nieuwe werknemers
moeten aantrekken.
Wij denken dat het om
ongeveer 10 tot 15
mensen zal gaan", al-
dusVanRees, die zich
uitermate tevreden
toonde met het be-
reikte resultaat.Bij
Budelco was dinsdag
niemand bereikbaar
voor commentaar.

economie

Boekenverkoop
blijft dalen

- Voor bijna zestig procent
J 1 "e Nederlanders is het meer daneen jaar

bl t- dat ze een boek hebben gekocht. Dat
hii. __ U* een enquête die door het Nipo is ge-iden in opdracht van de 'Stichting speur-
led betreffende het boek. Toen vijfjaar ge-
hoH een gelijksoortig onderzoek werd ge-
iden bleek dat 41 procent van de Neder-

in de voorafgaande twaalf maandeneeen boeken had aangeschaft,
't het nieuwe onderzoek blijkt voorts dat1 aantal mensen dat vaak boeken koopt
"stant blijft. Het gaat hier om een kleineier procent van de bevolking. Ook blijkt dat

het vooral mensen met een lagere opleiding
zijn die steeds minder boeken kopen. Men-
sen met een hoog opleidingsniveaudaarente-
gen schaffen meer boeken aan, maar de tota-
le boekenverkoop in Nederland blijft nog
steeds een dalende tendens vertonen. Zo
werd vorig jaar een kwart minder boeken

verkocht dan twaalf jaargeleden

Veertien tot twintig procent van de Neder-
landers koopt, zo blijkt, nooit een boek. Tot
deze categorie 'nooit-kopers' horen meer
mannen dan vrouwen. De mensen die het
meest lezen, zo meldt de Nipo-enquête, zijn
tussen de 25'en 40 jaar oud. Ook blijkt dat te-
levisie-programma's, waarin boeken worden
aangeprezen, voor de verwoede lezers bijna
nooit aanleiding zijn tot het aanschaffen van
een bepaald boek. Dereden daarvoor is sim-
pel: omdat ze zo graag lezenkijken ze nauwe-
lijks naar tv-programma's.

Campina vormt
met certificaten
eigen vermogen

Van onze verslaggever
VELDHOVEN - Tijdens een bui-
tengewone vergadering (achter ge-
sloten deuren) hebben de leden van
de Zuidnederlandse zuivelcoöpera-
tie Campina het bestuur gemach-
tigd om tot een maximum van f 1,00
per 100 liter melk een bedrag vast te
stellen dat aan het eigen vermogen
van de BV Campina, die de melk
van de coöperatie verwerkt en ver-
markt, zal worden toegevoegd.

Tevens heeft mr Wim Overmars, de
president van de concern-directie,
tijdens die besloten vergadering in
Veldhoven een toekomstvisie ont-
vouwd die met veel applaus werd
begroet. Campina mag dan in eigen
land een gigant zijn, in Europees
verband is het slechts een beschei-
den onderneming die met het oog
op het jaar 1992 zou moeten expan-

deren, zo betoogde hij.
Om de slagvaardigheid binnen,
maar ook buiten Europa, met name
in Amerika en Japan, te kunnen
vergroten, is een groter eigen ver-
mogen gewenst. Tot nu toe werd de
vermogensvorming gerealiseerd
door een deel van de beschikbare
gelden in te houden.
Aan dat systeem kleven volgens be-
stuur en directie nadelen. Zo gaan
de voordelen van een sterk eigen
vermogen voor het individuele lid
bij bedrijfsbeëindiging verloren.
Bovendien moet in de toekomst
vennootschapsbelasting worden
betaald, indien meer dan f 10 mil-
joen per jaar aan het eigen vermo-
gen wordt toegevoegd.
Daarom stelde het bestuur van de
Zuidnederlandse zuivelcoöperatie
de algemene vergadering voor om
over te gaan tot individuele vermo-
gensvorming door middel van certi-
ficaten.
De algemene vergadering machtig-
de het bestuur ook van jaar tot jaar
een bedrag vast te stellen dat op het
melkgeld zal worden ingehouden.
Het mag echter de f 1,00 per 100 liter
niet te boven gaan. Ervoor in de
plaats krijgen de leden certificaten
die pas bij bedrijfsbeëindiging dan
wel bij verhuizing naar een ander
melkwingebied worden uitbetaald.
De certificaten komen ten laste van
het resultaat. Het scheelt (de minis-
ter van Financiën) 35 procent ven-
nootschapsbelasting; welk geld nu
naar de leden gaat. Wel moet over de
certificaten inkomstenbelasting
worden betaald.

Volgens KKR
is financiering
Nabisco rond

NEW VORK - Het Amerikaanse in-
vesteringskantoor Kohlberg Kravis
Roberts (KKR), gespecialiseerd in
overnemingen met behulp van ge-
leend kapitaal, heeft de benodigde
bankkredieten rond om de overne-
ming van het eveneens Amerikaan-
se tabak- en levensmiddelencon-
cern RJR Nabisco te financieren, zo
heeft KKR bekendgemaakt. Met de
overneming is een bedrag van 24,7
miljard dollar gemoeid.
„We zijn zeer gelukkig met de posi-
tieve reactie van de internationale
bankwereld", aldus Henry Kravis,
partner in KKR. „Deze grote steun
geeft de kracht aan van RJR Nabis-
co en is een aanwijzing voor het be-
houdende karakter van de overeen-
komst." De onderneming heeft on-
geveer 13,7 miljard dollar aan bank-
kredieten nodig.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 18-1-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.930-/27 430
vorige ’ 26.720-/ 27.220) bewerkt ver-
koop ’ 29.030, vorige ’ 28.820 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 365-/ 435, vori-
ge ’ 360-/ 430: bewerkt verkoop ’ 480
laten, vorige 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,04 2,16
Brits pond 3,56 3,81
Can. dollar 1,69 1.81
Duitse mark( 100) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,74 1,86
Jap. yen (10.000) 161,00 166,00
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) 130,25 134,75
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) 29,50 32,00"Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1.87Griekse dr. (100) 1.20 1,40
Finse mark (100) 47,00 50,00
Joeg. dinar (100) . 0,01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:

Amer. dollar 2,09825-10075
Brits pond 3,6985-7035
Duitse mark 112,825-875
Franse franc 33,060-110
Belg. franc 5,3885-3935
Zwits. franc 132.735-785
Japanse yen 164,27-164,37
Ital. lire 15,370-420
Zweedse kroon 33,190-33,240
Deense kroon 29,110-29,160
Noorse kroon 31,090-31,140
Canad. dollar 1,75425-75675
Oost. schill 16,0670-0770
lers pond 3,0130-0230
Spaanse pes 1,8010-8110
Gr. drachme 1.3100-4100
Austr.dollar 1,8085-8185
Hongk.dollar 26,85-27,10
Nieuwz.doUar 1,3075-3175
Antill.gulden 1,1600-1900
Surin. gulden 1,1600-2000
Saudische rial 55,80-56,05
Ecu gulden 2,3520-3570

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):

algemeen 298,0 297,9
alg.-lokaal 291,3 290,4
internationals 305,3 306,1
industrie 262,4 261,4
scheep/luchtv. 263,4 262,6
banken 358,9 356,8
verzekering 613,5 611,2
handel 484,2 485,6
cbs obl.index 113,8 113,2
rend. staatsl. 6.43 6.50
waarvan 3-5 jr 6,38 6,46
waarvan 5-8 jr 6,45 6,51
waarv.s langst 6,57 6,62
rend. bng-len. 6,73 6,76
rend. banklen. 6,42 6,46

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 148,80-150,00(148,30)
Kon.olie 121,80-124,30 (121,90)
Philips 36,50-36,80 (36,50)
Unilever 123,20-124,90(123,20)
KLM 41,80-42.50 (41,80)

Industrie
produceert
iets minder

DEN HAAG- In november heeft de
Nederlandse industrie één procent
minder geproduceerd dan in okto-
ber. Het produktieniveau lag wel 4
procent hoger dan in november
1987. Dit blijkt uit gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Het opvallendst was de produkties-
tijging in de (basis)metaalindustrie.
Deze tak fabriceerde 18 procent
meer dan in november 1987.

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 2216.07 1005.35 189.19 846 61
Hoogst 2247.32 1027.40 191.20 860 01
Laagst 2202.50 997.73 188.24 841.21
Slot 2238.75 1021.89 190.73 856.51
Winst/
verlies + 24.11 + 17.51 + 1.78+ 10.&

Vanwege de grote bevolkingsdichtheid
is er een

flink tekort aan bouwland
in Japan. De prijzen voor
landbouwgronden zijn
dan ook erg hoog. Van-
daar het idee voor 'vertica-
le landbouw. Hierbij
wordt gebruik gemaakt
van schuinstaande pane-
len, waarop produkten als
sla en tomaten kunnen
groeien. De bemesting
vindt plaats via de achter-
kanten van de panelen.
Vanwege de speciale ver-
lichting en verwarming
kan er binnen een maand
geoogst worden. Het sys-
teem wordt nog uitgepro-
beerd.

Donderdag 19 januari 1989 i7
Limburgs dagblad
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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.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TIMM. en mets. Ook col.
Ned. verz. Tel. 045-229529 of
229548.
Dames en ECHTPAREN
gevr. Contactburo Maas-
tricht, tel. 043-635264.
Speciaalbierencafé De
Doufpot zoekt nette BAR-
KEEPERKELNER, part-
time. Tel. 04490-51023, na
16.00 uur,
Voor aankomend seizoen
LEERLING-KOKS, gevor-
derd leerling-koks ge-
vraagd. Restaurant Wilhel-
minatoren, Drielandenpunt
Vaals. Aanmelden na tel. af-
spraak: 04454-1569.
Ploegen METSELAARS
en handlangers gevraagd,
voor werk in Zuid-Lim-
burg, zonder vakkennis on-
nodig te solliciteren. Tel.
04490-76610, na 17.00 uur.
Wij zoeken bij ons team nog
een le KAPSTER. Ziilstra
Haarverzorging Valken-
burg, 04406-13362.
Club 2000 in Geleen vraagt
nog MEISJES voor week-
end en voor ma. t/m vr. Tel.
04490-42315.

Het dagblad
De Telegraaf

zoekt op zeer korte termijn

agent(e)
voor Beek-Stein-Elsloo

Het werk omvat hoofdzakelijk het begeleiden van be-
zorg(st)ers. Enige administratieve handeling moeten

worden verricht. Geen complete dagtaak.
Vereisten: rijbewijs, auto, telefoon, cont. eigenschap-
pen. Schrift, sollicitaties naar De Telegraaf, Markt 42,

6461 ED Kerkrade.
Patisserie-lunchroom L'A-
venue te Vaals vrgt. voor di-
rekt of later VERKOOP-
STER/SERVEERSTER m.
ervaring; leerling-verkoop-
ster (part-time); buffet/keu-
kenhulp; weekendhulpen
(voor om de 14 dgn. zon-
dags). Uitgebr. schrift, solli-
citatie of na tel. afspr. na
12.00 uur tel. 045-441470.

Bakkerij Franssen Simpel-
veld vrgt. weg. uitbreiding
voor direkt: aankomende
BROODBAKKER of evt.
brood- en banketbakker;
leerling met enige werker-
varing; part-time Dakker op
afroep. Sollicitaties na tel.
afspr. 045-441426.

Voor brood- en banketzaak
gevr. vriendelijke aktieve
VERKOOPSTER tot ±20
jr., bij voorkeur met ruime
ervaring in bakkerszaak.
Ervaren verkoopster voor
de zaterdag en als evt. uit-
hulp bij ziekte of vak. van
andere medewerkersters.
Uitgebr. soll. met c.v.
Br.o.nr. HK 652 Limburgs
Dagblad. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

SLAGERSGEZEL ge-
vraagd, bekend met net
vak, ook voor worstmake-
rij. Tel. afspraak: 045-
-252723. Slagerij L. Huben,
Kerkstraat 79, Brunssum.
Ochtendblad vraagt BE-
ZORGERS voor Hoens-
broek. Tel. 045-218880, tus-
sen 18 en 19uur.
Gevraagd MEISJE of
vrouw voor escort en privé.
Tel. 045-215113.
Servische RIJSTSCHO-
TEL met Hongaarse salade

’ 14,95, kop koffie en gebak
van de dag ’ 3,95. Lunchr.-
rest Au-Coin, Honig-
manstr. 33, Hrl.Tel.: 715460.

Welke jonge flexibele vak-
bekwame BANKETBAK-
KER wil van baan verande-
ren om zelfst. en creatief
onze jongezaka tot een nog
hoger niveau te brengen?
Goede referenties zyn een
must. Kennis van kleine
kaart is meegenomen. Uit-
voerige schrift, soll. Br.o.nr.
HK 1>53 Limb. Dagblad.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Ervaren PORTIER Gevr.
voor dancing. Tevens erv.
barkeeper v. vrijd. t/m zat.
Inl. 0415-213350.

Net WINKELMEISJE ge-
vraagd, voor 's zaterdags.
Te bevr. bakkerij Schob-
ben, Brunssum, tel. 045-
-252285, tussen 18 en 19 uur.
J.vr. zkt. met spoed vrl.
COMPAGNON v. openen
beauty-centre, liefst met
enig eigen geld en/of papie-■ ren. Br.o.nr. HO 669 aan
Limb. Dagblad. Kouven-
derstr. 215, 6431 HE Hoens-
broek.
Gevr. VERKOOPSTER
(part-time), voor groente-
en fruitspeciaalzaak te
Heerlen. Br.ond.nr. HK 654
Limburgs Dagblad, post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

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.
Ervaren

verkoopster
gevraagd, full-time baan, min. leeftijd 20 jaar. Soll. te
richten aan: woninginrichting Howa, t.a.v. mevr. D. Snij-

ders, Nieuwstraat 12-14, 6431 KT Hoensbroek.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 04?
462428. Na 18.00 uur.
OPRITTEN, erfVerh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nogbehang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Te koop gevraagd AARD-
APPELEN (bintje), voor in-
dustrie (min. 100 ton). Oer-
lemans Diepvries Centrale
8.V., t.a.v. dhr. L. Heynen,
tel. 04763-9222.
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Voor al uw nieuwbouw en i
VERBOUWINGEN: bouw- i
bedrijf Baburek, tel. 045- 1216969. 1
Erv. DAKDEKKER kan 'nog dak-, lood- en zinkwerk 'aannemen, tel. 045-351626, 'b.g.g. 461432.
Voor alle dak- en ZINK- :
WERK. P.H. Boumans, ]
dakdekkersbedrijf. Tel. I045-321252. , {
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- ivies. Tel. 045-313956. i
2 heren knappen binnens- ihuis KLUSJES voor u op. i
Tel. 045-411574. ;
COUPEUSE kan nog werk i
aannemen. Wij zijn gespe- 'cialiseerd in grote maten en
couturemodellen. Eventu- !
ccl komen wij bij u thuis
Sassen. Nadere informatie:

il. 045-714913.
TV-ANTENNES ’395-, j
all-in 5 jr. garantie. Ook alle'.reparaties door geh. Lim- _
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen. 045-441693. I

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
GeuUe. Tel. 043-641044!
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden instrakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. alle meubelen
Suntgaaf weg. eig. restaura-

e en logerij. Irmstr. 64
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik

’ 1,15 p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel ,
Rinkens, Eygelshovener- 'weg 60, Übach over Worms.
Tel. 045-319846.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Te k. 2 wollen VLOER-
KLEDEN, 2x3 mtr., ’50,-
-p.st. Tel. 04490-46631.
STARFASHION groothan-
del voor vrijetijd- en con-
fectiekleding. Nieuw eroti-
sche lingerie. 04490-19235.
Diepvrieskasten en -kisten,
KOELKASTEN, was- en
droogautomaten, kooktoe-
stellen. Alles tegen de helft
van de prijs. Incl. volle ga-
rantie. Vnesko, Sittarder-
weg 136, Heerlen, 045-
-727342.
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-

-■OdAMESRENFIETS tepkoop, kinderfiets, naaima-
chine, surfplank, kleuren-

I tv. 04406-12875.

Wie wil een FRITURE be-
ginnen en door hard en eer-
mk werk hogerop komen?
De juiste mensen kunnen
(financ.) steun krijgen om
op een gevestigde plaats te
starten. Br.ond.nr. HK 565
LD, postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. ____
RECLAMEBEZORGERS
gevraagd voor Sittard,
Hoensbroek, Nuth, in
weekend, Treebeek-Bruns-
sum, tel. 045-257974.
Te k. IBM COMPUTER
AT, compleet systeem, we-
gens overcapaciteit; inruil
KT motorrijwiel mogelijk.
Tel. 043-633415.
KLEUREN-T.V. weg.
omst. te koop, zeer goed,
045-270083.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
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.

Pracht eiken BANKSTEL,
vr.pr. ’ 875,-- massief eikenwandmeubel. 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.
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. f 1550,-; slaapkamer
en eethoek, IV4 jaar oud;
4-pits gascomfort met dek-
sel. ’ 75.-. Tel. 045-717430 of
045-740581.

Vr. 20 jan. Er valt een traan op de tompoes
20.00 uur Blijspel van Annie M.G. Schmidt. Entree

f 23.501f 19,50.

Za. 21 jan. Marottezitting
20.11 uur Installatiezitting. Entree ’ 11,00.

Di. 24 jan. Fiësta Flamenca
20.00 uur 0.1.v. Curro Velez. Entree ’ 25,50// 20,00.

Wo. 25 jan. Tanika Tikaram
20,00 uur Entree voorverkoop: ’ 27,00.

Do. 26 jan. La Cantatrice Chauve/Exerclses...
20.00 uur Hollandais

Twee eenakters in de Franse taal door
Théatre Loyal du Trac. Entree

" ’ 12,50// 10,75.

Za. 28 jan. Marottezitting
20.11 uur Slotzitting. Entree ’ 11,00.

Zo. 29 jan. Receptie Prins Peet I
17.11 uur Toegang gratis.
Expositie: Aloys Verhoeve
t/m 27 (geb. 1921-overl. 1978)
januari Olieverfschilderijen.

Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten.

—£
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 - 15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

KLEINE ZAAL
Volkstheater Heerlen
„ANTIGONE" van Jean
Anouilh. ’ 13,50; paspoorten

’ 10-

WINKBÜLLE-REVUE. Vr.

’ 12,50; za. (mcl. bal) ’ 15-

BEJAARDENMANTINEE.
Winkbulle-revue, ’ 10,-.

INTI-ILLIMANI met John
Williams en Paco Pena;

’ 42,-, ’ 39-, ’ 36,-;
paspoorten ’ 29,-.

KLEINE ZAAL
Toneelgroep Peperbus „DRIE
MENSEN TUSSEN MUREN"
van Louis Paul Boon. ’ 8,50;
paspoorten ’ 6,-.

„DE HUMORISr' van John
Osborne, met o.a. John
Kraaykamp. ’ 27-, ’ 24-,

’ 21,-; pasoorten ’ 19,-.

MIME STUDIO HAARLEM
.Het uitzicht in het donker zijn
de dingen ..." 14.30 u.: ’ 5,-;
20.00 u.: ’ 16,-; paspoorten

’ 12.-.

PAUL DE LEEUW „De
Rozebotteltijd". ’ 16,-;
paspoorten ’ 12,-.

WALL STREET CRASH.

’ 45,-.

Limburgs Symphonie Orkest
0.1.v. Heinz Friesen.
CARNAVALSCONCERT.

’ 15,-; paspoorten ’ 12,-.

i-i—— 'n p—----~^swj^_-^^^t--—11 l~hfnOORLOOP f-—r^q^n^Era
■ 15000,- "00,- ' „0% « 1

20.000.- f*»" 087% "°* \ % I__
125000- «- ae7%_J_J2f!L_L--^ '1

1 W*%~'\~__- -. i :—l^idtoU2isoO.- I

M\ y^k^^^~.nrri I IK! maandtermijrv
"=—-»n ik^pwQ^"^1\—-^-^= j|

CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT 294
TELEFOONO4S -251043. (ffi\ sf\r-.v\n _"\ Ê_W_ H_T
Van 17 00-21 00 uuren zaterdagsvan ri/ilOi Li \V/ KAIVIK
900-i3oouuro6-0227272(gratis) )]Ë V^LAJU \_J UMIIIIX
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK I Ê I |t*# l/rpHlPt XA/aarHii?
VOOR ALUWVERZEKERINGSZAKEN. /Jr/M W¥V "^*'^'- WCKM Vlig

_^^ GELEENSTRAAT 9 HFFRLEN __J_

K 5THEATERSt
pflE Pond. 19 jan, t/m woe. 25j^>

De filmsensatie voor de jeugd
Hï tussen Ben 80 jaar.

Kil WHO FRAMED
Jij V ROGER RABBIT

Een film "van" Steven SpielbergK Dag. 2.30-6.45-8.45- uur. nn[^f>^JMK Za., zo. ook 4.30 uur. uul—---^
Zes jonge sterren in een
meeslepende aktiefilm.

HS^^C ——————
'n Verpletterend kassukses in AmerW , j

CHP* Dag. 2.15-7.15-9.15 uur. Za., zo. ook4^
|4j |V Michael Jacksonseigen, magische, fll

fantasieën levensgroot in de bioscoop ~. t
Met als hoogtepunt "Smooth Crimi"* ,
Spektakulair, wonderlijk, enerverend. *^film als geen ander, een film diezijn * I
niet kent.

MOONWALKER GG^^ j
B*B3 Dag. 2.00-7 00 uur. Za, zo. ook 4.00^KBX — $XpSrcK Winnaar van de Nederlandse PersprÜ^jH^r^ff^H Johanna ter Steege (Europese Oscar

H^ffeJ^ beste vrouwelijke bijrol). "Een uitstek» ,j |
P^EF4>V4 onderhoudende publieksfilm" (Vo'^L i"^l5? I Veel spanning in George Sluizer's 'i|rn

Hit*] SPOORLOOS
fcjtffiC Dag. 9.00 uur y
KMS Eddie Murphy zoekt een vrouw die zij

XX Ki intellect prikkelt._\U En als het kan wat anders ook.

9 E COMING TO AMERICA9 K Dag. 6.45-9.00 uur.
Do., vr., ma., di. ook 2.00 uur

1 Een keiharde aktiefilm over een groep
gewetenlozeterroristen die een oovel^^■ ' verdieping van een wolkenkrabber ofl J/1
maken. Bruce Willis ontziet niets of i"

DIE HARD
Dag. 6.30-9.00 uur.

K| Do., vr., ma., di. ook 2.00 uur. S

Hl Opera-liefhebbers opgeletl
Hl Deze week in de opera-serie,

■H Hj zondagochtend 11.30 uur:
M E I PAGLIACCI/ ~*9 E CAVALLERIA RUSTICA^
■fl Hï 2 Opera's in 1 programma met . .|j
m_\\\\\ \__m Placido Domingo. Regie: Franco Zeff|fe

4 V Kassa open vanaf 11 15 tot 11 45 uu

Nederlands gesproken Walt Disney f'""

FRANK EN FREY
Za., zo. 2.00-4.00 uur. Woe. 2.00 vtf^y

t_^Ê De nieuwe avonturen van
9 E PIPPI LANGKOUS

Geheel Nederlands gesproken.■H H Za., zo. 2.00-4.00 uur. Woe. 2.00 uur
'TfTTTTTTTTTTTT¥TTTT^^^^^^Dyi

--~~. t

w^~-y Wijngrachttheate'
j f CT Rodahal
L«A Kerkrade 000Donderdag 19 januari, *»"

uur Wijngrachttheater
x4f!^fc ER VALT EEN TRAAN OP

f__tW TOMPOES na^- >Cv^==oJt^'^* Komisch toneelstuk van fl
,

'JjCr^Sy IF m.G. Schmidt met serietw
ff _%___ X19__^ dertoon. Entree: ’ 19."i Pa I
AéAJN»* W<A f 13,30 ——^"^rII _/_&._\\<s)> Zaterdag 21 januari, 13^^
«1. /^\~\_U? en zonda9 22 ianuan'■ in de Rodahal:

/£ LANDSKAMPIOEN-
TS/ SCHAPPEN F.Kj<L—-x?

%;< -^Z^m Donderdag 26 en vrijdag

' januari, 20.11 uur -*
Even bellen is IU CARNAVALSCONCEH
voldoende: T^lt^>^045-454141 zing en dan*

doorspekt met carnavaldl. t/m vr. van verrassingen. , .$&,
10.00-16.00uur Entree: f 19,-; pass____J-^^ i

NB' 1
za. 10.00-12.00uur D e voorstelling „Up side oo i

met Robert Paul en Kar"\ ag 2^
één uur voor Bloemen, gepland op vnj" »#.
aanvang januari in het Wijngracnro
voorstelling is afgelast wegens artis«

redenen. _^__^

L o \» i f®
■

r^mjngrachttheater~~j
Zondag 22 januari, 15.00 uur

JUNGLEBOEK
Koninklijk JeugdtheaterAntwerpen

’ 7,50; kinderen / 5,-.

Een prachtig schouwspel, "bekend van Walt Disney's /~~~~fr-~l

Voor kinderen vanaf 7 jaar, met J^S y^ffS7^\
Balu de beer, Z-fi'^^^rrtV v
Baghira, de grote jager, _X/m\ ( \Hati en zijn olifanten, » Hm' ]
Shir-Kahn, de tijger /\ ____^m\ Ij Men natuurlijk j__m__f__~^>f_f^_?\ I
M0wg1i.125119 \Jn^ \Vl7y IJ
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Invaller
. dat Oleg Popov beter is dan an-v^n, is al jaren bekend. Toen hij
Üftien jaar was trad hij voor het■*rst op voor het grote publiek, als
ivaller voor een geblesseerde colle-
**" Het publiek lag krom van het la-nen en de carrière van Popov kon, yginnen. Ook in Nederland oogstte

'J veel succes toen hijeen aantal ja-en geleden met het circus Carréaandeed.
opov is noch een tragische nochj^nmelancholische clown. Volgens, et fenomeen zelf mogen clowns in

n»* dagelijks leven net zomin de-
p ess ief als mensvijandig zijn. Oleg
°Pov wordt wel een reprise-clown

genoemd: Hij maakt grappen over
« wat het publiek kort daarvoor

k°6 de adem deed inhouden. Hij
ne6ligt zowel pure kolder als span-
ende koorddansnummers.
P de vraag wat nou typerend isoor een goede clown antwoordt

tiet "^e taalt van de clown is dat hÜ
(j

l als iedereen zijn werk goed
v~et . En: „Zonder een lange le-
eservaring is het Kunstenaar-schap van Clown ondenkbaar".
al

'e levenservaring heeft hij, even-
bei Z',' n leeftyd. Maar datvormt geen
l^ernmering voor zün vak. Ookerover hult hij zich in cryptisch

„Een clown moet rij-
ft als een boomvrucht. Pas wan-er 'k overrijp van de boom val,
°P ik. Fysiek kan ik het nog prima

dr>. want kunst maakt jong".
T°eschouwers raken nog steeds on-

der de indruk van Popov, het per-
fectionistische type van de zonnige,
eeuwig verbaasde clown. Toon Her-
mans schreef eens over hem: 'Eén
klein manneke, met een ruiten pet
op, wat melkboerenhondehaar en
een wipneus en het wonder ge-
schiedt: De leegte van het theater is
gevuld. Zodra hij er is, is het hele
circus Oleg Popov'.

Zirk
Dat circus is voor de Sovjetunie
zoiets als wat stierenvechten is voor
Spanje. Dit Zirk, de Russiche va-
riant, is de grootste circusorganisa-
tie ter wereld, met 70 vaste theaters,
15 reizende tenten en een keuze uit
6000 artiesten. ledere stad van
Minsk tot Wladiwostok heeft een
eigen vast circustheater, met een
maandelijks wisselend programma.

Ook het feit dater al 60 jaareen spe
ciale circusschool is in Moskou
geeft aan hoe belangrijk het ver-
schijnsel is voor hetRussische volk

Nog steeds, want in september ver-
schijnt een nieuw circusgebouw op
de Leninheuvels in Moskou.

De artiesten die volgende week op-
treden, zijn nauwkeurig geselec-
teerd uit het ruime aanbod, aller-
eerst op genre om een zo gevarieerd

mogelijk programma te krijgen en
vervolgens op kwaliteit. Popov in
zijn rol als artistiek-directeur: „Ik
wil niet te veel opscheppen, maar
nergens zijn de berennummers zo
goed als in de Sovjetunie. Wij heb-
ben een traditie op het gebied van
het temmen van beren. Witte tijgers
zie jebij ons niet".

Wat er wel te zien is? Hoewel „het
beter is het een keer gezien dan tien
keer gehoord te hebben", toch een
kleine greep uit het programma:
Galopperende ruiters en amazones
door de piste, koorddansende beren
en parterre-acrobatiek. Nieuw is de
skateboard-acrobatiek door de Ana-
toli Kalanin groep. „Dit is alles be-
halve een traditioneel circusnum-
mer. De vraag bij zon nieuw num-
mer is dan 'is dat haalbaar', want je
kunt bij niemand anders in de leer.

Maar het is wel heel belangrijk voor
de verruiming van je repertoire, en
je uniciteit. Want, zoals de jongleur
Castellini al zei: 'kopiëren is geen
prestatie".

Verder jongleert Swetlena Treschi-
na met haar voeten en wordt er een
exotische menagerie gepresenteerd
met ganzen, varkens, hanen en
ezels. Er wordt gerend en gespron-
gen door de piste, acrobaten zweven
door de lucht en de salto mortale
wordt uitgevoerd op stelten.

Wie deze bedrijvigheid met eigen
ogen wil aanschouwen kan vanaf
vandaagtot 5 februari terecht op het
IJsbaanpad in Amsterdam. De
voorverkoop is onder meer moge-
lijk via het Nationaal Bespeekbu-
reau, telefoon @ 02153-12344.

NCRV brengt serie over
S.O.S.-Kinderdorpen

HILVERSUM - Gedurende
veertien weken zal het program-ma 'Dinges' van de NCRV wor-
den uitgezonden ten bate van
"^O.S.-Kinderdorpen. De eerste
uitzending is op dinsdag 24 ja-
nuari om 19.20 uur op Nederland

fn deze programma's beelden
kinderen begrippen uit, en vier
Panelleden kunnen de begrippen
raden. Zokunnen zij punten ver-
dienen en die worden door de
NCRV 'omgezet' in geld. Want
uiteindelijk gaat het om het goe-
de doel: het inrichten van (nog te
Douwen) huizen in het nieuwe
S-CS-kinderdorp in Brazalië,
Joao Pessao geheten.

Deze dorpen vangen thuisloze

kinderen op, ongeacht hun
huidskleur of geloof. De kinde-
ren wonen samen met zon acht
tot twintig andere kinderen, jon-
gens en meisjes, van verschillen-
de leeftijden, in een gezinshuis.
Meerdere van deze gezinshuizen
vormen een 5.0.5.-kinderdorp.
De kinderen gaan naar school en
leren een beroep totdat zij voor
zichzelf kunnen zorgen. Er zijn
in totaal 743 5.0.5.-kinderdorp-
projekten in 90 landen, een aan-
tal dat nog steeds groeit.
Ook in Limburg zijn vrijwilligers
actief die zich belangeloos voor
dit werk inzetten. Op diverse ma-
nieren is hulp mogelijk. Voor
meer informatie: mevrouw I.
Philips-Leufkens, Joh. XXIIIe-
Singel 32, Heerlen. Telefoon:
045-412736.

nederlandse top veertig
HEERLEN - Tina Turner en David Bowie blijven stijgen met hun hitTonight', die (overdag) vrijdagmiddag weer te beluisteren valt vanaf15.03 uur opRadio 3. Dit 'gelegenheidsduo'steeg daarmee van de der-de naar de tweede plaats.

1 ( 1) Can't stay away from you - Gloria Estefan & Miami Sound
Machine2 ( 3) Tonight - Tina Turner & David Bowie

3 ( 2) First Time- Robin Beek
4 ( 7) Good Life - Inner City

(11) Bring me edelweiss - Edelweiss
6 (10) Something gotten hold of my heart - Mare Almond
7 ( 8) The way to your heart - Soulsister
° (12) Especially for you - Kylie Minoque & Jason Donavan9 (14) Say a little prayer - Bomb the bass

10 ( 5) Twe hearts - Phil CollinsjM 4) Smooth criminal - Michael Jackson
}2(6) Never trust a stranger - Kim Wilde
J3(24) Buffalo Stance - Neneh Cherry
}4 (21) I know him so well - Whitney & Cissy Houston15(9) Angel of Harlem - U 2

16 (18) 'n Sneeuwwitte bruidsjurk - Henk Wijngaard
17 (20) Lovin' Whiskey - Rory Block
18 (25) Musica e - Eros Ramazzotti
19 (15) Come out to play - UB 40
20 (34) Nights over New Vork - Mc Miker g & dj Sven
21 (28) Rag Doll - Aerosmith
22 (—) Twist and shout- Salt 'n Pepa
23 (—) Baby don't forget my number - Milli Vanilli
24 (33) How can I fall - Breathe
25 (31) Love bites - Def Leppard
26 (—) You got it - Roy Orbison
27 (17) Take me to your heart - Riek Astley
28 (16) Orinoco Flow - Enya
29 (—) Skin to skin - Harry Belafonte & Jennifer Warnes
30 (19) Life's justa ballgame - Womack & Womack
31 (22) Put a little lover in your heart - Annie Lennox & Al Green
32 (—) Keeping the dream alive - Freiheit
33 (—) Doe ze thuis de hartelijke groeten - De Deurzakkers
34 (23) Till I loved you - Barbra Streisand & Don Johnson
35 (—) Stakker Humanoid - Humanoid
36 (26) Respect - The real Roxanne
37 (—) My best friend - Lois Lane
38 (30) The sound of C - The Confetti's
39 (29) Left to my own devices - Pet Shop Boys
40 (27) Don't worry, be happy - Johnny Camaro

Oscar Harris vergelijkt zichzelfmet een prediker

'Ikweet dingen op hun
waarde te schatten'

Van onze showpagina-redactie
HILVERSUM- Oscar Harris verge-
lijkt zichzelf met een prediker. „Ik
geloof dat ik eenzelfde taak heb als
een dominee. Ik wil de boodschap
van de liefde brengen in de meest
brede zin van het woord. En met die
boodschap wil ik zowel jongeren als
ouderen proberen te bereiken." De
titel van zn nieuwste elpee luidt dus
niet voor niets 'Love for the world'.
Harris: „De nummers gaan over het
helpen van de medemens, over
waardering en liefde voor je gezin
en de natuur."

Als het gaat over de liefde van de na-
tuur kan hij straks zn hart weer op-
halen, want hij staat op het punt

naar Kenia te vertrekken. „Ik ver-
heug me erg op het natuurschoon
dat ik zal zien. Vooral de exotische
plantengroeifascineert me." Vorige
maand was hij nog in Suriname en
Indonesië. „Prachtig die tropische
planten en bloemen. Ik heb echt ge-
noten."

" OSCAR HARRIS
Bet publiek verwacht dat je altijd goed in vorm bent

Suriname
De nu 44-jarige zanger verliet als
jongenvan 19 zijn geboorteland Su-
riname om in ons land te studeren.
Toen al bleek dat hij over goede
zangkwaliteiten beschikte. Hij for-
meerde een band 'Oscar Harris and
the Twinkle Stars', waarmee hij me-
nige hit scoorde. Tien jaar later

startte Harris een solo-carrière en
kwam uitstekend voor de dag met
nummers als 'Song for the children'
en 'Disco Calypso. Met de zangeres
Debbie maakte hij in 1982 de (gou-
den) langspeelplaat 'It takes two',
geproduceerd door Dick Bakker.
Later volgde nog 'Everybody love
somebody', een lp waaruit de single
'Walk right back' voortkwam.

Na de samenwerking met Debbie
ging Oscar Harris opnieuw in zn
eentje verder. De elpee 'With lots of
love' werd met gemengde gevoelens
ontvangen. Sinds vorig jaar is Har-
ris weer in zee gegaan met Dick
Bakker. Uit die samenwerking is de
plaat 'Love for the world' ontstaan.
Harris treedt niet alleen op in ons
land, maar komt ook regelmatig in
West-Duitsland. Verder heeft hij
concerten gegeven in Turkije, Oos-
tenrijk, Bulgarije, Spanje en in
Zuid-Amerika. Een paar keer is hij
al teruggekeerd naar Suriname,
waar hij geconfronteerd werd met
een enthousiast publiek. „Ik kom er
af en toe op de televisie en op die
manier blijf je toch in de belangstel-
ling."

Op de vraag wat hij van de situatie
in Suriname vindt antwoordt hij dat
het er 'nog niet echt super' is. „De
economie is nog niet best. Ik denk
dat het land nog moeilijke tijden te-
gemoet gaat. Het moet weer bij nul
beginnen." Harris zou best weer in
Suriname willen wonen, maar ge-
zien zijn kontakten in Europa, is Ne-
derland toch een betere 'uitvals-
hoek'.

Show
Met 'Love for the world' hoopt Har-
ris op een nieuwe doorbraak. Over
het aantal optredens in theaters en
discotheken en op feestavonden
heeft hij niet te klagen, maar zijn
grote wens is ooit nog eens 'een wer-
velende tv-show' te kunnen maken.
„Ik treed het liefst op in theaters
waar ik als entertainer tot m'n recht
kom. In Nederland is het niet altijd
even makkelijk als jezanger van be-
roep bent. Ik krijg niet makkelijk
een uurtv om eens met een groot or-
kest voor de dag te komen. Door-
gaans zijn tv-optredens heel erg
koud, omdat alles zo steriel moet. Je
moet er zo netjes mogelijk uitzien,
mag een liedje zingen en het is voor-
bij."

Harris zingt nu al een kwart eeuw.
Om zijn conditie op peil te houden
beoefent hij allerlei sporten, zoals
voetbal, tennis en basketbal. Op die
manier 'staalt' hij zich ook geeste-
lijk. In de loop der jaren heeft hij ge-
leerd om zuiniger met zijn energie
om te gaan. „Vroeger verschoot ik al
m'n kruit ineens, nukan ik beter do-
seren. Ik ben als mens gerijpt en
heb geleerd de dingen op hun waar-
de te schatten. En natuurlijk moetje
blijven trainen zoals een topsporter.
Want het publiek verwacht datje al-
tijd goed in vorm bent."

show

Oleg Popov met Russich Staatscircus in Nederland

'Een clown moet gewoon
zijn werk goed doen'

Van onze showpagina-redactie

- Er komt een
j^homeen naar Nederland.en man met strogeel haar,

fluwelen jasje, veel te
pote sokken en een grote
?eus: de clown Oleg Popov, 59Jaar jong. Naast komiek is hij
«tistiek-directeur van hetRussische Staatscircus dat

week Nederland
«andoet in zijn toernee. Vijf-
'er> optredens in een tent in

'omdat dat zoPüur Hollands is.

hpÜf functie als artistiek-directeur.^ft Popov naar eigen zeggen te, anken aan de perestrojka. „Ik had
wl nooit voor mogelijk gehouden.
*aar de groep artiesten had erom

gevraagd. Dat daar naar geluisterd■ is heel bijzonder. Voorheen werdr 'ernand van staatswege aangewe-en. Nu zitten er op leidinggevende
P°sten mensen die verstand van za-ke« hebben".
Al's artistiek leider draagt Popov derantwoordelijkheid tijdens dejournee voor honderd mensen.
jpar de clown is liever clown en,Us stopt hij na de rondreis meteze functie. „Het is moeilijk om lei-
mer te zijn, omdat je altijd beter

oet zijn dan ieder ander".

" OLEG POPOV
,Een clown moet rijpen als een boomvrucht

* Oberkramer festijn
HEERLERHEIDE- De gastarbeiders van vroeger (juist, dienet zoals
ontelbare Limburgers destijds hard in de mijnen hebben gewerkt)
zijn in dit gewest al lang heel goed ingeburgerd. Al jaren mag je zeg-
gen en een prettige bijkomstigheid is dat die vele buitenlandse vrien-
den ook hun folklore en een deel van hun cultuur hebben meege-
bracht. Komende zaterdag wordt daarvan weer een duidelijk bewijs
geleverd. In het Corneliushuis van Heerlerheide wordt dan opnieuw
de inmiddels traditionele jaarlijkse Joegoslavische feestavond in
'Oberkrainer'-stijl gehouden. Voor de muziek zorgen 'Die Lustigen
Dorfmusikanten' en Sloveense gerechten als kranjske klobasa en ce-
vapcici worden eveneens geserveerd. Kaarten in voorverkoop (vijf
gulden; aan de kassa zes) zijnverkrijgbaar in Heerlenbij O. Zerdoner,
Arendstraat 54 (® 045-221838); S. Sterman, Navolaan 43 (® 218150);
slagerij Veka, Schelsberg. In Eygelshoven bij N. Michon, Lijster-
straat 3 (© 351773) en in Brunssum bij modezaak Mistelle,Kerkstraat
246.

* Tiengel Tangel
KERKRADE - Onder het motto 'TiengelTangel' is een muziekcasset-
te verschenen met 22 oude en nieuweKerkraadse carnavalsschlagers.
De liedjes worden gebracht door De Sjtèchneëlsjer, Doebel D & Co
en het orkest Frans Tiedtke. In het 'Roderland' beslist geen onbeken-
de namen. Voor deKerkraadse carnavallisten bevatten de liedjes bij-
zonder aardige en spitsvondige teksten. Enkele titels: Dr Kwetsj-
buul, Auw Wiever Swing, de Papajaj en Dr Jong va Kirchroa. Frans
Tiedtke, destijds ook bekend gewordenonder de naam Franck Borro,
weet zich voor de muzikale kwaliteiten ook verzekerd van de veelzij-
dige musicus en saxofonist Peter Bartholomé. Dit duo, dat regelma-
tig in Spanje optreedt, laat binnenkort ook via RTL-radio van zich ho-
ren. De muziekcassette is o.a. verkrijgbaar bij het postagentschap
Bleijerheide/Nulland.

" Frans Tiedtke (links) en Peter Bartholomé.
...'Tiengel tangel' uit Kerkrade...

* Miranda-revue
KERKRADE - Show, humor en muziek. Dat zijn de ingrediënten
voor de 32ste revue van de Miranda Carnavals Verain die morgen-
avond (vrijdag) in het Hubertushuis van Kerkrade wordt gehouden.
Medewerking aan het feestprogramma verlenen: het kolderduo Oet-
gesjloape, De Nachroave, showballet Kirchröatsjer Meëdsjer, Berb
en Gradus (Beppie Kraft en Math Haaken), Ummer dr Neaver, Nico
& Cora en het orkest Cannonball.

* Mexicaanse ster
SCHAESBERG - Met carnaval in zicht draait de feestmolen momen-
teel weer op volle toeren. Tijdens de 'Herrensitzung' van de Schaes-
bergse prinseraad - zondagochtend in 'Het Streeperkruis' - treedt de
Mexicaanse showster Mara Glaso-Valera op. Behalve Mara, die een
dertig minuten durende supershow voor het voetlicht brengt, zijn
van de partij het ballet Daisy Chain, parodistenduo Waldi & Martino,
de Blieërheidsjer Jonge, Tröt in de Goat, Ted & Jo, Neutjes 4, Rene
Krans Band en presentator Winand Smeets.

*Leedjeskonkoer
MAASTRICHT - De finale van het Vasteloaves Leedjeskonkoer
wordt vrijdagnamiddag van 17.15 tot 20.00 uur rechtstreeks door Om-
roep Limburg uitgezonden. De juryopereert dan vanuit diverse loka-
ties in Limburg. Vandaag kunnen we alvast verklappen dat, na een
eerste voorselectie op 6 januari 1989, de volgende vijfliedjes er zeker
bij zullen zijn: 1. Druime van vasteljovend (St.Joost-Echt); 2. Dr pie-
roloog (Eygelshoven); 3. Alles noa veure (Blerick); 4. Ich höb 't weer
(Maastricht) en 5. De Knapperikke (Venlo). Nog eens vijf liedjes (plus
een om het 'gekke'-getal elf vol te maken) worden vanavond bekend.
Die worden gekozen uit tweede voorslectie van 13 januari.

(ADVERTENTIE)

(/oorofe mooistebao/fo"ors.
demooist* Mïe/eke»*ensen *t/akkutnOy octri&. Kou/pet

Heerten,Breuterweg 3, Jndustrietermiß I Sanosw?reaTiwTn De Cf*mer"W 045-719700. aondentoeaKttd tot2ü» uur
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DE NIEUWE PRIJSWINNAAR
IS BEKEND

DE RENAULT 5 TONIC
VANAFFIB.B9S,-r

Er is een speciale serieRenault 5: deTonic. Uitgerust wat een rentewinst van zon f 1.000,- betekent,

met de schone, flitsende 1108 cm3 motor en ver- In totaal kan een Renault 5 Tonic dus een voor-
krijgbaar in 3- en 5-deurs versie. deel van zon f 2.000,- opleveren.

De renault 5 tonic isook qua uitrusting een prijswin- Of u kiest voor een heel gunstige financiering*:
naar. Wat dacht u van zonwerend glas, wisser/ 24 maanden 0%; 36 maanden 3,9%;
sproeier op achterruit, rechter buitenspiegel, 48 maanden 5,5%.
komplete radio-voorbereiding (inkl. luidspre- De RENAULT 5 TONICKomnaar onstoe vooreen spran-
kers naast hoedenplank), wieldoppen a la kelende proefrit Er is al een Renault 5 vanaf
Renault 21 GTS, sierlijke striping. .j .**

DEZE EXTRA'S betekenen VOOr U een voordeel van * Financiering op basis van huurkoop via Renault Financiering.
bijna f 1.000,-. Niet niks alsU bedenkt datU daar- Minimaal te financieren bedrag vanaf f 4.000,-, max. f 10.000,.. _ , ,_ . , „ . _ ._. Aanbetaling 25%. Voor alle financieringsvoorwaarden raad-
naast deRenault 5 Tonic en alle andereRenaults 6 , ° _

I I pleeg uwRenault-dealer.
uitvoeringen) pas in 1990 4iiP WÊr_\ ** inkl. Btw, excl.
hoeftte betalen*, afleveringskosten.

ELKERENAULTS % % \f £\ renault
IS'NRENTEWINNAAR \I \J JÊk Vgeeft je leven kleur

MAANDEN MAANDEN MAANDEN pSSS?S*ra|
«"*"" BEMALU M__^_tW_V*4__l I I9W \K_\Th WMNAAA R/sr_ HWHI : PASBHTALLN 'f.

Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200.Kerkrade; JCerres,Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424.
Maastricht; Autocentrum G.M.P. dejonghe BV, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288. Valkenburg

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21,Tel. 04406-12514.
15LD

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

HTS'er elektro
voor een dienstverlenend bedrijf in
Sittard. Wij zoeken een HTS'erelek-
tro die ervaring heeft met PLC-tech-
nieken. De werkzaamheden be-
staan voornamelijk uit software-pro-
grammering. Wij zoekenkandidaten
vanaf 22 jaar. Wegens de verschil-
lende locaties waar gewerkt wordt,
dient u in het bezit te zijn van een
rijbewijs. De opdracht gaat zeer
lange tijd duren.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Harry Hollanders, afd. tech-
nisch personeel, tel. 04490-17360.
Ofkom langs.

Wegens verhuizing te k.:
mooie leren DRAAIFAU-
TEUIL’ 175,-; 16 m houten
swisch roeden compl. m.
ringen ’ 475,-; nouten hou-
ten salontafel 130x64 m. la-
den ’395,-; koperen hang-
lamp ’ 145,-; mooie paarde-
haam ’ 275,-; koperen
hangketel 040 ’ 195,-; 3 bij-
zettafeltjes ’45,-. Tevens
antieke eethoek m. 6 leren
stoelen ’ 2750,-. Tel. 04747-
-2549.

Tek. ant. eiken SLAAPKA-
MER kl. midden eik.

’ 1550.-. Tel. 045-422088.
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-
/WOONKAMERKAST, ±

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

Weg. omst. prachtig zeer
zw. eiken bankstel met le-
ren kussens (kuipmodel) 3
+ 2 + 1-zits. Nw.pr. ’ 5695,-.
V/2 jr. oud. Nw.st. ’2350,-.
Tel. 045-226186.
Te k. GRASMACHINE,

’ 35,-; 2 konijnehokken,
’75,-; 1 kruiwagen met
luchtbanden, ’ 60,-; 1-pers.
bed met toebeh. en ronde
tafel met stoelen, samen

’ 100,-. Tel. 045-211651.
Te k. BASGITAAR met
versterker en box, merk
Peavy. Esdoornstraat 17,
Geleen.

I

Te k. prachtige manou
KINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
ledikantje. ’ 1500,-. Tel.
045-257213.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwingsopruiming: 10-
-70% korting. Nieuw en ge-
bruikt. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. 04459-
-1638.
Te k. eiken EETHOEK, ta-
fel met tegelblad nieuw

’ 550,-; bijpassende salon-
tafel ’ 125,-; eiken bankstel

’ 175,-; + div. antieke lam-
pen. Tel. 04450-3875.

GUNSTIGE LENINGEN
m huisbezitters: wow PERSOONLIJKE "mW DOORLOPEND %i EX"A^ G

P
E
NLJfEN W LENINGEN W KREDIET A

IG| 26 W\t% J 6VTTW^TTTfFVrfTfTfy^'^TT^n Krediet- P mnd Rente Theor I
UVBATUCIIEII bedrafl Incl. rente per mnd loopt.

HU Tilt lV Persoonlijke Leningen, zonder I s OQO - 100. 0974, sakbediet. looptud onderpand verstrekbaar en meestal a.uuu, 1 uu, v,9. ■*> o*
bedrag inmaanoen kwijtschelding bij overlijden. 11.000,- 220,. 0,87 «*> 66

'sar 2»r w- *"*?- 72x 54x 42x 20.000,- 400,. 0,03% 66
10.000,- 69,- 97,- 107,- I g.oio . „. |47|. 30.000.- 600,- o,B3<fc 68
15.000,- 103,- 145,- 161,- I 10.000 199,- 238,- 290,- 40.000,- 800,- 0,81 <*> 65
25.000,- 172,- 242,- 269,- | 15.100 284,- 352,- 431,- ■■■■■■■■■■^■■4
40.000.- 275- 388- 431 - I 20.000 378.- 467,- 571,- I FINANCIERINGSKANTOOR~„" z.' ,„" zi' 25.000 470,- sas,- 714,11 t-\ m __tt__^____. r\nn=2r\n I■ 75.000.- 514,- 727,- 809,- m 30.000 564.-700,- 857,-1 UVÏl^^^^lNll U N%, Aihank.i„K ~„ d. ....d.~„ „ _*___. 50.000 934,- M 61,- 1 423,- | HII I ■ P

m " ■" - - ■■■■"■ ■■ '" M e i,.,..i0»,^,.»..na B UUU^^^^^U\Jl±dUYl I
I Scharnerweg 108 Maastrchtt^r- Bijkantoor:r^Vt'l _T il * r {_.*/ \*l * Jl Hoofdstraat 9, Hoensbroek

: ■:'■ "^^: i *BÊf EB9 "" I^Vt! ::*!*!* ■ tjßfll \\\\\\\\\fM_f__l^_\nn^^»J^^^^m_\\

! S£ïTC£!iNDE cmzEN HEREN QÜARTZ r^^i^s*^^ iHORLOGES doublékast en lederen band al vanaf 45,-
Totaal zo n6Overschillende platte modellen met doublékast en band. £jy CASIO vanaf 19 SOj Officiële prijzenvan 350,-,395,-,425,-en 450,, koUgkt ,B ,lgt ty ons ,„ mt minimaal

| Voor de ongelooflijke prijs van 139,- j 50 % korting op de offlclèle prijzen! j| j
I PRACHTiGCmZEHOAMESUnVOEmNGQUARTZ saWg»li^Ojj^HEW«oßUia |

1 Meer dan50 verschillende modellen in platte uitvoering met doublé p| at model van 450,-weggeefprijs IO«7 j-
I kast en band. 1*7,"I *- SEIKO QUARTZ DAMES HORLOGE MET DOUBLÉ

CITIZENQUARTZ KAST EN BAND
I Met doublékast en lederen band. Plat model. Diverse modellen voor m__ ____~- __

~nn- "179."j dames en heren. Officiéle prijsvan 250,-tot335,, Plat model van 425,-voor I ' |
Uitzoeken voor despotprijs van 89^_ GIGANTISCHEKORTINGEN OP ON2ESCHITTERENDE

KOLLEKTIE GOUD AL OFNIET METBRILJANTO.A.
_t_^_^_WÊSlll9WS!_lKÊ?__ï_^_ GOUDEN COLLIERS-LETTERS. GLOSED FOR EVER,

I HMHffIjJMMJM fe PPWCM MOKERS MET BRILJANT QF SRKQNIA. II WÊÈÊÈÉmMMM_&_WÊÊ_m____-W GOUDENKOORD COLLIERS. SLAVENBANDENETC,
| ~ ETC. 50TOT70%KORT1N_}

Studeren? Werken?
MEAO

HORECA- en VOEDINGSDIENST
Lni i i 1 "] c,v,ELE D,ENST
>J V ]\m VERZORGING

W AGOGISCH WERK
\V INTAS

Kijk eerst bij het MBO in VENRAY
tijdens de OPEN DAG
op zondag 22 januari van 13.00-16.30 uur.

imfan INSTITUUT VOOR MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Leunseweg 2, 5802 CH Venray, tel. 04780-85910 i2tói^J

_^ u__ii_i_i_aËiiÊi
DIVERSE OVERCOMPLETE _^

MOTORVOERTUIGEN ETC.
De Inspecteur derDomeinen te Helmond, Mlerloseweg2c, Postbus 233, zal op dinsdag
31 jan. 1989 v.m. 10.00 uur te zijnenkantore in het openbaarbij inschrijvingverkopen:

16pers. auto's w.o. Citroen, Volkswagen, Renault, Chevrolet, Mercedes, Simca, OpelKadett,
Peugeot, Mazda, Fiat, DAF, B.M.W.

3bestelauto's w.o. Volkswagen, Ford Transit.
1combinatiewagen,Renault.

20motoren w.o. Honda, Hercules, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, B.M.W.
26bromfietsen w.o. Honda, Suzuki, Zundapp, Vespa, Kawasaki, Yamaha, Tomos.
7crossmotoren w.o. Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki.
4 buitenbandenmet velgen.
5 te vernietigen kavels bromfietsen/motoren, auto- en motoronderdelen,

aanwezig in de OpslagplaatsderDomeinen, Veldweg 1, te Herkenbosch.
31 pers. auto's w.o. Citroen, Jaguar,OpelRekord, Volkswagen, Ford Granada, 8.M.W., Toyota,

Fiat, Pontiac, Ford Taunus, Simca, Mercedes, Peugeot, Ford Escort, Range Rover, OpelKadett,
Mazda, OpelAscona, Oldsmobile, Saab, Skoda, OpelManta.

2 bestelauto's: Toyota en Ford Transit.
111 1 terreinauto Suzuki.
111 3 bromfietsen w.o. Sparta, Honda, Kreidler.
I 31 motoren w.o. Honda, Yamaha, Zundapp, Suzuki. Bezichtiging: maandag 23 r̂

8 crossmotoren w.o. Honda, Yamaha, Maico. dinsdag 24 jan.1989 telkens
9kavels te vernietigen motoren/bromfietsen. 9.00-12.00 en van 14.00-1
1 motorboot, 1 boottrailer, 1 caravan. _**■ .. oarripn zijn

1zaad- en schoningsmachine.
aanwezigin de Opslagplaats derDomeinen, Nijverheids/aan 2a, Rijen. * ter p|J|atsewaaróe goe**

I 1pers. auto merkRenault aanwezig bijRijkswaterstaat, Dienstkring ren zijn opgeslagen. r
Schelde-Rijn, Rilland. Er worden geen kavellijsten P"

i 2 vrachtauto's VolkswagenPick-Up bijRijkswaterstaat, DeZegge 1, Heeze. post toegezonden.

UITSLAG A-trekking 5eklasse 84e loterjj
«„„„««x,»» DM 500.000.- OP lOtnr. 235817 _____-;

fc.fr 3^T Nederlandseklanten. DM 50.000,-op lotnr. 318261 .
, DM 40.000,-op lotnr. 659436 856598 . ""SNeem voor meennformatieof ___\-r^f_°eCSt ontaktTomet DM 10.000.-OP lotnr087929 159081 175140 177854 272690 400352 «.6694 MïWwwTÏ^*^^

615487 668444 679899 742854 762676 808395 846563 871984 884931
___ -^,

DM 5.000,-op lotnummers eindigend op 49627 65413 76647 99929 _ ~~^DM 2.500,-op lotnummers eindigend op 3564 . —"~^-Afdeling Klantenservice DM 1.000,-op lotnummers eindigend op 477 __7M6rDeSS^
m^m^m ■■Aia^l PBM DM 576,-op lotnummers eindigend op03/31 (onoerv

gj^^^.^690066°9 SüddeutscheKlassenlotterjg
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Duitsland 1
"M 5_**■

10.QO t
lnfo Arbeit und Beruf-

-10 5, J"a9esschau/Tagestemen.
Kün . e Sport-Reportage. EK

op de schaats. Handbal
Duit i Oostzee-cup: Bondsrepubliek

'1 isu " Hon9ar'ie-
Km Weltenbummler. Met Hardy
Ij^perinCalifornië. Herh.
Ij.fr Urnschau.
Ij'eï Kennzeichen D.
13'0? persoverzicht.
144Q '3-15 Tagesschau.
ISqJ; "" Teletekstoverzicht.
l5-0s la9esschau.Ia9esschau.
Ski» Mo?a " die Tochter des

ISan Q
nha|ters. Braziliaanse serie.

fie _ lm" Ecke Bundesplatz. Se-
s Portretten. Afl.4: Michael, schoor-

dennXeger en body-builder.
'6'lS n """"ckfilmschau.

r^ ~*T Feind. Engelse jeugdserie
Met n boek van Robert Westall.
NinJ r has McGill, Audrey Parton,

l6.40
Ky Nicol e.a. Afl.3.

b|a .. Mission Terra. Expedition zum
reben Pla"eten. Kinderserie. Afl.: Di-

-17 2s la9esschau.Ia9esschau.
iBhL ■ cmin9ton Steele. Afl.: Lauter

18.2 «eieute.18 30 i?9esscbau.18.52 eer und "eute- Actualiteiten.
Geburt Crest- Serie' A,L: Die

J°Oo !ï°9ramrna-overzicht.
\-\c jJT") Tagesschau.

(Je __ n 2-°°o- Documentaire over
Jl.On ichledenis van Bonn.
«1.03 Der 7- Sinn.
pron ** Scheibenwischer. Cabaret-
br^?mma van en met Dieter Hilde-

21.50 Miterlebt. Die Phantommanner:
Take-off nach dem Tiefflugshock.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Die letzte Rolle. Tv-film van

Egon. Günther. Met: Hans Christian
Blech, Corinna Kirchhoff, Jürgen
Holtz e.a. Peter Poll is een eerste-
klas acteur. Zijn naam staat borg voor
volle zalen. Daarom heeft men hem
de hoofdrol in Molières Don Juan ge-
geven. Daarbij neemt men op de
koop toe dat hij misschien zal uitval-
len, want Polle is alcoholicus en hij
kan ieder moment instorten.

00.35 Tagesschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Juliane Rautenberg en Hendrik Martz in 'Die Wicherts von
nebenan'. (Duitsland 2 - 17.45 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

"Oor k" en cAI-abonnees:
analen zie schema exploitant

% %\2wart wit programma
Oo «

s,ereo geluidsweergave
■pj- = tweetalig bij stereo-app.~ 'eletekst ondertiteling

TELEVISIE
erland 1: 5 26. 29 46 51. 53 en 57

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

België/TV 1
1s-0o fchoo|televisie.
sch °nen en dochters. Australi-
Hit-h Sene Met: Pat McDonald, Torn

15 oe a/,ds'Rowena Wallace e.a. Herh.
1s-50 nori2on- Herh.
ka ~° driewijzen. Vandaag spelen
Van* van Hoeymissen en Magda«naenbroucke tegen Dirk Vander-

-16 4,? an Geert Vanderbeke. Herh.
marl 20 'emandsland. Hoofdthe-ma» Herh.
fiï " Snorkels. Amerikaanse teken-
di?o.ene- A,| H: Snorkel, porkel,I^'fternis.

18;^ Nieuws.
18.Q5 Jik Tal<- Animatieserie. Herh.

\iu\-. pons. Afl.: Plons en meneer de18^%Herh.
mo» rTUn9 Fu- Amerikaanse serie
li B'David Carradine, Keye Luke, Phi-
Wo2n»n ca- A,l-:De kelk. Midden in de! "estijn wordt Padre Benito overval-
VQne".voor dood achtergelaten. Vlak
"or hij sterft, vertelt hij Caine, dat de

men 'erS een 9°uden kelk meena-

!g°° Jukebox.
Q

"
r" u,t2ending door derden: Pro-

-19 2s2a Van het ACVOlnformatief.
ove ®dedelin9en en programma-

sdpi ce- Quiz waarin twee duo's
srh op vierentwintig televisie-keken. Presentatie: Felice Da-

an ano-<o-40 Panorama.
li

21.30 (TT) Medisch Centrum West.
13-delige Nederlandse serie over het
wel en wee van artsen en verpleeg-
kundigen in het ziekenhuis Medisch
Centrum West. Afl.7: De scherprech-
ter. Met: Eric van Ingen, Margreet
Blanken, Gerda Cronie e.a. De tuin-
der Gerrit Hiemstra wordt opgeno-
men op de afdeling Interne met symp-
tomen van geelzucht. De oorzaak van
zijn ziekte geeft een behoorlijke deuk
in zijn huwelijk.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Trommels uit Azië. 3-delige

Brits-Deense documentaire serie
over het religieus bewustzijn in Mon-
golië en Tibet. Deel 3: Trommels van
geloof.

23.40-23.45 Coda. Stricktly Personal
Blue' van Eric Neels. Gitaarduo Eric
Neels en Gilbert Isbin.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.15 (TT) Kokkerellen. Wekelijks cu-

linair programma, door Ria van Eijnd-
hoven. Vandaag: Prei.

16.35 ■ Dead End. Amerikaanse
speelfilm uit 1937 van William Wyler
gebaseerd op het boek van Lillian
Hellman. Met: Sylvia Sidney, Joel
McCrea, Humphrey Bogart e.a. In de
East Side van New Vork wonen Baby
Face Martin, Drina en Dave. De één
heeft een moord op zijn geweten, de
andere twee koesteren liefde voor el-
kaar. Tot slot zijn er de Dead-End
Kids, die weinig goeds tot stand bren-
gen.

18.05 Examenvoorstelling. Portret
van vier studenten die een theaterop-
leiding volgen en op het punt staan af
te studeren.

18.30 "" David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op het boek De
kabouters van Rien Poortvliet en Wil
Huygen. Af1.16: Een lesjevoor Kostia.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Prof.
Meindert.

19.00 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Moffett's Ghost. Stringfellow
Hawk en Dominic Santini staan voor
een raadsel, als blijkt dat Airwolf plot-
seling onbestuurbaar is geworden.

20.00 (TT) Journaal.

20.29 Nightcourt. Amerikaanse serie.
Afl.: Old Flame. Deurwaarder Selma,
die maar liefst 6 huwelijken achter de
rug heeft, komt in de rechtszaal een
oude vlam tegen.

20.55 (TT) De wandelaar. Misdaadse-
rie. Afl.2: Diamanten. Er is een man
dood in zijn bed gevonden. Zo te zien
is hij met een kussen gesmoord. Paul
gaat op onderzoek uit.

22.00 De hoogste versnelling. Auto-
magazine. Presentatie: Ruud ter
Weijden.

22.25 Op het Binnenhof. Politieke ru-
briek. Presentatie: Marijn de Koning.

22.55 L.A. Law. Amerikaanse serie.

Afl.: Divorce with extreme prejudice.
Manager Brackman kan maar niet
van zijn halfbroer afkomen. Erroll zit
hem voortdurend op de hielen en
chanteert hem zelfs.

23.40 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Bergen op Zoom. Herh.

23.55-00.00 Journaal.

" Fabio Sorno en Carry Tefsen in 'Zeg 'ns AAA'. (Nederland
1 - 20.20 uur)

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. De
geheimzinnige bezoeker die Fiona
meebracht, zorgt voor onenigheid.
Spider stelt Beryl voor aan Rod
Campbell.

19.23 Tweemaal Zeven. Tv-spelletje.
met Mark Demesmaeker. '19.28 Programma-overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Ivan de Verschrikkelijke. Rus- -sische speelfilm uit 1946/1958 van

Sergei Eisenstein. Met: Nikolai Cher-

kasov, Serafima Birman. Pavel Ka-
dochnikov e.a. Ivan, de groothertog
van Moskou tijdens de 16e eeuw,
probeert na zijn kroning tot keizer het
grote rijk te herenigen.

21.25 EK Kunstschaatsen. Recht-
streeksereportage van de vrije oefe-
ning voor mannen te Birmingham.
Commentaar: Dirk De Weert.

22.45-23.15 Sprechen Sic Deutsch?
Afl. 12: Ist dieWettervorhersage denn
so wichtig? Presentatie: Jos Wilmots,
Ingrid Scheller-Rabe en Mariene de
Wouters.

" Margreet Blanken ■en
Klaas Hofstraat in 'Medi-
sche Centrum West. (Bel-
giè/TV 1 - 21.30 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
'13.15-13.30 ZDF-info
15.25 (TT) Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overicht.
15.55 Heute.
15.58 Uhli & Wuhli. Tekenfilmserie.
16.2ü Logo. Kinderprogramma.
16.20 Pfiff. Sportprogramma voor jon-

geren. Presentatie: Sabine Noethen.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Die Wicherts von nebenan.

Serie met Maria Sebaldt, Stepan Or-

lac, Jochen Schroeder e.a. Afl.: Ein
tragischer Abschied.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Ihr Einsatz bitte. Spelpro-

gramma n.a.v. Made in Germany met
Dieter Thomas Heek.

21.00 Abenteuer Forschung. Pro-
gramma van Joachim Bublath. The-
ma's: 1. Magneetkabelbaan zonder
toekomst? 2. Het dilemma van het
luchtverkeer. 3. De reis naar Satur-
nus. 4. Wonderlijk leven.

21.45 Heute-journal.
22.10 Die Sport-Reportage. Van-

avond: 1. EK Kunstrijden op de
schaats vanuit Birmingham.

23.00 Wer zahlt Reagans Schulden?
Vragen op de vooravond van de pre-
sidentswisseling. Met: Helmut
Schmidt en Prof. Horst Siebert. Pre-
sentatie: Michael Jungblut.

23.45 Die kleine Krankenschwester.
Tsjechische speelfilm uit 1983 van
Karel Kachyna. Met: Alena Mihulova,
Jirina Jiraskova, Andrej Vetchy e.a.
Een zuster wordt ontslagen na een
avontuurtje met een patiënt. Ze vindt
een nieuwe baan, maar met de liefde
wil het niet vlotten. Totdat de patiënt
haar komt opzoeken. (Twee kana-
len).

01.10 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/RTBF 1
14.00-15.45 Schooltelevisie. 16.50-
-16.50 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-

bank. 18.00 Nouba, nouba, met Drag- |
hetto en Mimi Cracra. 18.30 Jamais |
deux sans toi, gevarieerd informatief E
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce =
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour- =
naai. 20.00 Festival du cinéma de Bru- =
xelles. 20.05 Autant Savoir. Informatie- =
ve serie. Vandaag: Tweetalig zonder =
problemen?. 20.25 Urgence, Franse |
speelfilm uit 1984 van Gilles Behat. |
Met: Richard Berry, Fanny Bastien, =
Bernard-Pierre Donnadieu e.a. 22.05 I
Le monde dv cinéma -Spécial Festival I
deBruxelles. Aansl.: Uitslag van de Na- =
tionale Loterij. 23.05 Laatste nieuws. =
23.35-23.45 La pensé socialiste, poli- =
tieke uitzending.

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-12.00 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 3.
18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 ■ Schatten am Fenster. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1942 van Char-
les Lederer. Met: Lew Ayres, Laraine
Day, Basil Rathbone, e.a. De werklo-
ze acteur Oliver Duffy komt de jonge
Edwina Brown te hulp, wanneer er 's
nachts een aanslag op haar wordt ge-
pleegd. Maar al snel heeft hij zijn ac-
teertalent nodig, om de levensge-
vaarlijke omstandigheden de baas te
blijven.

21.20 Filmtip: 'A fish called Wanda'
van Charles Crichton.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Kultur und Wissenschaft ak-

tuelle: Festival van de Latijns-Ameri-

kaanse film in Havanna.
22.30 Agatha Christie: Miss Marple.

10-delige Engelse serie. Afl.3: Ruhe
unsanft (1).

23.25 Nachgespielt: Paul Cézanne -Der Mann und der Berg. Portret van
deze schilder.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 La pensee socialiste, politieke I
uitzending. 19.30 Journaal (met simul- =
taanvertaling in gebarentaal). 20.00- §
23.00 EX Kunstrijden op de schaats te =Birmingham. Commentaar: Eric Kroll.

TV5
16.10 Agence Interim. 16.30 Bonjour, =
Bon Appétit. 17.00 Récréation. 17.30 =
Des chiffres et des lettres. 18.00 Ciné- =
Club. 20.00 La Marche Du Siècle. |
22.00 Journal Télévisé. 22.35 Apostr- =
ophes. 23.30 La Chance Aux Chan- =
sons. 00.00-01.00 Figures.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Radio-
journaal met om 7.33 en 8.30
Nieuwsoverz. 7.50 Tijdvoorecono-
mie. 8 09 Act. 8.25 Financ. nws.
(7.30 Nws.). 9.06 Arbeidsvitami-
nen. 10.50 Leuterkoek en zandge-
bak. 11.06 Arbeidsvitaminen. 12.06
De Burgemeester is jarig. 12.56
Meded. voor land- en tuinbouw.
13.09 Radiojournaal. 14.06 Kope-

ren Ko en Nikkelen Nelis. 16.06
Echo-magazine. 18.35 Man en
paard. 19.03Onder tafel. 19.55 Co-
lumn. 20.02Voor wie nietkijken wil
23.05 Met het oog opmorgen. 0.02
Truc light. 1.02 Country uur. 2.02
Voor wie niel slapen kan. 3.02 Go-
spel van toen. 4.02 De ochtend
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord 7.11 Vandaag don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst. 13.04
Hier en nu. 13.20 Lichte muziek.
14.04 De tafel van vier. 15.04 Cou-
pe soleil 16.04 De Familieshow.
17 04 Hollandse hits. 19.00 Jazz

platform. 19.50 Hobbyscoop.
20.02-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 Gouden uren.
12.04 50 Pop of een envelop. 14.04
De nationale hitparade top 100.
18.04 Driespoor. 19.03 Dance
Trax. 21.03 De CD show. 23.03-
-0.00 Sesjun.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30-10.55 Fermaak yn Fryslan.

3-delige serie over amusement en
vermaak in Friesland. Deel 2. Herh.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Programma in het

Servokratisch en het Nederlands.
18.15 Spreidstand. Tweeluik over

problemen bij de ontwikkeling en
emancipatie van Moslimmeisjes.
Deel 1.

18.30 Voorlichtingsprogramma over
de cursus 'De jaren dertig.

18.45 Voorlichtingsprogramma over
de cursus 'De planten.

19.00 (TT) Het Klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 De zorgenloze samenleving.

Discussieprogramma.
21.13 Meneer Vandalen wacht op

antwoord. Afl.l. Vierdelige program-
maserie over de oorzaken en bestrij-
ding van 'licht' vandalisme.

21.40 Uit de kunst. Kunstrubriek van-
uit het Shaffy theatercafé in Amster-
dam. Presentatie: Leonie Jansen.

22.11 Perestrojka. Spreker: Jan Vis.
22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Studio Sport.
23.35-23.40 Nieuws voor doven en

slechthoreden.

Duitsland 3 SWF
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 Play-Time. Serie. Afl.: Let's

play.
16.45 La vie quoditienne, serie. Afl.:

A I hotel.
17.00 Dorfentwicklung " Dorfer-

neuerung. Serie. Afl.: Eine Ursache -Vielfaltige Wirkungen.
17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 3.
18.00 Het programma met de muis.
18.28 Die Wombles. Serie. Afl.: Die

Mischmachine. Herh.
18.32 Disneys Gummibarenbande.

Tekenfilmserie. Afl.2: Der Zauberer-
/Zummis Zauberland.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Mem Schiff fahrt zu dir. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1963 van Ri-
chard Thorpe. Met: Connie Francis,
Paula Prentiss, Ron Randall e.a. Vier
meisjes hebben tijdens hun vakantie
aan de Rivièra maar een doel voor
ogen: het vinden van een echtgenoot.

21.05 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.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.08Veronica s mees-
terwerken: Radio Filharmonisch
Orkest0.1.v. Sergiu Commisionaen
Michel Dalberto, piano. 10.30 Mu-
ziek voor miljoenen. 12.00 Veroni-
ca's meesterwerken. 13.00 Nws.
13.02 Nederland Muziekland Klas-
siek met o.a. hoornist Jan van den
Eynden. 14.00 Metrononium in
'konserf. 15.30 Zeggen en schrij-
ven. 16.00-20.00 De beweging.
Muziekactualiteit. 16.15 Concert:
Quator Messiaen. 17.00 Het por-
tret: Pioniers van de oude muziek
(7). 18.02 Muziek actualiteit. 18.45
De leestafel. 19.15 Nwe plaatuit-
gaven en CD's. 19.30 het feuille-
ton: Wagner op de vlucht (11).
20.00 Nws. 20.02-20.24 Het po-
dium: De wandelende tak: Griekse
muz. 21.00 Voorland. 22.00 Down
beat: jazz. 23.00 Audio Art: Byte.

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 Muziekrevue.
1000 De zonnebloem 11.00 De
50+ Seniorenshow. 12.00 Nws.
1205 Kruispunt. 12.20 Tussen de
regels. 12.30 Trouwen voor de
kerk; teken of traditie? 12.53 In ge-
sprek met de bisschop. 13.00Nws
13.10 De Derde Wereld. 13.40 Da
Capo. 14.00 Klasse. 15.00 Da-
mokles. 16.00 Cultuur. 17.25
Marktberichten. 17.30 Scheeps-

praat 17.35 Postbus 51. 17.56Me-
ded en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 Turks progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers 20.30You're welcome. 21.00
De jaren 30. 21.30 Zelf mode ma-
ken 22.00-22.30 Grafische tech-
nieken.

televisie en radio

Nederland 1
51 J3-05 Nieuws voor doven en

*ARA enden'
'6.0i n, .(Ju Nsighbours. Australische serie.
j,, Verwijt Maria tijdens een ruzie

IsjsDanny niet zijn zoon is.
f,e (TT) Zeg 'ns AAA. Comedy-se-

Af1.14: Lekker bellen. Herh. Mien
'aan plotselin9 de oplossing van het
"iet h 6'en de moeder van WieP komt
Ijji h 9ar nieuwe vlam logeren.
p TV-Werkjournaal. Presentatie:
Herh Patric'° en Pieter Jan Hagens.

"!an A9ent Pooch. Tekenfilm.
1? 4s Journaal-
L A°bter het nieuws. Actualitei-'ftnÜbriek--9iSTK°Vide en zin vriendies- Bel"
Jacn-Canadese tekenfilmserie. Afl.:
Ij.^sig verliefd., De Smurfen. Tekenfilmserie.
Ij,: Het recept voor Puppie.
L* pc Snorkels. Tekenfilmserie.,: Kitty in zandland.

18.39 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Bek-
vechten met spechten.

19.00 Journaal.
19.20 "" De baas in huis. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Een
blauwtje in duplo. Tony weet dat Jes-
se een ander meisje heeft leren ken-
nen. Ook met Mona gaat het niet
goed in de liefde.

19.51 Natuurmoment. Presentatie:
Hanneke Kappen. Herh.

19.56 Lingo. Spelprogramma. Pre-
sentatie: Robert ten Brink.

20.20 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl. 15: De expert. Lydie en Mien
zijn weg van de Italiaanse vriend van
Canci. Koos beweert echter dat Paolo
bij de mafia is.

20.45 Een klas apart. Amerikaanse
comedyserie. Afl.l: Kennismaking.
Klas 12-c is zeer intelligent, maar van
de gewoonste dingen weten ze niets.
Charlie wil dat veranderen.

21.10 Sonja op donderdag. Talk-
show.

21.58 Golden Girls. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Mag ik even afrekenen? Stan
heeft belastingproblemen waarvan
Dorothy niets wil weten.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Konsumentenbus. Con-

sumentenrubriek met Frits Bom.

Marijn de Koning pre-
IJJteert 'Op het binnenhof,
herland 2 - 22.25 uur)

**"■ ■■■■.. ■'-„ :..„ .:!■ ■

SSVC
12.30 For Schools. Our World.
12.45 For Schools. Wondermaths.
13.00 Children's SSVC.
13.20 Two by Two.
13.35 Chain Letters. Spel.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Farmhouse Kitchen. Kookpro-

gramma.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds. Serie.

16.20 The Snorks. Serie.
16.35 Gilbert's Fridge. Serie.
17.05 Grange HUI. Serie.
17.30 Blockbusters.
17.55 The Secret Life of the Vacuüm

Cleaner. Serie.
18.20 Emmerdale Farms. Serie.
18.45 News and Weather.
19.00 Scène Heren. Magazine.
19.20 Wyatt's Watchdogs. Serie.
19.50 Town Portraits. Documentaire.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders. Serie.
21.00 Christabel. Deel 1.
22.00 News and Weather.
22.30 Reaching for the Skies. Serie.
23.25-23.50 Whose Line is it Any-

way? Comedy.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinacvia.
08.00 the DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Cisco Kid. Serie.
09.30 Pound Puppies. Serie.
10.00 "" Countdown.
11.00 "" Nescafé UK Top 40.
12.00 "" Pop Formule.

12.40 Go Europe. Documentaire.
13.00 Another World. Serie.
14.00 Ask Dr. Ruth.
14.30 City Lights. Serie.
15.00 Ritters Cove. Serie.
15.30 Starcom. Serie.
16.00 "" Countdown.
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. Se-

rie.
19.30 Emergency. Serie.
20.30 Thursday Movie. Adam at 6

A.M.
22.12 The Uniroyal Weather Report.
22.15 Ford Ski Report.
23.15 WWF Superstars of Wrestling.
00.15 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Isaac Stern Plays Penderecki's

Violin Concerto.
02.00 Mozart Requiem.
03.00 Czechoslovakian Philharmo-

nic Orchestra playing Fucik.
03.45 Not justa second fiddle.
03.55-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

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, Consu-
ment, agenda en muz. 13.05.
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Reg. weerbericht. 17.05Lim-
burg aktueel, agenda en muz.
17.25Anno toen: geschiedenissen
uit Limburg. 17.55 Kort nieuws
18.05-18.07Aankondigingen.

BRT 2
5.30 Goede morgen, Morgen
(6.00-6 30-7 00 Nws. 7.30 Nws en
R.VA-ber.) 8.00 Nws. 8.12 Bistro
Gerard 10.00Nws 10.03 Parkeer-
schijf (1030 In het spionnet|e)
11.55 Mediatips. 1200 Limburg
1989 13.00 Nws. 13.10 Het schu-

rend scharniertje. 13.15Roddelra-
dio. 14.00 Hitbox. 17.00 Focus.
17.10 Amazone. 18.00 Nws. 18.10
Over stuur. 19.00 Funky Town.
2200 Nws. 22.05 Boem boem
23.30-2.00 Twee tot twee. (0.00
Nws)

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

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

Samenvatting. Commentaar: Petra
van Oyen.

11.00 Die Springfield Story. Herh.
11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel

Alpen glühen (3).
11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Der Streik.
12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Australian Open 1989. Tennis

vanuit Melbourne - de wedstrijden
van de afgelopen nacht.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

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

samenvatting.
17.55 RTL-Aktuell.
18.00 Ihre Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. Afl.: 60 Minuten für
Benjamin.

18.45 RTL - aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Unsichtbare. 11-delige

Amerikaanse serie. Afl.: Armer rei-
eher Mann.

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Sein bester
Freund.

21.05 Der Schutzengel von New
Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Flucht
vom dem Killer.

22.00 RTLaktuell.
22.20 Australian Open 1989. Tennis:

samenvatting.
22.30 'Explosiv' - Intern. Magazine.
23.10-00.45 Bandidos. Italiaans-

Spaanse western uit 1968 van Max
Dillmann. Met: Enrico Maria Salerno,
Terry Jenkins, Maria Martin e.a. Het
gebeurde jaren geleden. Richard
Martin verdiende zijn brood met
schietshows. Op een dag worden tij-
dens een treinoverval zijn handen
door Billy Kane kapot geschoten. Ri-
chard gaat op zoek naar een leerling.
Ricky Shot blijkt heel leergierig te zijn
en Richard's hoop stijgt, om spoedig
wraak op Billy Kane te kunnen ne-
men.

SAT 1
mmmmmaam^mmmmma^mm^^>''^--*-m---~----wmm---__________m__m

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr.
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und die See-
hunde. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Gene-
ral Hospital. Afl.: Die richterliche Ent-
scheidung. 10.50 Teletip Gesundheit.
11.00SAT 1 Bliek. 11.05 Dreimal nach
Mexiko. Amerikaanse komedie uit 1965
van Jack Donohue met Frank Sinatra,
Deborah Kerr, Dean Martin e.a. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05 Arme
mit den roten Haaren. Afl.: Die Einla-
dung zum Tee. 14.30 Mork vom Ork.
14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Die 2-Mil-
lionen-Dollar-Spende. 15.50 Teletip
Koehen. 16.00SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von der Shiloh Ranch. Afl.: Odysseus
und das Muttermal. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Bezaubernde Jeannie. Afl.: Dié
falsche Flasche. 18.15 Glücksrad.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00SAT 1 Wetter.
Aansl. Programma-overzicht. 19.10
Adderly. Afl.: Was für ein Spiel! 20.00
SAT 1 Bliek. 20.10 Cagney & Lacey.
Afl.: Die Mutprobe. 21.05 SAT 1 Bliek.
21.10 Das letzte Gefecht. Amerikaanse
western uit 1954 van Sidney Salkow
met Dale Robertson, Mary Murphy, J.
Carrol Naish e.a. 23.00 SAT 1 Bliek.
23.10Topics. Berichten over cultuur en
economie. 23.40 Geerbte Todesangst.
Amerikaanse tv-film van Ulli Lommei
met Keir Dullea, Suzanna Love, Paul
Willson e.a. 01.00-01.10 Programma-
overzicht.

3 SAT
13.45 Programma-overzicht. 14.30
Arabella. Lyrische komedie van John
Cox met Ashley Putnam, Gianna Ro-
landi, Artur Kom e.a. 17.15 Heute
abend in 3sat 17.20 Mini Ziss. Jeugd-
programma. 17.30 Rappelkiste. Afl.:
Warum brüllst du? 18.00 Sport-Zeit.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30
■ Der Kommissar. Afl.: Die Nacht mit
Lansky. 20.30 Rundschau. 21.15 'Na-
turgesund'. Afl.: Magenstörungen.
21.45 Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit
Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.15
Die Sanfte. Franse speelfilm uit 1969
van Robert Bresson met Dominique
Sanda, Guy Frangin, Jane Lobre e.a.
23.40 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix. Entertainment Mix. 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. Serie.
19.30 Kate and Allie. Serie.
20.00 A Gay Divorce. Film met Fred

Astaire.
21.45 World News in de talen Engels,

Duits en Nederlands.
22.00 As entertainment tonight.

Piaf.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück 7 15 Wunsch-
kasten 730 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 830 Besinnliche
Worte 9.00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress 10 00 Gut Aufge-
legt. 1105 Gut Aufgelegt 12 00
Veranstaltungskalender: Musik bei
Tisch 12.30 Presseschau. 13.00
Frischauf. 14.05 Schultunk: Erd-
kunde. 14.20 Musikzeit heute:
Country and Western. 15.00Nacht-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.
17 05 Oldiekiste. 18.00 Regional-
nachrichten: BRF-Aktuell. 18.40-
-20 00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treft nach
elf. 12 00 Is ja 'n Ding. 14.00Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00Musikduell.
17 50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
duell 19.00 Prima. 20.00-1.00 Ein
junges Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Aut der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert.
16 05 Heimatmelodie. 1700 Musi-
kexpress 20.05 Zwischen Broad-
way und Kudamm. 2100 Musik
zum Traurnen 22.30 Nachtex-
press
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Reken maar na l l
EEN PAAR VOORBEELDEN: I

netto krediet- aflossing terug te eff.
bedrag vergoeding permaand betalen rente

kredietbedrag p/j in % i|

f 1.122,- f 78,- 12x100,- f 1.200,- 13,3 |
2.244,- 156,- 12x200,- 2.400,- 13,3
3.379.- 221,- 12x300,- 3.600,- 12,5
5.649,- 351,- 12x500,- 6.000,- 11,9

1277,10 322,90 18x200,- 3.600,- 12,8 j
4.934,40 465,60 18x300,- 5.400,- 12,2 i
6.614,60 585,40 18x400,- 7.200,- 11,5 |
8.306,70 693,30 18x500,- 9.000,- 10,8 j
6.429,70 770,30 24x300,- 7.200,- 11,7
8.640,- 960,- 24x400,- 9.600,- 10,8 \

10.850,- 1.150,- 24x500,- 12.000,- 10,3
13.060,50 1.339,50 24x600,- 14.400,- 10,0 \
9.238,20 1.561,80 36x300,- 10.800,- 10,9

12.417,50 1.982,50 36x400,- 14.400,- 10,3 \
15.521,90 2.478,10 36x500,- 18.000,- 10,3 \
18.626,30 2.973,70 36x600,- 21.600,- 10,3 \
1 1 ——
Tar. wijz. voorbehouden. Voor inlichtingen en aanvragen:

VOLKSKREDIETBANK
Vlot, Korrekt, Betrouwbaar en... zonder
winstoogmerk!

Heerlen: Burg. van Grunsvenplein 4
ift^^B] telefoon 045-715247Bnïflßfl Roermond: Willem II singel 36
__-__m__m telefoon 04750 - 30633

Harmonie St.-Cecilia 1866, Geleen,
zoekt met spoed

een DIRIGENT
voor het harmonieorkest (65 muzikanten, afd.
uitmuntendheid). Repetitieavond is op vrijdag.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen aan
harmonie St.-Cecilia 1866, Itterbeek 2,
6166 GH Geleen (tel. 04490-47660).

UITGEVERIJ REMEIJ B.V. jv *
AMSTENRADE (L.) \^/\

zoekt met spoed

ADVERTENTIEVERKOPERS M/V
voor de binnendienst.

Voor de juiste vakman/vrouw hebben wij eer
interessant bladenpakket met uitstekende
toekomstmogelijkheden.
Wij bieden een naar prestatie gericht,
uitstekend salaris en onkostenvergoeding.

Interesse? Schrijf dan uw sollicitatiebrief met
uitvoerig persoonlijk profiel aan:
Remeij 8.V., 124H,
postbus 1002,
6436 ZG Amstenrade.
Telefonische inlichtingen: 04492-3600.

■ nOEMMOMO
Wma*i<n>i ■!« lp»rin uni ,ii | H

H *<.i ■ —■» ■» t

OPEN DAGEN
★ Op vrijdag 20 januari

van 19.00-21.00 uur
zaterdag 21 januari
van 10.00-13.00 uur

* In het gebouw Kerkeveldlaan 1,
Roermond
voor de middelbare
beroepsopleidingen:

A.B. - Aktiviteitenbegeleiding
A.W. - Agogisch Werk
C.C.D. - Civiele- en Consumptief-

technische Diensten
INTAS . interim algemene

schakelopleiding
V.H.8.0. - Vooropleiding Hoger

Beroepsonderwijs
★ Informatie-bijeenkomsten per

opleiding:
vrijdags om 19.30 en 20.30 uur
zaterdags om 11.00 en 12.00 uur

* Telefonische informatie:
04750-24041

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
ies te h. Boumans, Vredes-
nofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
Te huur mooie gemeub.
KAMERS met tel., gebr. v.
keuk., w.e. en douche te
Kerkrade. Tel. 045-452128.
Centrum HEERLEN ge-
stoff. en halfgemeub. stu-
dentenkamer, cv., gem.
keuken, bad, ’295,- mcl.
Tel. 045-713013 en 718874.
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.
ZIT/SLAAPK, 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.
Centrum HEERLEN te
huur kamers. Te bevr.
Dautzenbergstr. 6 Heerlen.
Tel. 045-711309.
KAMERS te huur, te Kerk-
rade. Tel. 045-418308.
Te h. ruime KAMER centr.
Heerlen met gezamenlijk
gebr. v. keuken, eetkamer,
Fuin (studentenhuis) ’325,-
-p. mnd. all-in. Tel. 045-
-421524.
KAMER te huur aan de
Markt in Sittard, direct te
aanvaarden. Tel. 045-
-724690.
KERKRADE-BLEIJER-
HEIDE: compl. boyenwo-
ning te huur, huurprijs

’ 550,-. Inl. 04457-2505, na 18
uur.
Te h. APPARTEMENT te
H'broek, 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.
Te huur aangeb. Maas-
tricht-Centrum: KAMER in
studentenhuis, ’430,-. Tel.
045-455755.
Heerlen-Centrum: KAMER

1in studentenhuis. Tel. 045--. 455755.

Te h. te Hrl. Kerkraderweg
13 BEDRIJFSPAND met
bovenliggende woning en
keldervoor vele doeleinden
gesch, mcl. cv. ’ 1550,-
-p.m. ml. 045-413074/417373.

Over te nemen te Maasme-
chelen (B.), prachtig en
goed lopend „NACHTCA-
FE" met kleine restauratie
(snacks). Rijksweg 187, tel.
09-3211761175.
Over te nemen en/of te
huur: RESTAURANT. Mano te Maasmechelen
(B.), Kon. Astridlaan 8. Zich
wenden: Rijksweg 187, tel.
09-3211761175.
Mooigroot BENEDENAP-
PARTEMENT te huur te
Kerkrade. Tel. 04492-1822.
KAMER te huurin Voeren-
daal. Tel. 045-750229.
HOENSBROEK: ruime zit-
/slaapkamer met eigen
voordeur, kookgelegenheid
en douche, ’560,- mcl.,
huursub. mog. Tel. 04459-
-2277.

Voor optredens
tijdens uw carnavals-

feesten

PRODUKTIESB.V.
Tel. 020 - 270 130

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

84 x 60 x 36 x

5100 - 109,- 165,-
-7500 -- 158,- 240,-

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

1e hypotheken va. 6%
2e hypotheken

240 x 180 x120x
10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits ovenwaarde
Doorlopend krediet

mcl. rente meo- rente
p.mnd. retische mnd

looptiid
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
15000 300,- 66 rand. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

I ScKoeënekloonsT ]
[ kömme.ya Schunckri
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promenade heerlen I

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

Wij zijn er absoluut zeker van, dal u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

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

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

Laat onze computer uw voordeel berekenen.

Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

\\h_m_wti_im_m_m_m_mEEE_i_i_im_w_m_w_m_mEE_mE

Te h. BENEDENAPPAR-
TEMENT te Kerkrade. Tel.
045-454729.
Te h. BOYENWONING te
Kerkrade. Tel. 045-454729.
Te h. in Heerlen-Nrd.:
WOONHUIS. Woonkamer,
3 slaapkamers, badkamer,
keuken, serre, zolder, kel-
der. Huurprijs ’ 750,-
-(event. gestoff.). Br.ond.nr.
HE 075 LD, Geerstraat 5,
6411 NM Heerlen.
Pension De Hees heeft nog
een KAMER vrij voor wer-
kend persoon. Tel. 045-
-416005.
Te huur KAMER voor juf-
frouw, met kost en inwo-| ning. Tel.: 045-721759.

RAMEN en DEURgjS
«iel'"*' Kunststof
Alleen uit eigen werkplaats op uw maat gemaakt e
zonodig ter plaatse aangebracht met afwerking.
Wilt ü korte levertijd, bel dan tussen 8-17.30 m"v
DE GAAS Wv. 045-442726 J

Limburgs Dagblad



Cadeau
oot'B9 lokt de bezoeker op-

v 0 me* een aantal service-
-0

or*ieningen. De voornaamste:
b_ _ spoorwegstations in de

ondsrepubliek Duitsland is een
retourkaartje verkrijg-

re?r dat ook recht geeft op een
auctie op het entreebiljet vane*positie; in de onmiddellijke

omgeving van het tentoonstel-
lingscomplex worden driedui-
zend extra parkeerplaatsen ter
beschikking gesteld; pendelbus-
sen zorgen voor een vlotte ver-
binding naar en van de 'Messe'.
Alle bezoekers die dit jaar 20, 40,
60 en zélfs 80 jaren oud of jong
worden, ontvangen bij het tonen
van een legitimatiebewijs aan de
tentoonstellingsdirectie een
fraai cadeau.

Details
Details van Boot'B9. Boot'B9 op
de lokatie Beursterrein Düssel-
dorf (Messe) duurt van zaterdag
21 januari tot en met zondag 29
januari. De omvang van de ten-
toonstelling beslaat 15 hallen of-
wel 164.000 vierkante meter.
Boot'B9 is dagelijks van 10.00 tot
18.00 uur geopend. De entree be-
draagt 15 DMark voor volwasse-
nen. Scholieren en studenten
betalen 10 DMark.

Tentoongestelde artikelen en
diensten: zeilboten, -jachten en
-planken; motorboten en -jach-
ten; opblaasboten; kano's; ka-
jaks; roeiboten; motoren en ac-
cessoires; scheepsbouwmateria-
len, -uitrustingen en -instrumen-
tarium; boottrailers; duiksport-
en hengelsportartikelen; water-
sportkleding; navigatie; mari-
na's, jachthavens en ligplaatsen;
watertoerisme, jachtcharter;
scheepsverzekeringen en -finan-
cieringen; vakliteratuur.

# Vrouwelijke charme verlevendigt Boot'B9

Koks kokerellen in MECC
omBilderberg Wisseltrofee

BBB: horecabeurs van allure
MFo^ agen lanS staat het
i/^C m Maastricht in het te-
enn Van de 888- Van de vijf-
naertigste uitvoering van

VaWKlnternationaal befaamde
Verh 6"rs voor hoi-eca, groot-

r°ruik en voedingssector.

tei 280 fabrikanten, impor-
d

Urs, groothandelaren en an-
s Tf (toeleveranciers in de
ector food en non-food plus

ov uten"' voorhchtings- en
Vioerheidsinstellingen staan
'er dagen klaar om te infor-

tiJfren' De maximum exposi-
"ecapaciteit van het MECC

vierkante"eter) zal er volledig voorborden benut.

omii-b.eursPresentaties worden
WeH f met een Programma van
Het Siv?£oen en for"mdiscussies.
BRn j

C laat onder meer de
r*T, ,oor een onafhankelijk bv-
B
eau, het IBT (Instituut voordl" . en Tentoonstellingson-

wJ- k)' aan onderzoek onder-werpen. Het IBT stelde ten aan-
BBB'BB dat toen metJJ«m 4000 bezoekers direct zakends gedaantot een bedrag van 18

miljoen gulden. En dat vervol-
gens met nog eens 5000 andere
bezoekers tot concrete offerte ge-
komen was. De BBB'BB steeg
verleden jaar qua waardering

van 69 naar 75%. De BBB'B9 zal
officieel geopend worden door
drs. A. Lems, voorzitter van de
Stichting Verantwoord Alcohol-
gebruik (STIVA).

" Juryleden buigen zich over een 'werkstuk' in het kader
van traditionele 888-kookwedstrijden.

Foto: WIDDERSHOVEN

Omlijstingsprogramma:

MAANDAG 23 JANUARI:
Noordhal 10.00 uur: internatio-
nale kookwedstrijden om de Bil-
derberg Wisseltrofee voor leer-lingen die full-time werkzaamzijn in horecabedrijven. Wed-
strijd georganiseerd door de Ne-
derlandse Club voor Chefkoks
(NCCK), afdeling Limburg, in sa-
menwerking met de Nederland-
se Club van Koks (NCK). Deelna-me van twaalf teams uit België,
West-Duitsland en Nederland!
Opdracht: menu bestaande uit
terrine van gerookte heilbot met
coulis van rode of gele paprika,jambonneau van maïskip met-eigen jus of saus, groente- en-
aardappelgarnituur, kaassalade
op basis van mesclun.

Noordhal 11.00 uur: eerste dag
ambachtelijke ijsbereidingswed-
strijd om De Gouden Ijsspatel,
georganiseerd door het vakblad
'Cafetaria en Restaurant' en de
Sectie Ijsfrica van Horeca Neder-
land. Opdracht: sinaasappelijs
bereiding.
Noordhal 13.00 uur: presentatie
wedstrijd menukaartontwerpen,

georganiseerd door het Gilde
van het Gastheerschap.
Zaal 01/02 14.00 uur: studiemid-
dag 'De horecaondernemer en
zijn leveranciers, nu en in het
perspectief van na 1992', georga-
niseerd door Horeca Nederland.
Auditorium 2 16.30uur: prijsuit-
reiking internationale kookwed-
strijden voor leerlingkoks.
Noordhal 17.00 uur: einde eerste
wedstrijddag De Gouden Ijsspa-
tel.

Binnenlanden
Van Rosse waarschuwt er voor
dat het in sommige gevallen
niets zegt dat bij voorbeeld
Frankrijk duurder is dan Neder-
land. „Het gaat altijd om een ge-
middelde prijs. Nederland is qua
oppervlakte in feite één grote
stad waar de prijzen niet veel
verschillen, maar in landen als
Frankrijk en Spanje kunnen ze
enorm uiteen lopen. In Parijs of
aan de Middellandse Zeekust be-
taalt men voor een maaltijd soms
twee tot drie keer zoveel als in de
Franse binnenlanden. Ondanks
het feit dat Frankrijk gemiddeld
duurder is dan Nederland, kan
men in de binnenlanden van
Frankrijk goedkoper vakantie
houden dan in Nederland".

Record aantal exposanten uit bijna dertig landen

Oostenrijk partnerland
op Boot'89 Düsseldorf

Ken record aantal deelnemers geeft de twintigste uitvoe-
Tlnë van Boot'B9 in Düsseldorf, de grootste watersportten-
toonstelling ter wereld, ruim gestalte: 1450 exposanten in

tentoonstellingshallen op een oppervlakte van 164.000
vierkante meter. Dit jaar zal Oostenrijk als zogenaamd
Partnerland optreden, in een stand van meer dan achthon-

vierkante meter presenteert het zich op toeristisch,economisch en culinair vlak. De openingsfeestelijkhedens*aan dan ook geheel in het teken van Oostenrijkse kunst
cri cultuur. Verwacht worden onder meer de 'Wiener San-
Serkriaben', de 'Hoch- und Deutschmeister' en het Kamer-

van het Salzburger Mozarteum.

ijfhonderddertig exposanten

' negenentwintig landen ge-
getl de internationaliteit van
2 °°t'B9 veel accent. Samen be-tten de buitenlandse exposan-
fi een standoppervlakte van*°n 35.000 vierkante meter. Bo-

la han e ranBlyst PrÜkt Neder-
nd met circa honderdnegentig

*Posanten, gevolgd door Italiëen Groot-Brittanië.
vijftig vertegenwoor-gers van het watersporttoeris-

zi \in Nederland, presenteren
!£h gezamenlijk in de Holland-

van het Nederlands Bu-
z âu voor Toerisme. Friesland
v

r6* met twintig deelnemers°or veruit de grootste afvaardi-
ëehg' Het concePt van Boot'B9 is, oaseerd op een veelomvatten-
bo(f"rfSentatie van het totale aan"
sn at e internationale water-POrtbranche te bieden heeft.

an plankzeilen tot sportvissen
ah roeien tot onderwatersport

v n kano tot zeewaardig jacht
«"ï motor- tot zeiljacht

tijdje vrij

Consumentenbond-onderzoeker Van Rosse:

„Griekenland en Spanje
worden steeds duurder”

prijzen zijn voor veel Ne-
toeristen vaak dè re-°en om Spanje, Griekenland of

Joegoslavië als vakantieland te*lezen. Griekenland en vooral
Panje worden echter steeds
Uurder. Sommige plaatsen in
Panje doen momenteel quaPriJs niet meer onder voor Ne-erland. Aan de andere kant, °rdt Joegoslavië een nog goed-

koper vakantieland. Het is moei-
Jk de grote prijsverschillen in■e «en meest bezochte vakantie-
anden in Europa - waaronderPanje, Griekenland en Joego-sav1ë - te verklaren.

" van Rosse is onderzoeker bij
Hij houdt~cn voornamelijk bezig met de

Rizen van de eerste levenshe-lften in Nederland en zijn
""Urlanden. „Een belangrijkere-,en waarom Spanje en Grieken-
and steeds duurder worden is
at toeristen steeds meer wester-* eisen stellen aan eten en ac-

commodatie. Dit betekent voor
de plaatselijke bevolking dat ze
moet investeren. Daar hangt een
prijskaartje aan. Westerse eisen
leiden tot westerse prijzen". Een
andere factor zijn de reusachtige
investeringen die aan de Middel-
landse Zeekust zijn en worden
gedaan. Van Rosse: „Aan de an-
dere kant mogen we ook niet ver-
geten dat in deze echte toeristi-
sche trekpleisters de stelling
'wat de gek ervoor geeft' even-
eens een rol speelt".

En 'wat de gek ervoor geeft' gaat
zolang op tot de gek het vertikt
langer te betalen. Dit is gebeurd
op Mallorca. Het Spaanse eiland
heeft zich met zijn steeds hogere
prijzen - de 'gek' betaalde het im-
mers - nu uit de markt geprijsd.

Ook Joegoslavië past zich in gro-
te mate aan de westerse eisen
aan, maar daar zorgt de instabie-
le economie er voor dat dit niet
leidt tot hogere prijzen. De wan-
kele economie heeft een weer-

slag op de prijzen. Door de enor-
me inflatie van de dinar wordt
Joegoslavië steeds goedkoper
voor de Nederlandse vakantie-
ganger. Een andere aanwijsbare
reden voor prijsverschillen is de
per land opgelegde btw. „De
hoogte van de btw over eerste le-
vensbehoeften verklaart gedeel-
telijk waarom West-Duitsland
duurder is dan Nederland. In Ne-
derland wordt voor eerste le-
vensbehoeften zes procent btw
geheven. In West-Duitsland

veertien procent. Geen wonder
dat veel Duitsers die aan de Ne-
derlandse grens wonen in Neder-
land produkten als koffie in-
slaan", aldus Van Rosse.

DINSDAG 24 JANUARI:
Noordhal 11.00 uur: tweede dag
ambachtelijke ijsbereidingswed-
strijd De Gouden Ijsspatel.
Noordhal 17.00 uur: einde twee-de en laatste wedstrijddag De
Gouden Ijsspatel.

WOENSDAG 25 JANUARI:
Noordhal 13.00 uur: eerste voor-
ronde Nationale Biertapwed-
strijden'B9, georganiseerd doorCentraal Brouwerij Kantoor.
Zaal 01/02 14.00 uur: demonstra-tie ijs- en ijsbereiding. Aanslui-
tend prijsuitreiking De GoudenIjsspatel.
Noordhal 17.30 uur: prijsuitrei-
king Nationale Biertapwedstrij-
den.

hapje her slokje der

Er is weinig voor nodig om de
Zuid-Limburger graag en gretig
aan de mosselen te krijgen. Hij
eet ze volop en veelvuldig. In hem
zeer vertrouwde huizen, varië-
rend van café tot friture. Of, één
keer per jaar, in een kasteel.
Vaalsbroefc namelijk. Daar hield
men verleden jaar een mosselfes-
tijn met charitatieve achter-
grond. Met zo veel succes dat het
dit jaar 'geprolongeerd' wordt.
Op 25 en 26 januari a.s., van
18.00 tot 21.00 uur, wordt ieder-
een gelegenheid geboden te smul-
len van oesters en mosselen én
van Zeeuwse lamsvlees en kaas,
Limburgse hammen en bier.

Smikkelen in attractieve am-
biance ten faveure van gehandi-
capten onder meer. De opbrengst
namelijk is gedeeltelijk bestemd
om enkele rolstoelgebruik.st)ers
een aangepaste vakantie aan te
bieden op Texel, in Westkapelle
en in Epen. Een andere 'hap'van
de opbrengst gaat naar het Fos-
ter Parents Plan Nederland. De
organisatoren - Rotary Clubs
Gulpen/Vaals en Walcheren, Ko-
ninklijke Brand Bierbrouwerij
en hetDelta College Middelburg -laten het niet bij dit tafeltje-dek-
je alléén. De Botterblumk.es uit
Mechelen 0.1.v. WIEL BOTTER-
WECK, harmonie St. Martinus
uit Vijlen en het Brand Koor
0.1.v. EMANUEL PLEYERS gaan
kasteelwaarts om het mosselfes-
tijn muzikaal op te luisteren.
Prijs voor dit culinair samen-
zijn: 37,50 gulden per persoon.
Telefonische reservering: 04454-
-1348. Onder het motto 'Lekker-
bekken uit naastenliefde.
Het lekkerste bij mosselen is een
glas bier. Een vutte, droge wijn is
overigens ook nooit weg. Een El-
zasser bijvoorbeeld. Of een Cha-
blis. Deze bekende droge witte
wijn uit de noordelijkste streek
van Bourgondië onder meer
staat tijdens de 888 in Maas-
tricht in de stand van Wijn Ver-
linden centraal. De meer dan
honderd jaren oude wijnkoperij

in Den Bosch, neemt dit jaarvoor
het eerst aan de 888 deel. ,JLls
een gebaar in derichting van ons
cliënteel in Limburg en tevens om
nieuwe contacten te leggen", al-
dus directeur inkoop ROELAND
HAFFMANS. Het 'debuut' van
het Brabantse huis zal niet onop-
gemerkt voorbij gaan. Elke dag
zal er in de Verlinden-stand een
hoge vertegenwoordiger van be-
faamde Franse en Duitse wijn-
huizen aanwezig zijn. Te begin-
nen met de Chablis. Het 'Domai-
ne de Vcmroux' namelijk, in de
persoon van JEAN-MARIE TRI-
CON. Vervolgens BRIGITTE
GRIVET die de lofzal zingen van
de witte Rhóne-wijn 'Marquis de
Saporta'; JEAN LEROUX van
het Loire-'Domaine Langlois
Chateau' en ANTHONY HILLEN
tenslotte van het West-Duitse
'Weingut Reichsrat von Buhl'.
Jean Leroux zal tevens de hon-
neurs waarnemen van het cham-
pagnehuis Bollinger dat door
Wijn Verlinden exclusief in Ne-
derland gevoerdwordt. Om op de
Chablis terug te komen. Terwijl
Sancerre bijvoorbeeld zich lang-
zamerhand uit de markt prijst,
blijft de witte wijn uit de omge-
vingvan Auxerre betaalbaar. De
Chablis (naast de 'premier cru'
en de 'grand cru') van de Trieons
bijvoorbeeld. Dit, en nog veel
méér, zal men de komende dagen
tijdens de 888 kunnen ervaren.

Gehoord van ERIKA VAN
LAAKE? Zij is een Australische
van Limburgse bloede en won tij-
dens wedstrijden om de Zilveren
Koksmuts'B9, namens Kasteel
Erenstein (Kerkrade), de tweede
prijs op het vlak van dessertbe-
reiding. Chefkok MICHAEL
HANSSEN zegt van haar: „Zij is
een gouden nummer. Super am-
bitieus en heel goed in de pdtisse-
rie. Samen hebben we de op-
dracht voorbereid. Een winterse
fantasie van ijs, witte chocola,
marsepein, crème en nog veel
meer". Momenteel loopt Erika
stage bij CAS SPIJKERS in
Oisterwijk.

Vakantiekrant voor Senioren
In de pas verschenen nieuwe Senior Vakantiekrant'B9 stellen zich
zesentwintig instellingen voor die vakantieweken en -reizen in bin-
nen- en buitenland organiseren, appartementen verhuren of/en aan
individuele reizigers begeleiding of ondersteuning aanbieden.
Deze gebundelde informatie geeft antwoord op de vraag: ga ik wel of
niet met vakantie. Zo ja, waar heen en met wie? Veel oudere mensen
missen namelijk reisgezelschap, voeren een dieet, geven voorkeur
aan leeftijdgenoten e.d. De Senior Vakantiekrant wil er een wegwij-
zer bij zijn. Ze is schriftelijk of telefonisch aan te vragen bij Admini-
stratie Senior Vakantiemarkt, Postbus 228, 3360 AE Sliedrecht. Tele-
foon: 01840-14281.

Tentoonstelling vleermuizen
In het Natuurhistorisch Museum in Maastricht is tot en met 5 februari
een expositie over vleermuizen opgesteld. Deze tentoonstelling laat
verschillende onderzoeksaspecten zien, zoals bijvoorbeeld plaat-
strouw, het ringen en het zogenaamde echolocatiesysteem door mid-
del van geluidsgolven. Verder worden op de tentoonstelling ook bio-
logische aspecten belicht, alsmede de bescherming van deze dier-
soort.
Tentoonstelling geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00-
-12.30 en van 13.30-17.00 uur. Op zondag van 14.00-17.00 uur. Op zater-
dag is het museum gesloten.

korte toer
ZATERDAG 21 JANUARI:
BORN: Expositie in restaurant De Coopere Kethel (Hotel Bom) van
olieverfschilderijen van H. Rotteveel-Verstraate.
MAASTRICHT: Antiek- en vlooienmarkt in Stationsstraat van 10.00-
-16.00 uur.
Rondleiding in grotten St. Pietersberg (Noordelijk Gangenstelsel).
Vertrek 14.00 uur vanaf Chalet Bergrust, Luikerweg 71. Entree vol-
wassenen 4 gulden, kinderen 2,25 gulden.
GELLIK (B): Winterwandeltocht Sparrentrippers i.s.m. Galliaren. Af-
standen: 6, 12, 21 en 42 km. Start tussen 8.00-14.00 uur vanaf zaal Es-
peranza in Gellik. Inform.: 043-620352/09-32-11-715613.
ZONDAG 22 JANUARI:
MEERSSEN: IVN (afd. Meerssen) - busdagtocht naar Baraqie Michel
en de Helle. Vertrek 8.30 uur vanaf NS-station Meerssen. Inlichtingen
en aanmelding 043-645263.
SPAUBEEK: IVN (afd. Spaubeek) - middagwandelingrondom Spau-
beek. Vertrek 14.00 uur vanaf de Markt in Spaubeek.
BORN: Expositie in restaurant De Coopere Kethel (Hotel Bom) van
olieverfschilderijen van H. Rotteveel- Verstraate.
HEERLEN: Watervogelexcursie van Natuurhistorisch Genootschap
Limburg, Kring Heerlen, naar de Middenlimburgse grindgaten. Ver-
trek 8.00 uur vanaf parkeerplaats achter het NS-station aan de Spoor-
singel in Heerlen. Inlichtingen: 045-310661.
MAASTRICHT: Bezichtiging Museumkelder (Romeinse vondsten)
in Hotel Derion (Plankstraat 21) van 12.00-16.00 uur. Toegang gratis.
Rondleiding grotten St. Pietersberg (Zonneberg gangenstelsel). Ver-
trek 14.30 uur vanaf Casino Slavante.
VALKENBURG: Zwarte markt in het Pavillon van 10.00-18.00 uur.
GELLIK (B): Winterwandeltocht Sparrentrippers i.s.m. Galliaren. Af-
standen: 6, 12, 21 en 42 km. Start tussen 8.00-14.00 uur vanaf zaal Es-
peranza in Gellik. Inform.: 043-620352/09-32-11-715613.
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1 en prijzen

de vlakte!
■ Geen gebouw zonder gebreek,

zoals wij slopers zeggen. De uitbrei-
W I ding van meneer Sijben zijn zaak
m vordert gestaag en we zijn nu zover
|/ dat het nieuwe aan het bestaande

W ■ BÉ^> gedeelte kan worden gekoppeld.: % Daarvoor moeten dus eerst nog de
W I|* ; W tussenmuren tegen de vlakte.

|| Da's niet zon probleem, maar er
m I ■ is een beetje weinig plaats! Het staat

■ '^ HH W nog 'Domvo' splinternieuwe
W E fauteuils, bankstellen,

Jr^ kasten, eetkamers, slaap-
m. Bk kamers en andere klassieke en

"*J H t Sé moderne meubelen van de mooiste
Hf J|l H kwaliteit. Die moeten dus allemaal

weg. Zo snel mogelijk, want wij
f| moeten verder.

■ & Daarom heeft hij speciale
prijsjes gemaakt en mij gezegd dat

{f ff I vanaf 14 januari de
% OPRUIMING kan beginnen.

jM ft 'n Wéék lang* ruimt meneer
■gÉÉI il ||, Sijben op, en u weet 't: als-ie dat

,%^ y gil doet, dan doet-ie het goed...

Dus ik wil maar zeggen: Kom
■ 5! ,ÏK,;! m als de bliksem! Geef de buren
W II; het nakijken. Want er staan me daar
W toch schoonheden... eeuwig zonde als

een ander daarmee wegloopt!

y _ti__m _______!

f* Rqerrnond-Maasniel . ._ .
C __af' 1 rdafl 21 lanuarl. 1

Openingstijden: maandag 13.00-18.00 u., dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 u., zaterdag 9.30-17.00 u., donderdag koopavond.
j _̂_______m_______________________________________________________________________________________________

|^^_m_
mmmmm^B^^^H^HMi^Hii^Hßi^MMHß^i^lß^Mi

Boetiek Beau. De goed-
koopste MERKKLEDING,
originele suède eskimojas-sen met bntkraag van

’ 595,- voor ’320,-. Alle mo-
dellen jeans van ’ 37,50 Vm
f 55,-. Truien, sweaters, jas-
sen, ookkinderkleding. Ho-
geweg 77A Voernedaal,
naast cafetaria.

Te k. STOELTJE voor op
een kinderwagen ’ 15,-:
Buggy ’25,-; Tiendstr. 5
Nuth, 045-244963.
Te k. CB-INSTALLATIE,
zender/ontvanger + mike.
Voeding 0-15 V, 0-6 A. Mod.
156-S. Matchb Box m27,
SWF/power meter Mod..
121, Frequentie Counter
Mod. C50,. Antenne met 15
m nieuwe kabel. Tel. 045-
-424451.

BANKSTEL, lits-jumeaux-
bedden, st. kapstok, ijzeren
ledikant en div. Tel. 045-
-351387.
Te k. witte WOONKAMER-
MEUBELS + inboedel. Inl.
045-454849.
Te koop aangeb. TEGELS
30 x 30 ’7,- p. m2. Timmer-
mans, Mgr. Mannensstr. 38
Merkelbeek. Tel. 045-
-257888.

Bergstein Mode
ruimt op

j 50% KORTING
op de totale

wintercollectie
Profiteer nu!

mm ■

Eiken BANKSTEL ’375,-
-eiken fin. wandmeubel

’ 375,-, moderne eethoek,
wit ’625,-; 2-zits bank

’ 175,-, eiken kaaskast
f 825,-. Schaesbergerstraat
108, Kerkrade, tel. 045-
-415181.

Te k. vellen LEER voor
vele doeleinden. Tel. 04490-
-52652.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel barokstijl eet-
hoek en enkele Perz. tapij-
ten, alles als nieuw! Tet:
045-223094 of 323751.

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

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

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één'
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
J4383.

Telefax
vanaf ’ 69- per maand

| Kopieermachines
vanaf ’ 62,50 per maand

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

Tel. 04492-3888

Radicale opruiming
behang 30-50%

stoffen 30%
badmatten 20-40%

kussentjes 40%
verlichting 50%

dekbedovertrekken 40%
posters (janlens) 20%
verfgereedschap 20%

(geldig t/m zaterdag 28 jan.)

Trend Decor
winkelcentrum 't Loon (1e etage)

| Heerlen -Tel. 045-718282

Zoekt u een
complete
keuken?

Wat dacht u
hiervan:

geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens die tijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

Te k. SUPER-ANTRA-
CIETKOLEN, nr. 3 en 4, va.
’400,-p.t. Tel. 045-319784.
COMMUNIEJURKEN te
koop, collectie 1989, nieuw,
ook Sissymodel met
kroontje, hoedje, tasje en
paraplu's. Voor informatie
tel. 045-272516.
Te k. mooie witte litsju-
meaux (slaapkamer) m.ombouw, 4 drs. kast; wasta-
fel en nachtkastje, Baan-
straat 31, Schaesberg.

Pracht antieke wortelnoten
VITRINEKAST vr.pr.

’ 1725,-, zwaar wortelnoten
tv/videomeubel, iets moois
vr.pr. ’ 1650,-; noten wand-
meubel als nw. vr.pr. ’ 675,-
-045-323830.
Sony 8 mm VIDEOCAME-
RA, 8 mnd. oud, met terug-
kijkbeeld, halogeenlamp,
bandjes, speciale tas, als
nieuw, nw.pr. ’3500,-, nu
voor ’1950,-. Tel. 045-
-724760.
Aanbieding VLOERTE-
GELS 32x32 cm, div. kleu-
ren lijmen voegsel inbegre-
pen, ’ 24,50 p.n?, mcl. BTW.
Tegelhandel Janssen, De
Hut 7, Gulpen, 04450-1970.
Te k. nieuwe Dru GAS-
HAARD, 8000 kcal. Tel.
04490-36756.
Te k. KOLEN, lekeus. zeer
goedkoop. Tel. 045-423199
of 422211
Mooie antieke KAST te
koop, ’1750,-. Tel. 045-
-451859.
STOOKHOUT: droog po-
pulier, 4 m' ’ 240,-, eiken 4
m'’34o,-. 045-318518.
HOUTHANDEL Land-
graaf, voor al uw bouw- en
tuinhout, dakplaten enz.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenboscn-Landgraaf,
045-318518.
Te k. weg. verhuiz. mooie
ALLESBRANDER m. toe-
behoren, gaskachel, tuin-
spuit en nieuw ligbad. Tel.:
045-310946.. , 1

Handyman de bovenste beste
in Electrolux onderdelen

voor electrische huishoudelijke apparaten
en gratis reparatie-advies

U zoekt 't, Handyman heeft 't
Heerlen, Saroleastraat 1,045-710100
's-maandags vanaf 13.00 uur geopend.

Massale
magazijn-
verkoop

koelen - vriezen -
wassen - hifi-stereo

kleuren-tv - video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarigeapparaten uit de
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkelevoorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Music-set

Samsung 5135.
Tuner, verster-
ker, cassette-

deck,
platenspeler

Geen ’ 398-
-maar ’ 98-

Maar ook: 3 Sony audio-
racks Z2OOO. Tuner, ver-
sterker, cassettedeck, pla-
tenspeler; per stuk geen

’ 798-, maar ’ 398,-.
Maar ook: 4 Technics com-
pact-disks SLP 210; per
stuk geen ’991-, maar

’ 598,-.
Maar ook: 4 Multitech ktv's
8180 met stereo, teletekst
en afstandsbediening; per
stuk geen ’1398-, maar

’ 798,-.
Maar ook: 2 Panasonic vi-
deorecorders; per stuk
geen ’ 1857-, maar

’ 998,-.
Maar ook: 4 Panasonic
ktv's TC4SO; per stuk geen

’ 1115-, maar ’ 498,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Te koop aangeb. ZIBRO-
KAMI type KRA-858 rond
model z.g.a.n. IV2 jr. oud.
Pr. ’450,- nieuwpr. ’BOO,-,
tel. 045-314629 Aan de Sleu-
tel 1, Landgraaf na 18 uur.

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.
Te k. gevr. STEIGERMA-
TERIAAL, metselprofie-
len, betonmolen, .bouwlierenz. G. Timmermans,
04747-2549.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.
Wij kopen GOUD, defect of
heel, tegen contant geld.
Verseveld, Saroleastraat
80A, Heerlen, tel. 045-
-714666.
Te k. gevr. defecte KLEU-REN-TV'S v.a. 1981 (type-
nummer vermelden). 045--723712.
TROTTOIRTEGELS ge-
vraagd. Tel. 045-251690.
Te k. gevr. OMASLAAP-
KAMER, in prima staat.
Tel. 045-211001.

Studente, 23 jr., zoekt AP-
PARTEMENT, 1 kamer
met kookgel., in Heerlen-
Landgraaf. Tel. 045-313083.
Heel dringend WONING of
benedenwoning gezocht, 2
a 3 slaapkamers, voor moe-der met kind, event. met
tuin, liefst omg. Valken-
burg. ’ 200,- beloning.
Noodgeval! Tel. 04406-
-16179.

Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons
kantoor, zoeken wij drin-
gend woningen te k. tot
’450.000,- in Geleen/Sit-
tard/Stein/Beek/Born e.o.
N.W.M. QUADEN, make-
laar-taxateur o.g. Lid NVM,
Gelrestr. 4 Munstergeleen,
04490-19644.
SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf
’195,-; Houtbouw
Übachs, Eygelshover-
gracht 39, Kerkrade-Vink.
Tel. 045-460252.
CAFÉBEDRIJF te k., wo-
ning gesch. voor apparte-
menten of kamerverh. te
Kerkrade-West. Br. o. no.
HE 071 LD Geerstr. 5, 6411.NN Heerlen.
Pracht. LANDH. te k. 4
slpk., tuin ± 1200 m2. Aande Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
Te k. gevr. ruim WOON-
HUIS met garage en tuin;
liefst vrijstaand en met eni-
ge opslagruimte. Alleenlig-
ging geen bezwaar. Aanbie-dingen met ligging en prijs,
tel. 1)45-244480
HEERLEN-CENTRUM:vrijgezellenflat (2 slaapka-
mers), ’87.000,- k.k. Info:
045-717976.

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36» 1/

6000 - 118- 132,- 143- 198,-|
12000 186- 229,- 257,- 279- 389' 1/
18000 278,- 337- 386- 418,- 584.- I
24000 370,- 448- 515- 559- 779.- I
28000 432,- 526- 601- 653,- 909' I

| 42000 644- 784- 898- 973- 1364rjM
Effect, rente vanaf 0,81% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf I
Zeer goedkope tarieven I

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever J|
" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrl*%

ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval er__\JÊ
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag h**l
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin loopti|d tot 30 JM
jaar.

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd j
(gediplomeerd) kredietintermediajr_^_\

■ . **
ÜBACH OVER WORMS, Groenstraat 133, knusse we'*1

woning met buitenhofje, voor slechts ’ 65.000,-.
HOENSBROEK-CENTRUM, Kouvenderstraat 48A, app^
ment bestaande uit 2 verdiepingen met 4 slaapkamers-
pr. ’ 69.000,-.
SCHAESBERG, Ruiterstraat 22, halfvrijst. woonhuis "jj
tuin en garage. Van alle gemakken voorzien. Prijs
’95.000,-. I
ÜBACH OVER WORMS, Troereberg 22, moderne hoek^
ning met berging, luxueuze keuken, ’ 98.000,-.
SITTARD, Merovingenstraat 54, gezellige tussenwoning^ I
berging en carport. De woning is direct te aanvaart* I
’ 103.000,-.
LINNE, Marijkestraat 1, bungalow met 450 m2grond e" H Irage en mooie ligging. Unieke aanbieding ’ 105.000,-- J 'HEERLEN, Hertstraat 7, goed onderhouden woonhuis £als uitzondering een complete Finse sauna in soute"*
’115.000,-.
HOENSBROEK, Julianastraat 1, premie A met gara9!L
tuin, 7 jaar overdraagbare premie. Thans voor ’ 135.0^

_
*BRUNSSUM, Ringoven 3, fraai uitgevoerde tussenvtf>nrt |

met garage en berging. Prijs ’ 139.000,-.

WIJMAN & PARTNERS VASTGOÖj
taxaties-hypotheken

Aangesloten bij de Stichting ter Bevordering van
Eigenhuizenbezit.

124965 Tel. 045-728671/04750-15135. >

VERKOOP BIJ
EXECUTIE

Op vrijdag 20 januari 1989 te 11.00 uur zulle*1

ten laste van H.P. Italiaander, wonende te
Heerlen, Meezenbroekerweg 124,

WORDEN VERKOCHT:
enige roerende goederen, te weten:

45 SCHILDERIJEN
w.o. landschapen, nostalgische schilderijen en
abstracte kunst van o.a. de volgende schilders:
Cornelissen, v.d. Pol, Selhorst, Veger,
Schapendonk, E. Dupont en L. Ramaekers. 1
De verkoop vindt plaats bij garage Silverentandj m
Koumen 44 te Hoensbroek, en geschiedt a cont*!
zonder opgeld.
De goederen zijn te bezichtigen op de dag van j
verkoop van 9.30 tot 11.00 uur op de plaats van I

verkoop.

De deurwaarder der rijksbelastingen JjIbelast met de verkoop. ,
_%

x\s& _/*-J

Coriovallum... --^'p*^"^ ]&/y
een goede keus! s^^rlèp^C'/I m*\^^<^>

Spreekuren voor
(ex)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de OP
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende o
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings
Bank, distrikt Maastricht, Brusselsestraat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke problemen .
dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee
te brengen.

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken: ,
tel. 043-298239

\x
Heerlen ’ 115.000r"'
Rennemig, Trigonia-erf 18. Zeer goed °nc*er
halfvrijstaand woonhuis met tuin, cv., berging e
ge. Woonkamer (±33 m 2), keuken, 3 slaapkamer-^

kamer met ligbad, zolder (vliezo). Bouwjaar■ g
Info en/of afspraken voor vrijblijvende bezien y

Troost Onroerend Goed, Heer'0
Tel. 043-717976__^
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y /Jj Coupons in diverse kwaliteiten, _m___f* Px^ L» I I L-l ■<N^^lI / Normaal tot/ 350,- per strekkende meter, >B £' J __\\\\\\\\w__Sm^^_M V/V9V Desso. vd Brink & Campman, jfc
I / 400 cm breed. J(S__W f 1 _____^ tWf/^^ Lou's* '>oonere'Prado' elC
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"C RUSTICA v.d.
ftr 9> Kerkrade-

Bel nulzes
i _ Pour toi

320.320.05
lesbi 28320.320.28
heat line320.322.30

standje 68320.320.68
real live sex320.324.05

320.325.02
macaber

320.325.03
" Live - Live - Live
Sex-Box

5o et. p. min. 06-

-,^20.325.06
yy© . ..Live - Live

bandje 555
06--320.325.55

S—jOct. p. min.

Tieners
JJeuw - 06 - Nieuw

320.321.10
W*B®'8®' voor gratis

aarP°sterkalenderl9B9,aansteker en stickers*leü* -06 - Nieuw

320.323.10
vfeNes, 100 verh. p.d."!S!ïlPL34ololsoc.pm.

I 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

Escort-service all-in 045--,326191 ma. t/m vrijd. 14.00
; tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
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.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

je kans en laat je eens
°PWarmen door 9 frisse jongens!

Do
Bobby's Gay Box

en met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
50 et/min.

Provinciebox
Waarom verre afstanden
als het ook zo kan! ledere

provincie zn eigen
nummer. Alle nummers

beginnen met

06-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland 83
Brabant 84
Limburg 86
Het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienum-

mer belt. We kunnen uiter-
aard niet verbieden dat je
op 'visite' gaat bij een an-

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

Orale-sex
06-320.323.40
mmh nieuw 50 et. p.m.

PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 'smor-
gens vanaf 08.00 u.

Heren opgelet

Club
2000

7 dagen in de week open.
Ma. t/mvr. 11-24u., zat. en
zond. 14-24 u. Tev. meisje
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a,
Geleen. Tel. 04490-42315.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
Privé CORINA, Angela,
Petra, Chamilla en Maris-
ka. Tel. 045-227734.
KANDRA en Joyce, tot03.00 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.
CLUB2Bma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-24 u. Tel. 045-
-420042.

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
Hardsexü

Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35

Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

Weet je waar ik
wild van

wordt... ?
üErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

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.

Stoeipoesje
„Loraine"

06-
-320.325.11

Jong! Heet!
en wellustig!

50 et. p.m.
Het is wel even slikken ja...

„Gay-Bizar"
Live!!! (50 et. min.)

06-32033088
Bij jou of bij mij thuis??!! Ll-
VE-AFSPREEK-LIJN! Bel

; 06-32032055 50 cpm
! Sex-contact onder num-

mer, EROTISCHE Afspra-
; kenlijn. Bel 06-32032580: (50 cpm).

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 Poolse, Indonesi-
sche, Belgische, Duitse en
Ned. meisjes, in topvorm.
Hommert 24, kruispunt
Schinnen, Vaesrade, open
vanaf 14 u.
Nieuw escortservice

045-213142
6 leuke meisjes aanwezig.

Club
Exclusief

Heren opgelet. Er zijn 8 da-
mes voor u aanwezig,

i waaronder 2 nieuwe. In-
dustriestraat 13, Kerkrade-
West. Geopend van 11.00
tot 23.00 uur. Tel. 045-

-■ 423634.
i PRIVÉ Nathalie, Anita. Tel.

045-723029.
Wanneer spreken wij af???

i FLIRT-LINE 33, super-
i sexy!!! Bel 06-320.320.33

(50 cpm).

: <*3SpPB»^ \ r Hendr/i.,, i
y>m rechtstreek ««* cO// J I

jDE LAAGSTE PRIJZEN |
" i * -r'T i A V** # "
a 't fe^stffl '^m JÊ ____£_ ■ ’ lmm m <^Z_. ____ _m M^r AM, l I w

___ 'Bil ___-_Wr^__ f I

I^^^Mk^ "- - ____m /

" B ' / "" N B /// "" ■ b .4» /// "" 4 ||ll I ïïm I Jr /i :
" 11 Fl

" B jÉIPI Groot assortiment

" r üvolvïUt CLOWNS °%fi/rflr^ |
! Cft>Nßo^ ,V^

« in alle maten * f»/T_*: ha. *«j Tegekkeprijs __J<no>sf"-<ïs
29.90 **50

| 1 DAVID DE KABOUTER te gekke p,s 29.75 | |
" Ook hebben wij een grote sortering J: Groepen van ±10 personen CARMAVALSSTOFFEM :
" genieten speciale korting tegen k„otB9ei*e prnzen :
0 * JUB .^^p»ww» IWWI^H Hl ■■■——■■■ 1 ""■■' ■' ■■ ■ ■■■■■—! ■ ■■■ i- —- —

I HENDRIKS jffSj
TEXTIEL <s£*M

1 GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEI/rl^^/:: Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124 //y y
" Sittard, Brugstraat 1, 04490-15656 /tt*J+^ ï

Sex Society's
Jonge meisjes 06-320.321.21

doen je naar adem snakken
'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

Lisette op de versiertoer
sex schandaal 06-320.324.31

een goeie schuiver
j live spektakel 06-320.324.41

nou zeg... die gaan er tegenaan, 50 et. per min.

■ De box v. mooie meidenen leuke jongens(50 et. p.min.)

Flirt-Box 06-320.330.01
I. Riversideclub. Morgen-

avond gratis show vanwe-
ge Anita's verjaardag, 3
LESBISCHE pomoshows
gratis. Leuke meisjes aan-
wezig en een overdaad
aan luxe. Aanv. 21.00 u.
E 9afslag Echt - Ohé en
Laak, 100 meter voorbij

i camping Maasterp. Tel.
04755-1854. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd.

Afro/sex!
Zoenbabwe; 06-320.325.22
black porno!

i 50 et. per min.
; Nombre Hombre

voor 1001
nachten

06-320.320.23
Zo klaar!!
50 et. per min.

Een enkeltje is maar een
enkeltje! Maak van je en-
keltje een DUBBELTJEI
En maak nieuwe vrienden
op de pretbox! 06-
-320.325.44- 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 je vreemd gaan? Wil je

' met iemand afspreken?
■ Gaat 't jou alleen om sex?
IBel „DE JEUKBOX". 06-
-320.325.16 -50 et. per min.

KIJKOTHEEK Videoclub,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
VERA privé. Tel. 04754-
-5818.
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.
PRIVÉ en escort iedere
dag. Tel. 045-220866.
Club Margo, met nieuw
S.M., saunamassage en 6
lieve dames. RIJKSWEG-
ZUID 1318, Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevraagd.
Man, 39 jr., z.k.m. ECHT-
PAAR, voor moderne
vriendschap. Br.ond.nr. XE
064 LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
Privé bij TANYA, dagelijks
van 12 tot 24 uur, ook za.
en zo. Tel. 045-456375.

Wij letten ook op de
kleintjes

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen,
04490-42313.

Tev. meisje gevr.
Spik splinter nieuw! MA-
RIA, Tanja en Natasja.
045-229718 - 228738.

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-üno
06-320.323.99

50 et. per min.
P.bus 547 H'lem

Ik had er snel drie in de ga-
ten... 06-320.325.12 - 50
et. per min. „NYMPHO".

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen
met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wanneer je

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
CONTACTBURO Lucie voor bemiddeling v. adressen.
Tel. 04490-50921 Geleen.
Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes vanaf ’ 75,-;
04492-3198 ass. gevr.
Buro ELVIRA privéadress,
bemidd. ’ 25-p. adres, en
ass. gevr. 045-419384.
Club MIRABELLE (Kerk-
rade) geopend 16.00 tot
03.00 uur. Burg. Frans-
senstr. 4, 045-419823.
Nieuw EVA vanaf 19.00 u.
Tel. 045-419384.

Mirjam
van de

Tuk
met superhete
sex-ervaringen

06-

-320.323.63
50 et. per min.

Lieve gezellige dame
komt bij u op visite
045-311895
(Assistentie gevr.)

CONTACTBUREAU
Maastricht, bemiddeling
van privéadressen. Tel.
043-635264.
„RYANCO" voor discrete
bemiddeling van privéa-
dressen. Tel. 04749-4258.
KATJA, Nicky en Elly, pri-
vé en escort, vanaf ’ 50,-.
Tel. 045-423608.
Carlo en Steffan, BOYS
voor boys. Dagelijks ge-
opend vanaf 14.00 uur, tel.
045-326370.

Druk maar snel op de bel
bij privéhuis MICHELLE
want daar zitten ze wel. Nl.
Melanie, Connie, Joyce,
Diane, Veronique en als
speciale verrassing de te-
rugkomst van Jill! Tel. 045-
-228481.

Diana Escort
320905-321038

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten, biezen en ro-
tan stoelen met gar. 045-
-418820.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat. ook bedr. -in-
stall. defect? Garantie opdereparatie, geen voorrijkos-
ten en korting op onderde-
len. bel direct: 045-726206.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen:
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.

PIANO'Sen vleugels in alle
prijsklassen. Stemm.. rep..
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
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periode van 17 uur maar 3V^ uur
gerust.

De politie deelde de straffen uit
tijdens een grootscheepse contro-
le op het vrachtvervoer aan de
grensovergang Heerlen-autosnel-
weg A-76. 45 voertuigen werden
door de politie en de Rijksver-
keersinspectie gecontroleerd. Be-
halve de vijf vrachtwagenchauf-
feurs die zich niet hielden aan de
maximale rijtijd, kregen nog zes
andere chauffeurs een bekeuring
wegens andere overtredingen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Vijfvrachtwagenc-
hauffeurs hebben gisteren een
rijverbod gekregen omdat ze de
maximale «rijtijd hadden over-
schreden. Eén van hen had in één

" Politieagenten en ambtena-
ren van de rijksverkeersin-
spectie controleren vrachtwa-
gens aan de grens bij Heerlen.

Foto: DRIES LINSSEN

Evenhuis maukt uitzondering voor Oostelijke Mijnstreek

Ook na 1990 rijkssteun Hoog'
bezoek in

Strijthagen

Ministerie adviseert
aanRuud van State

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG/HEERLEN-Als enige Limburgse regio maakt de
Oostelijke Mijnstreek een goede kans om ook na 1990 extra
'steun van de rijksoverheid te ontvangen. Dit omdat de werk-
loosheid in deze regio nog steeds hoger is dan elders in Lim-
burg. Dit heeft staatssecretaris Evenhuis van Economische Za-
ken gisteren bevestigd.

„We zullen het geld daar moeten in-
zetten waar kans op succes het
grootst is. Het wordt een kwestie
van accenten leggen op gebieden
die dat het hardst nodig hebben".

De Korte eind 1987 aankondigde„Hoewel het met de werkgelegen-
heid in de Oostelijke Mijnstreek de
goede kant op gaat (de zogenaamde
werkloosheidscomponent is de laat-
ste vier jaar meer dan gehalveerd),
valt men nog steeds lichtelijk uit de
toon", constateerde Evenhuis tij-
dens een persconferentie over re-
gionaal beleid.

Ici
lj defamilie Steins in Wau-

(. ZlJn deze week twee lam-y^?s geboren. Wel erg vroeg,Je zo in eerste instantie kun-
Ze9gen. Maar omdat det^klokjes 00}c al uit de

fe ki 2lJn geschoten en de eer-
| l°esem zich wellicht ookwelL n.s begint te manifesteren,
M?°'Je je hierover eigenlijk nietEL üerbazen. Echt te gekIq. ' het pas als we deze
&st moeten melden dat de
l e ao.rdbeien er zijn. Maar
pi *' !*et huidige weer weet je

" Tegen-
standers
van het

bungalow-
park in

Strijthagen
wijzen de

heer Ariëns
(met beige
regenjas)

van het
ministerie

van VROM
op de

schoonheid
van het
natuur-
gebied.

Foto: DRIES
LINSSEN

zal behandelen kon Ariëns niet
vertellen.Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Jacht op miljoen handtekeningen start maandag
Scholieren: red de regenwouden

slim-filosofische blik achter zijn
brilleglaasjes.

De tegenstanders van het bun-
galowpark, de Stichting Na-
tuurbehoud Strijthagen, het
IVN, het Natuur Historisch Ge-
nootschap, de Milieufederatie,
de heren L. en J. Winthagen,
en mevrouw Muyres wezen de
rijksambtenaar erop dat het
natuurgebied Strijthagen te
klein is voor een bungalow-
park - flora en fauna zouden te-
loorgaan; zij vinden verder in-
dustieterrein Dentgenbach
veel geschikter.

Te klein
LANDGRAAF - De heer
Ariëns van het ministerie
van volkshuisvesting
ruimtelijke ordening en
milieubeheer heeft zich
gisteren in Landgraaf op
de hoogte gesteld van de
pro's en contra's van het te
realiseren bungalowpark
in Strijthagen. Ariëns
heeft van de Raad van Sta-
te opdracht gekregen een
advies uit te brengen over
de kwestie.

" Edgar (links) en Ebe ïn Heerlen: op de bres voor de tropische
regenwouden. Foto; FRANS RADE

Agenten
Natuurlijk, de angsten van Edgar
en Ebe zijn alom bekend. Dat er
toch te weinig begrip en bewust-
zijn voor denatuur onder de men-
sen leeft, bewees de politie van
Heerlen gisteren op treffende wij-
ze. Agenten sommeerden de bei-
de jongens in het winkelcentrum
van de dienstenstadom hun span-
doek op te ruimen. Voor de beide
knullen, wellicht zo onschuldig
als ze groot zijn, kwam dataan als
een klap in het gezicht. Boven-
dien schrokken ze behoorlijk.
Geen reden echter om bij de pak-
ken neer te zitten. „Wij gaan
door," riep een nerveuze Edgar
gisteravond nog door de telefoon.
„We verdwijnen niet zomaar, net
als de bossen." Zijn stem klonk op
dat moment zo zeker, als het leven
van een Braziliaanse woudreus
is...

Richard Willems

Overigens behoren de namen
van de mogelijke exploitant en
investeerder van het bunga-
lowpark tot de best bewaarde
geheimen in. Landgraaf. Vast
staat in ieder geval dat de in-
vesteerder, die ruim zestig mil-
joen in het bungalowpark zal
steken, een buitenlandse maat-
schappij is.

Die mogelijkheid is echter
door de provincie al afgewezen
en ook de gemeente Kerkrade
voelt daar niets voor. Men gaat
dan voor miljoenen de boot in,
omdat de grond voor een bun-
galowpark een veel te lage prijs
oplevert.

Strijthagen. De gemeente en de
provincie hebben dit plan in-
middels goedgekeurd. Wijst de
Raad van State de bezwaren
van de hand, dan is het huidige
bestemmingsplan rechtsgeldig
en kan de gemeente Landgraaf
bouwvergunningen gaan afge-
ven. De datumwaarop deRaad
van State de laatste procedure

In de ochtenduren maakte
Ariëns, vergezeld van tegen-
standers van het park een lan-
ge wandeling in het natuurge-
bied Strijthagen. In de middag
was hij te gast bij de gemeente.
Hij was in Landgraaf omdat de
behandeling van een appèl-
zaak op stapel staat tegen het
ontwerpbestemmingsplan

i '__[__ ——— i NÜ _»___iéiSm
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Met deze uitspraak concretiseert
Evenhuis een beleid dat minister De Oostelijke Mijnstreek heeft van

oudsher steeds extra aandacht van
de rijksoverheid gehad. Aanvanke-
lijkkregen bedrijven, die hier inves-
teerden, volgens de Investerings
Premie Regeling (IPR) zelfs 35%
vergoed, terwijl dit elders maar 25%
was.

Aandacht

BRUNSSUM - De politie van
Brunssum heeft gisteren een win-
keldief aangehouden toen hij in
een supermarkt enkele dekbed-
overtrekken en wenskaarten stal.
Het gaat om een inwoner van
Maastricht, die overigens bij aan-
houdingeen valse naam opgaf. De
politie heeft de man, wat bij win-
keldiefstal vrij ongebruikelijk is,
ingesloten.

Winkeldief
ingesloten

Dit voordeel werd ruim een jaar ge-
leden echter teruggedraaid. Vervol-
gens vielen met het verder inperken
van de IPR-regeling steeds meer re-
gio's af. Nu ook de rest van het her-
structureringsgebied Zuid-Lim-
burg na 1990 blijkbaar niet meer op
extra's hoeft te rekenen, blijft de
Oostelijke Mijnstreek als enige
over.

Inperken

Opvolger
's n, ' het kerkbezoek niet meer
*ijn , het vroeger was, daar
9estüd de nodige mensen op af-
"eerd uT^ °f ze^s aeProm°-<kten at3e eraan zou kunnen

pterfc' daar lopen de meningen
perfcr uiteen. Maar in de
"ien aadse wijk Holz kampt
9etU>ii!n een Prooleem> dat on-
-9a Qn'J-'e'd ook steeds meer moet
'ie/st

sPelen. Er stappen maar
j, e kerkmeesters op en

hdr er na ongeveer een half
*laaQi°e'cen nog niet in ge-
9e?-.v* 9n ook maar één opvol-te «inden.

HEERLEN - Twee knullen,
verbonden aan elkaar dooreen
schreeuw om leven, trotseren
in hun vrije uurtjes op de
Heerlense markt argwanende
vragen ('wat mot dat?') en
spottende opmerkingen ('red
de ouders van deze jongens').
Maar met dezelfde gedreven-
heid, waarmee kettingzagen
door het hout van de tropische
regenwouden gejaagd wor-
den, maken zij tussen het win-
kelend publiek jacht op hand-
tekeningen voor het behoud
van die bossen. Met steekhou-
dende argumenten en met om
veel begrip vragende jongen-
sogen.

Ypsilon

opvolger (2)
<*at el hisdom heeft al bepaald
*>o. n e' aantal kerkmeesters
Ko neSi.naaT vier kan worden
"ten"°eöracht, maar dat bete-
Mcm, steeds dat de 'zware'
üeop die secretaris Hein

achter 'aat vóór 1 fe-
»Qbepl moet zijn ingevuld. Ca-
k°m F mensen zijn steeds wel-
?09oerf Wle Weet Doet u het net
kr jQ

7,als scheidendkerkmees-Jei ero£k' danontvangt u ook
°isscl, kmeesterschap van
tyllich? Joannes Gijsen (of

lens opvolger). Voor
fcele t eJ lsmoet u namelijk een
tj^ "Jd 'paal' hebben gehou-
'ie/s't 74 "' Hoefc bijvoorbeeld is

l* Jaar actief geweest.

Edgar van Nimwegen (19) uit Kun-rade en Ebe van Ek (15) uit Heerler-
baan vechten dagelijks tegen hetverdwijnen van de oerbossen. „Dat
gaat momenteel' vóór huiswerk en
studie", zeggen ze zonder schroom.
„Want wat hebben we aan diploma's
als de aarde naar de knoppen i5...?"

Voor het eind van het jaar willen
ze, samen met 6.000 andere scho-
lieren uit de Mijnstreek, één mil-
joen handtekeningen verzamelen
- in de rug gesteund door de lan-
delijke Vereniging Milieudefensie
en de Heerlense stichting Inters-
colaire Milieu-actie. Komende
maandagmiddag, om half vijf,
gaat de handtekeningenactie offi-
cieelvan start in het Herlandcolle-
ge van Heerlen, waar de beide jon-
gens op school zitten.

Voorschot

en'9innn Van YPsilon> e«n ver-
fartlii i °.voor ouders en overige
'te m '-o-elen van psychisch zie-
Qtn jQ if71, komen vanavond
blAcr uur biJeen in het9eb_°uw in Heerlen.
Sjdf ,7 s°hepel uit Gulpen
k<1 n L een lezina en verder
ervaritn ook gedachten over en
% ]n9en met zieke familie-»nen uitwisselen. Zo probeert
-°°rzak zoeken naar mogelijkeïekteTw Van deze ernstige
l^eftn' e v°orafnog behoefte
"tet 9*Tnïrll^orTnatie kan bellen'® 045-311909.

Edgar en Ebe hebben alvast een
voorschot op de actie genomen,
omdat ze vinden dat er niet ge-
noeg tegen de uitroeiing van de
bossen ondernomen kan worden.

Noodplan
De snelheid waarmee momenteel
op internationaal niveau, zoals in
het VN-bestuursfort van New
Vork, beslissingen worden geno-
men, is echter omgekeerd evenre-
dig aan hettempo, waarmee de za-
gen en bijlen zich vandaag de dag
door de tropische regenbossen
vreten.
Edgar: „Er moet zo snel mogelijk
een noodplan ontworpen worden,
waarmee het uitroeien van de tro-
pische regenwouden een halt
wordt toegeroepen. Wij alleen,
ook alzijn we met 6.000 man, kun-
nen het verdwijnen van de tro-
penbossen niet tegenhouden.
Daarvoor moeten snel maatrege-

„Wij zijn nu anderhalve maand
bezig en hebben al zon 5.000
krabbels op papier staan. Met
deze actie hopen we uiteindelijk
de Verenigde Naties te kunnen
vermurwen", vertelt het duo. Longen

len getroffen worden op interna-
tionaal niveau. Vandaar ook deze
actie, waarmee in ieder geval in-
vloed kan worden uitgeoefend od
de VN." H

Jaarlijks verdwijnen in Zuid-Amerika volgens schattingen van
de Landbouw- en Voedselorgani-
satie van de VN (FAO) 4,1 miljoen
hectare bos. In Afrika gaan op
jaarbasis 4 miljoen hectare verlo-
ren. Terwijl in Zuidoost-Azië en
Midden-Amerika inmiddels al
meer dan de helft van de oor-
spronkelijkewouden is verwoest.
Ebe: „Dat kan gewoon met. Als
dat zo doorgaat, is binnen dertig
jaar alles weg. Niet alleen de bos-
sen, maar ook het leven op aarde.
De tropische regenwouden zijn
immers de longen van de wereld.
Wij hebben de bossen nodig om te
kunnen overleven. Niet om van te
leven", zegt de vijftienjarige met
een, voor zijn leeftijd, bijzonder

je heer Steins koestert
VQ-sgeboren lammetjes.

Stelen
cc*- wonen' hoeft uiter-

_\^f., n^el automatisch 'goed
'9e? te betekenen. Toch heeft
dn rfQr ert u°n e Kommer

i
Ze on^an9s vernieuwde

keri aa^- °P de grens van
ele h

U met H°ens°roek al en-
_h ?9en overlast van lieden
'jfce6 iWet name op zijn kleur-de V °.Qen hebben voorzien.
trs , a9gen, q/7comstig uit
»t d/'."tende ivereJddeien, tioee

n
l6meter 9r°ot en tot voor, °9 op ongeveer twaalfme-

iap °°9te boven op het dak
»n Perewd, vertegenuwordi-
'■SonCn lüaarde van rond
ï^ " Van de Kommer kan
_Qr yvaardering opbrengen
i^deze 'gevelacrobatiek' en

6^' at zVn v^o.ggen hier
'Wn Voor dekomende carna-

'ZoitC-ten worden gebruikt.
Se j- yna gaan geloven dat

'een vaantJe l°s

Te lang achter het stuur

Chauffeurs bekeurd

Vroeg

Studie met
computer op
universiteit

HEERLEN - De Open Univer-
siteit in Heerlen heeft een con-
tract voor vijf jaar getekend
met een bedrijf dat over een
groot landelijk computernet
beschikt. Hierdoor kunnen
studenten nog gemakkelijker
thuis studeren. Zo krijgt men
cursussen, tentamens en stu-
diebegeleiding rechtstreeks op
de computers van de 18 studie-
centra of zelfs op de eigen pc
thuis.

Mogelijke
aanrander

aangehouden
BRUNSSUM - Een 27-jarige
Kerkradenaar heeft zich gisteren
bij de politie in Brunssum aange-
geven, omdat hij verdacht wordt
van aanranding van enkele vrou-
wen, die wonen in de flatwijk
Brunssum-Noord. De politie ver-
denkt de man ervan daar diverse
vrouwen te hebben aangerand of
pogingen daartoe te hebben on-
dernomen. Of de Kerkradenaar
een bekentenis heeft afgelegd, is
niet bevestigd.Wel hebben diver-
se vrouwen de man als hun aan-
rander herkend.
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Na een lijdensweg van 13 jaar is op 56-jarige leef-
tijd, in het ziekenhuis St.-Annadal te Maastricht,
van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, dochter,
schoondochter, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Jacoba van Loon
echtgenotevan

Kornelis Hoekzema
Heerlen: K. Hoekzema
Heerlen: Martha en Jan de W'it-Hoekzema
Heerlen: Martin Hoekzema
Heerlen: Rina en Rik Braamse-Hoekzema

Richard, Ramona, Michel
Familie Van Loon
Familie Hoekzema

6414 SH Heerlen, 17 januari 1989
Oude Brunssummerweg 129
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot
18.30 uur.
De begrafenis vindt plaats op de algemene begraaf-
plaats aan deKampstraat te Heerlerheide, op zater-
dag 21 januari om 13.30 uur.
Samenkomst om 13.10 uur aan het woonhuis, van-
waar gezamenlijk in stoet naar de begraafplaats.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f I
Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog vrij
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 84 jaar, onze goede en zorg-
zame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, behuwdzuster, tante en nicht

Maria Josepha
Dauven

echtgenote van wijlen

Jozef Dammers
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Dauven
Familie Dammers

6467 AL Kerkrade, 17 januari 1989
Burg. Franssenstraat 12
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 21 januari
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Jozefte
Kaalheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdag tijdens de avondmis van 18.00 uur wordt
moeder bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van deLückerheidekliniek; be-
zoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

" I
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij u kennis dat heden plotseling is
overleden, voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd
van 69 jaar, mijn üeve man, onze zorgzame pap en
opa

Piet Lommen
echtgenoot van

Nora van Driel
Sittard: Nora Lommen-van Driel

Limbricht: Rob en Irma, Peter
Schinnen: Marie-Chantal en Jo

Familie Lommen
Familie Van Driel

Sittard, 17 januari 1989
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 21 januari 1989 om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Ophoven-
Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 11.45 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 9.40 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van vrijdag 20 januari
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, heden, donderdag-
avond, van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

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

Na een leven, dat werd getekend door goedheid,
oprechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft de Heer
tot Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament
der zieken, in de leeftijd van 84 jaar, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Lena Schillings
weduwe van

Jozef Hubert Cordewener
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen. M.L. Welters-Cordewener
Schaesberg: Ch. Stienen-Cordewener

W. Stienen
Nieuwenhagen: C. van Waardenburg-

Cordewener
P. van Waardenburg

Heerlen: H. Cordewener
G. Cordewener-Wachter
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schillings
Familie Cordewener

Landgraaf, 16 januari 1989
Custerslaan 18
Corr.adres: Koelweg 7, 6373 TG Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 21 januarias. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenis op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 20 januariom 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
ons is geweest, delen wij u mede dat God vrij plot-
seling tot Zich heeft genomen, in de ouderdom van
78 jaar, voorzien van het h. oliesel, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Catharina
Offermans

weduwe van

Dionisius Vandenhoff
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: Mai Vandenhoff
Rietje Vandenhoff-
Broekman

Nieuwenhagen: Tresie van Mierlo-
Vandenhoff
Eef en van Mierlo

Nieuwenhagen: Jo Vandenhoff
Finy Vandenhoff-Haan

Übach over Worms: Pierre Vandenhoff
Fieny Vandenhoff-Cremers
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Offermans
Familie Vandenhoff

Übach over Worms, 17 januari 1989
Kloosterstraat 25
Corr.adres: Pleistraat 5, 6373 HJ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 21 januarias. om
11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus te Nieuwenhagerheide.
Bijeenkomst in de kerk; geen condoleren.
Avondmis vrijdag 20 januari as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van Linde-
man uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenha-
gen; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Tot ons verdriet moesten wij plotseling afscheid
nemen van ons erelid

Trina Vandenhoff-
Offermans

Wij bidden dat deHeer haar met hemelse gezangen
moge opnemen in Zijn rijk.
Trina, vaarwel enrust in vrede.

Dirigent, bestuur en leden
dameskoor Nieuwenhagerheide

t
Verdrietig om haar heengaan, maar met een blij ge-
voel dat zij zo zacht en kalm is ingeslapen, na een
werkzaam leven vol zorg en toewijding voor allen
diehaar dierbaarwaren, gevenwij u kennis, dat he-
den van ons is heengegaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Trees Dicteren
weduwevan

Arend Noortman
Zij overleed op de leeftijd van 75 jaar, in het De We-
verziekenhuis te Heerlen, na voorzien te zijn van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Johan en Gerda
Heerlen: Rieky en Ben
Heerlen: Wiel

Australië: Annie en Julius
Heerlen: Jo en Claar
Arnhem: Sjef en Lenny
Heerlen: Henk
Heerlen: Leo en Aaltje

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Dicteren
Familie Noortman
Familie Van der Elzen

Heerlen, 17 januari 1989
Corr.adres: Amsterdamstraat 65, 6415 BT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 21 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Drievuldigheid te Schaesber-
gerveld-Heerlen, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 20 januari as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
„Vrees niet, want ik heb u verlost.
Ik heb u hij uw naam geroepen."

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
zij ons gaf, geven wij u kennis dat heden, in haar
eigen vertrouwde omgeving, geheel onverwacht
van ons is heengegaan, na een liefdevolle verple-
ging thuis, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 65 jaar, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

(Fienie) Josephine
Hermans

echtgenote van

Aiko Hoeve
De diepbedroefde familie:

Landgraaf: A. Hoeve
Landgraaf: Leny en Bertus Smeets-Hoeve

Bianca
Landgraaf: Wilma en Frans Bosch-Hoeve

Ronnie - Andy
Familie Hermans
Familie Hoeve

6374 GN Übach over Worms, 18 januari 1989
Sloterstraat 29
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zater-
dag 21 januari as. om 12.00 uur in de parochiekerk
van de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp,
waarna aansluitend de crematie zal volgen in het
crematorium te Heerlen.
Samenkomst in dekerk, alwaar vanaf 11.40 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Vrijdagavond wordt om 19.00 uur in voornoemde
kerk de overledene bijzonder herdacht in de
avondmis.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
mer te Nieuwenhagen,Beuteweg 32; bezoektijd da-
gelijks tussen 19.00 en 19.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd delen wij u mede dat na een kort ziekbed ons
voorging naar het eeuwige leven bij God, in de leeftijd van
bijna 87 jaar,mijn dierbare echtgenoot, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Willem Maessen
echtgenoot van

Maria Elisabeth Bouts
Wij vragen om uw gebed voor zijn zielerust.

' De bedroefde familie:
Beek: M.E. Maessen-Bouts

Gronsveld: Elly Dassen-Maessen
Frans Dassen
Roger

Maastricht René Maessen pr.
Beek: Pierre Maessen

Sandra
Limbricht: Ine Claus-Maessen

Arno Claus
Jantine en Cecile

Guttecoven Mart Maessen
Marleen van Aken

Schimmert: Lou Maessen
Annie Cruts
Kim en William ■
Familie Maessen
Familie Bouts

6191 TC Beek, 18 januari 1989.
Luciastraat 18
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafe-
nis op de begraafplaats de Nieuwe Hof, zal plaatsvinden
op zaterdag 21 januari as. om 11.00uur in de St. Martinus-
kerk te Beek.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren. Gelieve de auto's
achter de kerk parkeren.
Vrijdagavond as. om 18.45 uur zal tot zijn intentie de ro-
zenkrans worden gebeden en aansluitend de h. mis wor-
den opgedragen voor zijn zielerust in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek.
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

In verband met dit overlijden zijn zaterdag
21 januari as. de onderstaande bedrijven
DE GEHELE DAG GESLOTEN

Garagebedrijf Louis Maessen
Trichterstraat 21 Schimmert
Elektro P. Maessen
Burg. Janssenstraat 42 Beek

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van ons lid en vriend, de
heer

Jan Maessen
Zijn sympathieke persoonlijkheid en grote inzet
voor onze vereniging zullen wij node missen.
Wij zullen hem in onze herinnering met grote waar-
dering gedenken.

Handboogschutterij I'Union Beek

In f Pace
Heer, Gij weet wat er omgaat in mijn geest
mijn diepste wezen is U niet verborgen,
uit Psalm 139.

Dankbaar voor het rijk gevulde leven in dienst-
baarheid aan de medemensen, bijzonder aan de
jeugden voor alles wat zij betekend heeft in ons le-
ven en in het leven van haar familie, is na een lang
geduldig gedragen lijden, gesterkt door het sacra-
ment van de zieken, van ons heengegaan onze dier-
bare medezuster, zus en tante

zuster Angèle
Johanna Maria Francisca

Theunissen
geboren 30 december 1903 te Heerlen,
geprofest 3 februari 1925
in de Congregatie deKleine Zusters van de
H. Joseph te Heerlen,
overleden, 18 januari 1989 te Heerlen.

Huize De Berg Namens de zusters van
Gasthuisstraat 45 Communiteit II van het
6416 AM Heerlen Moederhuis

zr. Chërubina Burgmans
Familie Lucas-Theunissen
Familie Van Wersch-
Theunissen

Zuster Angèle ligt opgebaard in ons eigen mortua-
rium, Gasthuisstraat.
Bezoektijd uitsluitend vrijdagmiddag tussen half
vijfen half zes.
In de avonddienst van 20 januari om 18.00 uur zul-
len wij zuster Angèle speciaal gedenken.
De uitvaart vindt plaats op zaterdag, 21 januari 1989
om 11.00uur in dekapel van het Moederhuis, huize
De Berg te Heerlen, waarna de begrafenis op het
kloosterkerkhof aldaar.

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Moeder, jewas iemand om nooit te vergeten.
Groot is de leegte die je achterliet.
Met pijn in ons hart zullen wij verder leven
en altijd denken aan wat jijvoor ons betekende.

Voor al uw goede woorden, uw troost en steun,
voor al uw gebeden en de vele bloemen, na het
overlijden en de begrafenis van onze onvergetelij-
ke lieve moeder, schoonmoeder en oma

Liza Kösters-Reinders
die op zon overweldigende wijze en in alle oprecht-
heid plaatsvond, heel hartelijk dank.
Een speciaal woord van dank aan dokter J. Snij-
ders en de zeereerwaarde heer pastoor E. Serra-
rens.

Jo, Annie en Pascal Kosters
Elly, Jan en Patrick Mijnders-Kösters

Landgraaf, januari 1989
Kampstraat 55
Wij nodigen u uit om samen met ons de zesweken-
dienst bij te wonen, welke wordt gehouden op zon-
dag 22 januari as. om 11.00 uur in de H. Familiepa-
rochie, Veldstraat, Landgraaf.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn lieve man,
onze vader en opa

Wout Jansen
v.d. Doormalen

zal worden gehouden op zaterdag 21 januari as.,
's avonds om 19.00 uur in de St.-Gregoriuskerk te
Brunssum.
Hartelijk dank aan allen dieons tot steun waren in
het afgelopen jaar.

M. Jansen v.d. Doormalen-Godderij
kinderen en kleinkinderen

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, geven wij u kennis, dat heden, na een
langdurige ziekte, van ons is heengegaan, onze lie-
ve en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Tjeu Van den Bergh
weduwnaar van

Mia Janssen
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in
zijn 70ste levensjaar.

Sittard: Jo Van den Bergh
Billa Van den Bergh-Beulen
Maurice

Grevenbicht: Chel Van den Bergh
Papenhoven: Marie-José Schouten-

Van den Bergh
Wim Schouten
Wendy, Ricky
Familie Van den Bergh
Familie Janssen

Grevenbicht, 18 januari 1989
Corr.adres: Grote Tienden 26,
6124 CA Papenhoven
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 21 januari om
10.30uur in de parochiekerkvan de H. Catharina te
Grevenbicht.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.10
uur in de kerk.
Avondmis vrijdag 20 januariom 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot afscheid
nemen dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg
diehij ons tijdens zijn leven gaf, gevenwij ukennis
van het toch nog vrij onverwachte overlijden na
een langdurigeziekte, op de leeftijdvan 69 jaar, van
mijn echtgenoot, onze vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Willem Lindelauf
echtgenootvan

Lies van Reenen
In dankbare herinnering:

Übach over Worms: L. Lindelauf-van Reenen
Übach over Worms: C.H. Lindelauf

M. Lindelauf-de Groot
Mark - Iris

Übach over Worms: J.W.H. Lindelauf
Familie Lindelauf
Familie Van Reenen

Übach over Worms, 18 januari 1989
Veeweg 77
De rouwdienst zal plaatsvinden op zaterdag 21 ja-
nuari a.s. om 11.00 uur, in de Ned. Hervormde Kerk
aan de Veeweg te Übach over Worms gevolgd door
de begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Vogelzankweg aldaar.
Bijeenkomst in voornoemdekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het De
Weverziekenhuis te Heerlen, bezoekuren dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, nam God heden tot Zich, voorzien van de h.
sacramenten der stervenden, in de leeftijd van 80
jaar, toch nog onverwacht, onze dierbare moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
zuster, tante en nicht

Maria Rosalie Debets
weduwe van

Mathieu Bemelmans
In dankbare herinnering:

Wijlre: Marietje en Hub Duijx-Bemelmans
Lieke en Guus
Linda, Bennie en Jeroen
Lisette en Wim

Wijlre. Leonie Bemelmans
Landgraaf: Netteke en Joep Bindels-Bemelmans

Roelie en Eric
Mart en Anja
Frank, Péron

Wijlre: Martien Bemelmans
Wijlre: Lieske en Pierre Blezer-Bemelmans

Yvette en Arno
Familie Debets
Familie Bemelmans

6321 AV Wijlre, 17 januari 1989
Leienhuisweg 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 21 januari om
11.00 uur in de parochiekerk van St.-Gertrudis te
Wijlre.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdagavond om 18.45 uur zal ter intentie van de
overledene de rozenkrans worden gebeden, aan-
sluitend gevolgd door de avondmis.
Mam ligt opgebaard in het mortuarium „Sjalom"
bij de zusters Clarissen, Hilleshagerweg te Meche-
len; bezoek dagelijks van 11.00 tot 12.00uur en van
17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlij-
den van onze schuttersvriend

Piet Voncken
Zijn grote verdiensten en vriendschap zullen wij
nooit vergeten.

Bestuur en leden
schietsportvereniging
S.V. Limburg, Hulsberg

Dankbetuiging
De grotebelangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen, bij het heengaan van mijn
dierbare echtgenoot, lieve vader, schoonvader en
opa

Huub Van Noorbeek
hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat hij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

M. Van Noorbeek-Vos
John, Lenie en Ron

Schaesberg, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 21 januari as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.

. t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat, ' 1
een noodlottig ongeval, uit ons midden werd' Jgenomen onze lieve

Arthur Crutzen |
op de leeftijd van 21 jaar. m

Bunde: mevr. Crutzen-Zurstrassen ■
Maastricht: Astrid en Peter 1

Berendschot-Crutzen
Gendt (Gld.): Raymond, Annemiek en Li*

Crutzen-Melgers
Bunde: Sonja en Pierre

Coenen-Crutzen
Ulestraten: Nicolle Degenaar

6241 CD Bunde, 18 januari 1989
St.-Rochusstraat 12
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden opl
terdag 21 januariom 11.00 uur in de St.-Agnesk
te Bunde, gevolgd door de begrafenis op de
graafplaats Cauberg te Valkenburg.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven i* .
geen condoleren. A
Gebedsdienst en avondmis tot zijn intentie vrij efom 19.15 uur te Bunde. QrArthur ligt opgebaard in rouwkapel Timmerm| .
Volderstraat 22 te Meerssen. Bezoekuur van I'lls
tot 19.00 uur. tei
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen. 'Cl
lieven deze annonce als zodanig te beschouwe"

' _jü]
Met grote verslagenheid ontvingen wij het befl
van het noodlottig ongevalvan onze leerling en'
destudent

Arthur Crutzen
Wij hopen dat zijn moeder, broeren zussen en »
die bedroefd zijn om zijn heengaan God's st'
ontvangen om dit zware verlies te kunnen draf
In onze herinnering leeft Arthur voort als een $
de student en vriend.

Schoolbestuur, oudervereniging,
personeel en studenten van de
M.T.S. Maastricht.I '

Arthur !
Je was zo vol leven, wilde nog zoveel doen. '1
Nu ben je er niet meer, plotseling is alles leeg 51
zinloos. f
We zullen jevrolijkheid missen. Sr

Je vrienden van klas E 4 DI '

t !!
Bewaar één woord voor mij in uw stt'
mijn vrienden wanneer ik dood ben:
„Ik heb jullie liefgehad."

In dankbare herinneringaan wat hij voor ons W
kende, hebbenwij afscheidgenomen van mijn l'l (,
man, vader, schoonvader, zoon, broer, sch"
broer, oom en neef ,

Gerd Ramakers 'echtgenootvan

Mia Voncken
Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar, voorzien *de h. sacramenten.

Ulestraten: M. Ramakers-Voncken
Leidschendam: Rob Ramakers

JacquelineRamakers-Bon*
Geleen: mevr. H. Ramakers-VoncK*

Familie Ramakers
Familie Voncken

6235 NR Ulestraten, 18 januari 1989
Vliek 9A
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debei
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 21 januaril
10.30 uur in de St. Catharinakerk te Ulestraten-
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis'
houden voor de dierbare overledene in voorno^
de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het Uitvaart^
trum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Be
Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen.!
lieven deze annonce als zodanig te beschouwC■ -*

mm
_

mmm_^_____^_____^__^__^_____ tm^
Enige en algemene kennisgevi*1

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheidvoor wa^voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God'
heel onverwacht tot Zich heeft genomen, voor^van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd"
59 jaar, mijn inniggeliefde man, onze goede en i°
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, *en neef

Wiel Schoffelen
echtgenootvan

Gerda Gijzen
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nuth: Gerda Schoffelen-Gijzen
Nuth: Wiel en José
Nuth: Jan
Nuth: Jack en Marion "Nuth: Clementien, Arnold en RaU'

Familie Schoffelen
Familie Gijzen
Familie Marel

6361 XP Nuth, 18 januari 1989
Tiendstraat 7
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op^
terdag 21 januari a.s. om 11.00 uur in de paroc"
kerk van de H. Bavo te Nuth, waarna de begra"
op hetr.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis vrijdag 20 januari a.s. om 19.00 u^r
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka'JJ
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, H
len, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.. 3

Dankbetuiging
f

Voor al uw steun tijdens haar leven en opre^
deelneming bij het overlijden en de begrafenis
onze moeder, groot- en overgrootmoeder

Theodora
Willems-Otten

danken wij u allen zeer hartelijk.
Familie Willems-Otte»

Puth, januari 1989
De plechtige zeswekendienst wordt voor m°*Jopgedragen zondag 22 januari as. om 10.30
de H. Petrus Canisiuskerk te Puth.I --*
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worden momenteel nog geplaatst,"
zei longspecialist E.H. Gans giste-
ren.

door richard willems

Opnamestop
longklachten
in Sittard

Gerolg luchtverontreining

"^ARD/HEERLEN - Net als vo-«« week in het Heerlense De We-
e,Zl|kenhuis, is er momenteel in
f,,. Sittardse Maaslandziekenhuis
bhi van een ongekende hausse*n 'ongklachten.
:f "k_S ieen Plaatsingsstop afgekon-
*n h nt de toelo°P van Patiën-
eJ de opgenomen dienen te wor-
W Unnen we eigenlijk al niet

Alleen de spoedgevallen

Net als longarts Maessen van het De
Weverziekenhuis, wijt Gans de
stroom longklachten voornamelijk
aan een combinatie van factoren,
waarbij deverzuringvan de lucht en
het windloze weer een belangrijke
rol spelen.
„De weerstand wordt bij veel men-
sen, en zeker bij Cara-patienten,
door dit weer en de opeenhoping
van ongezonde lucht afgebroken.
Virussen kunnen zodoende veel ge-
makkelijker toeslaan."

se Zaken in Den Haag, die de zaak
coördineert, heeft op dit moment
weinig concrete hoop op terugkeer
van de drie kinderen, van respectie-
velijk 1, 3 en 6 jaar oud. Een woord-
voerder verklaarde gisteren dat de
Nederlandse ambassade in Cairo
toch al geen stappen kan onderne-
men, zolang in Nederland niet de
definitieve voogdij is toegezegd aan
de moeder.

Zoals bekend zijn beide ouders in
een echtscheidingsprocedure ver-
wikkeld en heeft de kinderrechter
in Maastricht via een voorlopige be-
schikking de kinderen in een eerder
stadium al aan de moeder toever-
trouwd." Een douanier trekt klokslag vier uur de deur achter zich dicht bij het douanekantoorBaals-

bruggen-Herzogenrath. Reizigers lopen dekans vanaf dat tijdstip aangehouden te worden door
een patrouille van de velddouane die steekproefsgewijze controles houdt.

Foto:CHRISTA HALBESMA

coholische dranken en tabakswaren
gelden nog wel beperkende bepa-
lingen.

Procedure
De moeder, die gisterenvia de Heer-
lense advocate Aarts-Mulder con-
tact heeft gezocht met het bovenge-
noemde ministerie, is gevraagd de
documentatieover haar huwelijk en
daarmee samenhangende echt-
scheidingsprocedure op te sturen.

Van onze verslaggevers
HEERLEN/ROERMOND - Justitie
in Roermond heeft gisteren bij
monde van een woordvoerder laten
weten dater amper kans is opterug-
keer van de drie ontvoerde Venlose
kinderen naar hun moeder. „Tussen
Egypte en Nederland bestaat geen
uitleveringsplicht. Wanneer de va-
der dus binnen de Egyptische
landsgrenzen blijft, kan Interpol
hem niet arresteren en kunnen wij
strafrechtelijk gezien niets onderne-
men."

In Egypte hebben moslimmannen
volledige zeggenschap over zowel
hun vrouw als hun kinderen. Een
ontvoering van kinderen door de
vader, zoals die zich afgelopen za-
terdagmiddag voordeed in Venlo
(zie LD van gisteren), wordt in
Egypte dan ook niet beschouwd als
misdrijf, maar als de enige daad die
een vader nog rest wanneer hij uit
de ouderlijke macht is ontzet. Het
ligt dan ook voor de hand dat de 36-
-jarige M., die zoals gemeld met zijn
zoontje en twee dochtersnaar Egyp-
te uitweek, momenteel als vrij man
in zyn geboortelandrondstapt.

Ook het ministerie van Buitenland
Voogdij

Zodra men in Den Haag de informa-
tie ontvangen heeft zal men contact
proberen te zoeken met haar man in
Egypte. Via informele weg wordt
daarna gepoogd om de man te over-
reden dekinderen terug te brengen.

Op peil
De heer J. Penris, inspecteur vanrijksbelastingen in Heerlen vindt
het nog te vroeg om na twee weken
te zeggen of de proef geslaagd ge-
noemd kan worden: „We hopen de
resultaten die controles in het verle-
den opleverden in de nieuwe opzet
op peil te houden. De eerste indruk
is dat het goed gaatzo", aldus Penris
die erkennen moet dat men er na-
tuurlijk nooit achterkomt wie er al-
lemaal grensbepalingen overtreedt
op tijdstippen dat er geen controles
zijn. „Maar in de oude situatie was
dat niet anders.De douane-beambte
was wel aanwezig, maar zat natuur-
lijk vaak binnen op kantoor. Dan
passeren er ook reizigers die de wet
overtreden."

Van onze verslaggever

HEERLEN - Vijfrelatief onbelang-
rijke douaneposten in de Oostelij-
ke Mijnstreek zijn dagelijks vanaf
vier uur onbezet. Automobilisten
en andere grenspassanten kunnen
de grens dan tot acht uur 's mor-
gens eigenlijk ongehinderd passe-
ren. De velddienst van de douane
zal echter tijdens die uren extracontroles uitvoeren in de buurt
van de grensposten om het aantalillegale grensoverschrijders zo-
veel mogelijk tegen te gaan.

De velddouane zegt zich nu metname tekunnen richten op een rela-tief kleine groep fraudeurs op het
terrein van de opium- en wapenwet
en de douane-/accijnzenwetgeving.
De velddouane is voor die taak uit-gebreid met enkele mensen dieeerst permanent aanwezig waren op

de grensovergangen.
Deze proefmeteen zogenoemde fle-
xibele bezetting is van kracht sinds
1 januari, loopt tot 1 april en heeft
betrekking op de grensovergangen
Schinveld-Mindergangelt, Wau-
bach-Scherpenseel, Rimburg-Ma-
riënberg, Haanrade-Herzogenrath
en Baalsbruggen-Herzogenrath
(Kirchrather StrasseJ.
Een woordvoerder van de Rijksbe-
lastingdienst in Maastricht zegt dat
de proef goed aansluit op de ont-
wikkeling, waarmee deNederlands-
Westduitse grens de afgelopen jaren
te maken heeft gekregen. Hij me-
moreert in dat verband aan het ge-
leidelijk aan ruimer worden van de
hoeveelheden goederen, die met
vrijstelling van belasting ingevoerd
kunnen worden. Inmiddels kunnen
reizigers uit de EG tot 890 gulden
aan goederen vrij invoeren; voor al-

Van onze verslaggever
-^ASTRICHT - De werkloosheid in Limburg is in decembeieer licht toegenomen. Opmerkelijk is dat de stijging is ver-
haakt door een groei van de mannelijke werkloosheid, die

/st beneden het landelijk gemiddelde ligt. De stijging was zo
*rk dat de afname onder de vrouwelijke werklozen tenietrd gedaan. De ontwikkeling in Limburg toont eenzelfde
"e|d als landelijk. Eind 1988 waren in Limburg 52.000 mensen
erkloos; eind '87 waren dat er overigens 55.800.

Gijsenlaat lesprogramma onderzoeken

Commissie buigt
zich over UIP

Dode op overweg Bunde
BUNDE - De 21-jarige A.C. uit
Bunde is gistermorgen om tien over
tien dodelijk verongelukt toen de
auto, waarin hij reed, door een trein
werd gegrepen. Het slachtoffer
heeft, waarschijnlijk verblind door
de laagstaande zon, niet gezien dat
de spoorbomen op de overweg in de
Vliegenstraat in zijn woonplaats ge-
sloten waren en de aanstormende
intercity naar Maastricht niet be-
merkt.

# De totaal vernielde
auto naast de

spoorlijn bij Bunde.
De bestuurder kwam

om het leven.
Foto: WIDDERSHOVEN

Niet in alle rayons daalde het aantal
vrouwelijke werklozen. De rayons
Gennep en Helden lieten een lichte
stijging zien, die niet opwoog tegen
de dalingen in vooral Weert en
Heerlen.

De daling van dè vrouwelijke werk-
loosheid (met ruim 400) was vooral
te danken aan het feit dat nogal wat
schoolverlaatsters werk vonden.
Ook landelijk nam het aantal vrou-
welijke werklozen af. Het verschil
tussen Limburg en de rest van het
land werd weliswaar kleiner, maar
de vrouwelijke werkloosheid bleef
in de provincie nog beduidend bo-
ven het landelijk gemiddelde.

jaar op eenzelfde niveau uitkwam
als het landelijk gemiddelde. De in
1985 ingezette daling liep ook vorig
jaar- wat de mannen betreft - door
maar het tempo waarin dat verliep
zwakte wat af. Naar verwachting zal
de werkloosheid in Limburg dit
voorjaar onder het landelijk gemid-
delde uitkomen.

Een opvallende ontwikkeling was
wel, zo signaleert het districtsbu-
reau voor de arbeidsvoorziening in
Maastricht, dat de totale werkloos-
heid in Limburg voor het eerst in 20

De stijging van het aantal mannelij-
ke werklozen is toe te schrijven aan
seizoensinvloeden en werd veroor-
zaakt in sectoren als de bouw (stij-
ging met 700 werklozen), het trans-
port en de landbouw. Omdat ook
landelijk het aantal mannelijke
werklozen in eenzelfde mate toe-
nam, bleef het verschil met Lim-
burg hetzelfde als de maand tevo-
ren: eind december was dat 0,6 pro-
cent beneden het landelijke gemid-
delde.De werkloosheid onder man-
nen nam in vrijwel alle rayons toe,
met uitzondering van de regio Ven-
lo. De grootste stijgingen in aantal-
len waren te zien in Heerlen, de
Westelijke Mijnstreek en Roer-
mond. Relatief gezien steeg de
werkloosheid het hoogst in de
rayons Valkenburg en Gennep.

*ERLEN - Bisschop dr J. Gijsen

' Roermond heeft een commissie
i steld die het lesprogramma van■Universiteit voor Theologie en«toraat (UTP) in Heerlen gaat on-tken. Vóór eind 1989 moet
in pijsen beoordelen of de lessenJi de UTP geschikt zijn voor het
e Wen van priesters. De commis-

gaat hem het materiaal aanrei-
'j. °P basis waarvan hij zijn me-
s zal vormen.

->fens het bisdom Roermond
't geenvan de leden van de com-bie bindingen met de UTP en

3
2e ook niet betrokken bij de

>tiH°Versen e 'n het vel'lec'en
de universiteit hebben ge-

'eden van de Roermondse com-
.^le van onderzoek zijnprof. drL.

Elders, mej. dr L. Govaert, prof. dr
G. Habets, prof. dr B. Honings en
zuster dr M. Schoenmaeckers. Coör-
dinerend secretaris is prof. dr J.
Ambaum.

De resultaten van het onderzoek en
de mening van de bisschop zullen
via een bisschoppencommissie aan
de Congregatie voor de katholieke
opvoeding kenbaar worden ge-
maakt. Deze velt het uiteindelijke
oordeel.

Het curatorium van de UTP zal op
31 januari haar reactie op de instel-
ling van onderzoekscommissie be-
palen. „Pas daarna wordt voor ons
duidelijk hóe we onze medewerking
zullen verlenen," aldus woordvoer-
der mr L. Hustinx van de theologi-
sche universiteit. Dat de UTP be-
reid is mee te werken staat volgens
hem buiten kijf.

Velddienstdouane houdt extra controles

Kleine grensposten
na vier uur onbezet Brokstukken van de totaal verniel-

de auto werden nog zeshonderd me-
ter ver meegesleurd tot vlakbij de
volgende spoorwegovergang, waar
de sneltrein pas tot stilstand kwam.
De bij het ongeluk betrokken trein,
die geen schade vertoonde, liep on-
geveer een half uur vertraging op.
De overige treinen op het traject
tussen Maastricht en Sittard kon-
den vrijwel normaal rijden.

De auto, een Citroen Diane, werd
door de trein aan de zijkant gegre-
pen en dertig meter meegesleurd.
De chauffeur, die alleen in de auto
zat, werd uit het voertuig geslingerd
en was op slag dood.

" Politiemensen halen de ka-
pot gereden spoorboom weg

Foto: WIDDERSHOVEN

Nauwelijks kans op
terugkeer kinderen

Egypte zal ontroering niet bestraffen

Van onze verslaggever

"ol^MOND - In Limburg is de
gj0n |er nog niet uit of en hoe re-
cord teams in bet leven moeten
teit pf? geroepen om de criminali-
ken ctlever aan te kunnen pak-

Nog geen
regionale

rechercheteams
HEERLEN - Studenten van de Ho-
geschool Heerlen (sector techniek)
kunnen sinds kort met een compu-
ter de totale procesgang in een (bij-
voorbeeld chemische) fabriek na-
bootsen. Op deze manier kunnen de
studenten zelf zon procesgang re-
gelen en begeleiden. Er kan ook ge-
oefend worden met uitzonderlijke
situaties. „In een echt laboratorium
is dat allemaal veel minder moge-
lijk, maar via de computer kan het
allemaal wel. Er kunnen zelfs ram-
pen gesimuleerd worden", aldus ir.
R. van den Berg van de Hogeschool
Heerlen.

hel orpschefs houden zich al een
°ve Pv_ °S met dat vraagstuk bezig.
2Ui.r bet op de been brengen van
Weii 6 opsP°ringseenheden bestaat
f»na g-verschil van inzicht maar de
drJ, "Clering ervan werpt nog weltempels op.

Wate/"s "J het land zijn de korpsen
kun-?-Uï ellnS van krachten en des-
VerTlgheid betreft al wel een stuk
jerder gevorderd.

een megen oPereert al een poosje
bii,i"ellonaal 'daderteam' dat in het
va„°* werkt aan de opsporing
SW.H aders van grotere aantallen
drif, gellJkenis vertonende mis-uriJven.

De Hogeschool Heerlen sector tech-
niek (voorheen HTS) was al langer
bezig met dit soort onderwijs. Mede
dank zij de nabijheid van chemiegi-
gant DSM beschikte de HTS reeds
over kennis op het gebied van pro-
ces- en regeltechnieken. Toen het
ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen constateerde dat er snel
in Nederland iets moet gebeuren
om niet achter te raken op het ge-
bied van informatica, speelde de
Hogeschool daarop in met het pro-

computerleveranciers Digital
Equipment en Apollo.

ject 'digitale simulatie van continue
processen' en dat is dus het met de
computer nabootsen van wat er in
werkelijkheid in een fabriek ge-
beurt.

Het is de bedoeling, dat er een ex-
pertisecentrum opgebouwd wordt
op deHogeschool Heerlen. „Wij ma-
ken nu voor de processimulatie ge-
bruik van modellen van de fabrie-
ken van Stamicarbon, waarmee we
al sinds 1984 samenwerken. Maar
het is debedoeling, dat we in de toe-
komst zelf hier modellen kunnen
gaan ontwikkelen aangaande pro-
ces- enregeltechnieken. Dat zouden
we ook kunnen gaan doen voor het
bedrijfsleven, als daar behoefte be-
staat aan scholing en oefening per

Expertise
Het computerproject werd opgezet
samen met het bedrijfsleven en
heeft een looptijd van twee jaar. De
kosten bedragen5,4 miljoen gulden,
die elk voor een derde deel gedra-
gen worden door de ministeries van
O&W en Economische Zaken (in
kader Informatica-Stimulerings-
plan), de deelnemende bedrijven en
de Hogeschool zelf. Die deelnemen-
de bedrijven zijn de DSM-dochter
Stamicarbon, het softwarehuis
Electronic Associates GmbH en de

Inmiddels is de Hogeschool al bezig
met de verhuizing van een echte
proeffabriek (waar zon hele proces-
gang in werkelijkheid kan worden
uitgevoerd) naar Heerlen. Er wordt
namelijk een technologiecentrum
binnen deze schoolworden opgezet.
De Stichting Technologiecentrum
Limburg is daar mee bezig. De be-
doeling is dat kennis bij het be-drijfsleven aanwezig, ter beschik-king wordt gesteld van het hoger
onderwijs. De proeffabriek wordt
gevestigd in de oude Mijnschool (te-
genover de brandweerkazerne) inHeerlen, die nu door de HogeschoolHeerlen wordt gebruikt. De ge-
meente Heerlen heeft 3 ton ter be-schikking gesteld voor het verbou-wen van de school zodat de proeffa-
briek erin kan. „In die proeffabriek
kan in praktijk uitgevoerd worden,
wat wevan tevoren hier via de com-
puter hebben uitgeprobeerd," aldusir. Van den Berg.

Gistermorgen is in de Hogeschool
de stuurgroep geïnstalleerd die het
project begeleidt.

computer van procestechnieken,
aldus de schoolleiding.

Hogeschool bootst
procestechniek na

Met computer leren studenten melen en regelen
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In december toename van mannen zonder werk

Werkloosheid Limburg
weer licht gestegen

provincie
Donderdag 19 januari 1989 " 19

De Sittardse longafdeling heeft een
capaciteit van 26 bedden. Momen-
teel verblijven 50 longpatiënten in
het ziekenhuis. De helft van het aan-
tal opgenomen patiënten met voor-
namelijk virale infecties aan de
luchtwegen, werd dan ook onderge-
bracht op andere afdelingen.

Limburgs dagblad
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Na een langdurige ziekte en voorbeeldig gedragen lijden,
is, voorzien van het h. sacrament der zieken, volkomen
overgegeven aan haar lieve God, overleden,

Miep Hamers
echtgenote van

Gerard van Dongen
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Gerard van Dongen
Antonetta en John
Senden-Spano
Regetto
Familie Hamers
Familie Van Dongen

17 januari 1989
Heerlerweg 58
6433 HT Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag
21 januari om 10.30 uur in de Christus Koningkerk te
Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijkecondoleances.
Vrijdag as. om 19.00uur avondwake in voornoemdekerk.
Miep is opgebaard in een derrouwkamers van De Univer-
sele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is gezorgd.

t
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijkte bedankenvoor het me-
deleven ondervonden bij het onverwachte overlijden en de begrafenis
van mijn geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Thei Jessen
willen wij u allen langs deze weg hartelijk dankenvoor devele condolean-
ces, h.h. missen en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de bege-
leiding naar zijn laatste rustplaats.

Frida Jessen-Olislagers
Kyra
Hans en Monique, Guido

Sittard, januari 1989
Frans Erensstraat 14
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 22 januari 1989 om 11.00
uur in de parochiekerk van deH. Bernadette te Baandert-Sittard.

Bewondering dat je het kon.
En jezorgen om ons,
juist daarom.
Verwondering.
Hoe het kon, juist bij jou
en waarom.

De woorden van troost, de gewaardeerde blijken
van medeleven, in welkevorm dan ook, uw aanwe-
zigheid in de kerk, de bloemen enz., het deed ons
goed.
Gaarne betuigen we dan ook onze oprechte dank
aan familie, vrienden, buren en aan allen die ons
nabij stonden bij het zo plotselinge overlijden en de
begrafenis van mijn inniggeliefde man en onze pap

Wiel Jansen
Fanny Jansen-Jancie
Frank, Ron, Suzan

Landgraaf, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 21 januari as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van de Berg Carmel te
Schaesberg-Leenhof.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangenbij de be-
grafenis van mijn lieve man, vader en schoon-
vader

Pierre Cuypers
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Tonny Cuypers-Smeets
en kinderen

Schinnen, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op 22 januari as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Dionisius te Schinnen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
tron mnHülüTün #-*n/^__,_-iTr^r_r\__,r\ Y\\i Y___,+ r\\r __,_"_

tJean Hogenboom,
oud 76 jaar, echtge-

noot van Nellie Vries.
6213 BB Maastricht,
Cannerweg 1598. De
uitvaartdienst zal ge-
houden worden op
vrijdag 20 januari om
11.30 uur in de St.
Theresiakerk aan de
Tongerseweg te Maas-
tricht. Er is geen con-
doleren.

tMaria Geurts, oud
85 jaar, echtgenote

van Petrus Pleumee-
kers. 6213 BE Maas-
tricht, Bejaardencen-
trum Campagne, Mé-
doclaan 308. De uit-
vaartdienst zal plaats-
vinden op vrijdag 20
januari om 14.00 uur
in de parochie van de
H. Theresia, Maas-
tricht. Geen condole-
ren.

tAnna Beckers, oud
81 jaar, weduwe

van Andreas Lieben.
Maastricht. Corr.a-
dres: Beezepool 10,
6245 JK Eijsden. De
uitvaartdienst zal ge-
houden worden op 21
januari om 11.00 uur
in de parochie van de
H. Michael te Heugen.
Er is geen condoleren.

tAgnes van Pol, oud
84 jaar, weduwe

van Cornelis Boots-
ma. Maastricht. Cor-
r.adres: Fatimaplein
78, 6214 TW Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst en crematie-
plechtigheid hebben
in besloten kring
plaatsgevonden.
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lijden van onze lieve vader, schoonvader,
schoonzoon en opa

Leo Arets
betuigen wij hierbij allen onze oprechte
dank.

Kinderen Arets en kleinkinderen
Oma Cordes

De plechtige zeswekendienst zal worden
op zaterdag 21 januari as. om

19.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van Lourdes te Gracht, Kerkrade.

Graag willenwij iedereen bedanken die, op
welke wijze dan ook, blijk van medeleven
heeft getoond bij het overlijden van mijn
lieve man, onze goede vader en opa

Alois Kox
Heel hartelijk dank.

Mevrouw M. Kox-IJpelaar
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 22 januari as. om 11.15 uur
tijdens de h. mis in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Heilust-Kerkrade.

Een ieder die bij het overlijden van mijn echtge-
noot en onze vader

Gerard Aloys
Offermans

ons steun en troost heeft geschonken, in de vorm
van brieven, bloemen, gebeden en het aanwezig
zijn bij de begrafenis, bedanken wij, ook namens
verdere familie, heel hartelijk.

Luzie Offermans-Krisp
en kinderen

Abdissenbosch, januari 1989
De zeswekendienst wordt opgedragen op zondag
22 januariom 11.00 uur in de parochiekerk van Ab-
dissenbosch.

Dankbetuiging
De grotebelangstelling, devele kaarten, troostrijke
brieven en boemen bij het overlijdenen de begrafe-
nis van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa

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

Jet Hoks-Den Dekker
kinderen en kleinkinderen

Sittard, januari 1989

De grote belangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen, bij het heengaan van onze
vader en opa

Hubertus Hendrikus
van Wissen

hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat hij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 22 januariom 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Gerardus Majella te Heerlen-Heksen-
berg.

Dankbetuiging
Voor de grote belangstelling en het medele-
ven dat wij van u mochten ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder en oma

Netta Mertens-Wierts
danken wij u hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zaterdag 21 januarias. om 18.30 uur in
de kerk van de H. Agatha te Eys.

■

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvangen
bij de crematie van mijn lieve man, onze
vader en opa

Ger Renssen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Maria Renssen-Derksen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 21 januari as. om
19.00 uur in de parochiekerk van St.-Jozef,
Kaalheide-Kerkrade.

Het is alweer een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze moeder

Mia Kohlen-Vleugels
Ter nagedachtenis aan haar willen wij een
heilige mis opdragen, die zal worden gehou-
den in de St.-Jozefkerk te Heerlerbaan, op za-
terdag 21 januari 1989 om 19.00 uur.

Kinderen Kohlen

Groot is de leegte
die hij achterliet,
mooi zijn de
herinneringen.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van hem die ons zo dier-
baar was, mijn lieve man en onze zorgza-
me pappa

Paul Moonen
De eerste jaardienst zal plaatsvinden op
zaterdag 21 januarias. om 19.00 uur in de
kerk van de H. Familie te Schaesberg.

Mevrouw A. Moonen-o/d Camp
Rob, Jos en Herrie

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is, iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvaderen opa

Wiel Leenders
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

T. Leenders-Storms
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 21 januarias. om 19.00uur in de parochie-
kerk van St.-Barbara te Treebeek-Brunssum.

Met veel verdriet namen wij afscheid van mevrouw

M.J.E. van
Dongen-Hamers

Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar intense en in-
spirerende inzet als penningmeester van onze
stichting.

Namens de Stichting
Vriendenkring Pater Paulus
en Confraters in Brazilië:
Mevr. H. van Bavel de Graaf,
secretaris.
i

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk
te bedankenvoor de warme belangstelling en
het medeleven ons betoond bij het overlijden
en de crematie van mijn lieve vrouw, onze
moeder en lieve oma

Maria Diederen-Kiec
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Hr. J.J. Diederen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op 21 januari as. om 19.00 uur in de
parochiekerk St.-Petrus Maria ten Hemelop-
neming te Kerkrade-Chevremont.

20 januari is het een jaar geleden dat wij afsc*1

hebben moeten nemen van onze zus en tante

Els Bock
Tot haar intentie zal de plechtige eerste jaardie ..
plaatsvinden zaterdag 21 januarias. om 18.30 uu
de kerk van de H. Anna, Bekkerveld-Heerlen.

Kathe Bock
Familie Bock

De eerste jaardienstvoor

Al Leenders
zal worden gehouden op zondag 22 januari
om 10.00 uur in de parochiekerk van de &"

Martelaren van Gorcum, Sittarderweg, Heer

FamilieLeenders!

De eerste jaardienst voor mijn man, onze va
schoonvader en opa

Huub Paulssen
zal worden gehoudenop zaterdag 21 januaria»- ie
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Pius
Molenberg-Heerlen.

Mevrouw N. Paulssen-Seld*
kinderen en kleinkinderen^^

4. Simon Scheijvens, + Maria van .
t66 jaar. Corr.adres:" ' drop, 90 jaar, we
mevrouw H. Scheij- we van Joannes w«
yens, huize Sterre- Corr.adres: J.f"» 5,
bosch, kamer 104. On- Mereheymstraat
der de Bomen 4, 6017 6067 EH Linne.
AL Thorn. De plechti- plechtige uitv
ge uitvaartdienst zal dienst zal worden
worden gehouden op houden op zatera« r
zaterdag 21 januari januari om lu^"kerk
om 10.30 uur in de pa- in de parochie"-
rochiekerk van de H. van de H. Martinu
Michael te Thorn. Linne.



Minister Smit-Kroes neemt verdwijnen op de koop toe

'Eigen cementindustrie in
open Europa niet nodig'

Vervolgvan pagina 1

eigen verbazing overigens, want niemand had tot gistermiddag
veel hoop dat het kabinet tot dit besluit zou komen.
Een besluit dat overigens wel past in de boeggolf van belangstel-
ling, die de laatste tijd op ieder niveau ontstaat voor verbetering
van ons leefmilieu. Een zaak waarvoor zelfs werkgevers en vak-
bonden elkaar in de armen gevallen zijn.
Het milieu heeft op het Plateau van Margraten gewonnen van de
industrie. Er zijn nog niet veel voorbeelden aan te wijzen waar dit
eerder op een dergelijke schaal is gebeurd. Tenslotte verliest de
ENCI op termijn haar bron van grondstoffen, verliezen 550 mensen
wellicht op diezelfde termijn hun baan en verliest Nederland haar
enige cementindustrie. Dit laatste, door de ENCI veelgebruikte, ar-
gument wordt door de minister in haar afwijzingsoverweging niet
echt serieus genomen. Met het wegvallen van de EG-grenzen in
1992 en een groeiende eenheid in Europa wordt het vasthouden
aan een eigen industriëlebasisindustrie niet meer zon hoge priori-
teit toegekend.
De blijdschap bij de direct betrokkenen en de strijdbare Plateaube-
woners mag door heel Limburg worden overgenomen.

MH
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Eind dit jaar
besluit over
Biologica

,<<n onze Haagse redactie

" Burgemeester Gilissen... leugens ...

ven: overdreven zwart geverfd haar
donkere brillen. Kortom doodeng
Hun komst was niet aangekondigd
Toch stond ik ze te woord, omdat zi.informatie wilden over een meubel
zaak in Maastricht, die zij met in
ventaris en al wilden kopen. Welke
tarieven rekende ik, en kon dat ook
goedkoper. Ik wilde echter eerst de
koopprijs van het onroerend goed
weten. Die wisten ze nog niet. Of ik
dan ook van dienst"kon zijn bij de
transactie in roerend goed. Nou,
daar heb je geen notaris voor nodig.
Of er weleens met zwart geld be-
taald werd, wilden ze vervolgens
weten. Waarop ik naar eer en gewe-
ten antwoordde, dat ik - en ik ben al
vanaf 1967 notaris - daarmee nog
nooit was geconfronteerd. Mocht
het wel gebeuren dan heb ik daar
geen weet van, want dewachtkamer
is nu eenmaal groot i5..."

b**J HAAG - Eind dit jaar wordt
Sch °^ Limburg er een toeristi-
kri e en educatieve trekpleister by
pJ.Sfc Biologica. Een wetenschap-
*3raU biologisch centrum met het
(3Kter van een permanente ten-
bg 'j'^elling. De expositie moet een
*iklT £evenvan de biologische ont-
jj^Kelingen door de jaren heen.
de*rfCCent wordt daarbij gelegd opmedische vooruitgang.

is ■ nieuw haalbaarheidsonderzoek
Wft jddels in volle Sang- Daarbij
e*1 de Rijksuniversiteit Limburg
Vnn Stifvige vinger in de Pap heeft.
Dot Lhet onderzoek is uit de PNL-
«teld 00° êulden beschikbaar ge-

Staatssecretaris Evenhuis
tent"^mische zaken) wilde giste-
re^ IJC*ens een persconferentie over
doe°naal beleid geen uitspraak te
tfer? Ver het verloop van het on-
de oek. Zoals bekend is Maastricht
g^ Vo°rnaamste kandidaat-vesti-Ssplaats voor het themapark.

J^RGRATEN - Minister Smit Kroes erkent het gevaar van
flet verdwijnen van de eigen Nederlandse cementindustrie,
«jaar neemt dat op de koop toe. „Het argument van handha-

ng van een eigen cementindustrie heeft in het kader van de
wording van Europa in 1992 aan waarde ingeboet," zo laat

5j in haar brief aan de provincie weten.

de noodzaak van een eigen cement-
industrie in Nederland, zich daarbij
al beroepend op een binnenkort af
teronden onderzoek dat daarnaar is
ingesteld. Overigens laat hij weten
datGS nooit heeft staan dringenom
tot afgraving van het plateau te ko-
men. GS hebben indertijd alleen 'in
uiterste noodzaak' een positief ad-
vies gegeven.

„Een verstandig besluit, dat ik eer-
lijk gezegd niet verwacht had. Zo
reageert het Limburgse PvdA-
TweedeKamerlid en tevens lid van
de commissie Milieubeheeer Ser-
vaes Huys op het bericht dat het
Plateau van Margraten niet wordt
afgegraven. „Gelukkig heeft Smit-
Kroes ook beseft dat het Plateau
een uniek stukjeLimburg is. Afgra-
ving zou toch eenramp zyn geweest
voor natuur, landschap en ecologie.
Bovendien zou het economisch ge-
zien ook onverstandig zijn geweest.
Want het Plateau van Margraten
heeft natuurlijkeen belangrijke toe-
ristische en recreatieve functie", al-
dus Huys.

ken. We zullen onze acties ook moe
ten waarmaken".

Overigens hoeft Limburg niet te re-
kenen op compensatie voor de 550
arbeidsplaatsen die door het besluit
van de minister verloren kunnen
gaan. Smit-Kroes laat ook uitdruk-
kelijk aan het provinciaal bestuur
weten dat na overleg met onder an-
dere haar ambtgenoot DeKorte van
economische zaken is besloten om
geen compensatie te geven in het
kader van de Perspectievennota
Limburg.

„We zijn hartstikke blij," luidt de re-
actie van Pie Frints van de actie-
groep Verontruste Bewoners Groot
Weisden, die twaalf jaar lang strijd
heeft geleverd tegen de afgraving
van het plateau. „Het gezonde ver-
stand heeft gezegevierd. Zo zie je
maar weer: als je iets op een overtui-
gende en correcte wijze presenteert,
werpt dat altijd vruchten af. Me-
vrouw Smit-Kroes was bij haar laat-
ste bezoek aan het plateau zeer on-
der de indruk van het werk van de
actiegroep".Zeer verbaasd is niettemin ENCl-

direkteur J. Vossen over het onver-
wachte besluit, temeer omdat het
bedrijf zelf geen enkele mededeling
uit Den Haag heeft gekregen. Om-
dat hij het precieze besluit van de
minister nog niet kent, weigert hij
verder commentaar.

Vermomde verslaggevers trekken spoor van schaamte en woede

Burgemeester en notaris
pikken beschuldiging niet

van de minister kan op termijn het
einde betekenen van de Nederland-
se cementindustrie. Weliswaar kan
de ENCI nog tot begin volgende
eeuw terecht in de groeven van de
Sint Pietersberg, maar de kalkvoor-
raad daar is eindig. Het plateau van
Margraten werd beschouwd als de
enige alternatieve plaats waar nog
gedurende enige decennia mergel
zou kunnen worden gewonnen.

Verrassing en verbazing, maar dan
in tegengestelde zin, heersen alom
op het plateau zelf. Niet alleen het
gemeentebestuur van Margraten
maar ook andere tegenstanders van
afgraving zoals de Milieufederatie
hadden eigenlijk nog een hard en
langdurig gevecht verwacht.

Na de aanvankelijk verrassing
dwingt ir. Henk Vijverberg, direk-
teur van de Milieufederatie Lim-
burg, zich echter al weer tot de reali-
teit. „Het is een gissing van mij,
maar het zou wel eens kunnen zyn
dat de minister met dit besluit wis-
selgeld wil hebben om de uitbrei-
ding van het vliegveld erdoor te
krijgen," zo merkt hij op. Zich reali-
serend dat de mergelwinning door
Ankersmit in 'tRooth (Nekamigroe-
ve) en te Geulhem (groeve Curfs)
doorgaat en er reden is om te ver-
wachten dat de concessies daar
worden uitgebreid roept hij actie-
voerders al weer op om alert te blij-
ven.. Onderonsje tussen burge-

{£ester Kaiser en de ministern de rand van een mergel-

Foto's: WIDDERSHOVEN

Domper
Vossen geeft wel toe dat de beslis-
sing een domper betekent op de
plannen van zyn bedryf. Temeer
omdattot nog toe ervan kon worden
uitgegaan dat het kabinet wèl een
vergunning zou geven aan de ENCI
om ruim 400 hektare van het plateau
af te graven. De beleidswijziging

Twijfels
Los van 'het besluit van de minister
twyfelt deputé Hilhorst nu ook aan

Feest
Na het bekend worden van het goe
de nieuws stond de telefoon ii
Groot- en Klein-Welsden, de twee
gehuchten die het meest door de af-
graving zouden zijn bedreigd, niet
meer stil. Vele reacties en felicita-
ties uit het hele land kwamen bij de
leden van de actiegroep binnen.
„Het is magnifiek", zegt Pie Frints.
„De hele gemeenschap heeft altijd
achter ons gestaan. Het succes zal
ongetwijfeld worden afgesloten met
een enorm feest. Nu het plateau
voor de recreant blijft behouden,
zullen we ons daar ook voor moeten
inzetten om er iets moois van te ma-

Burgemeester Paul Gilissen
van Valkenburg, neergezet als
een sjoemelende sinjoor, over-
weegt juridische stappen. No-
taris Judith Druncks uit Maas-
tricht, wier wachtkamer - zo
beweert het weekblad - meer
lijkt op een donkere kamer
voor zwart geldtransacties,
zoekt steun bij haar Broeder-
schap van Notarissen.
Maar in Bergen op Zoom heeft
wethouder Stuart al as op zijn
hoofd gestrooid omdat hij be-
reid bleek zijn zakken te vul-
len met een bouwplan.

MAASTRICHT/VALKEN-
BURG - Een spoor van
schaamte, maar ook een stof-
wolk van woede. Dat laten
twee verslaggevers van Nieu-
we Revu achter met hun ont-
hullingen over, naar hun oor-
deel grijpgrage en/of vuile
handen van ambtenaren, ad-
vocaten, burgemeesters, wet-
houders, ondernemers en no-
tarissen.

Foto: WIDDERSHOVEN

durende twee maanden met witge-
boord Nederland en België.
Een zedenschets waarvan in ieder
geval burgemeester Gilissen en no-
taris Druncks blijvenvolhouden dat
deze onwaar is.
Volgens de Nieuwe Revu van vol-
gende week weigerde de notaris
weliswaar een cheque te aanvaar-
den voor het verschil tussen de wer-
kelijke prijs en de op dekoopakte te
noteren prijsvan een meubelzaak in
Maastricht. Maar gaf zij 'de heren
Francois en Christiaan' het advies
het verschil handje contantje in
haar wachtkamer af te handelen.
„Dan komt u terug en als u beiden
bevestigt dat het in orde is, dan te-
ken ik af," zo moet de notaris gezegd
hebben.

" Minister N. Smit-Kroes een
paar weken geleden bij de Van
Tienhovenmolen op het pla-
teau.

Hij ontkent niet de 'heren Francois
en Christiaan' in zijn kamer op het
stadhuis te hebben ontvangen.
Evenmin loopt hij weg van de ont-
hulling dat hij het natuurgebied
rond de Wilhelminatoren heeft ge-
suggereerd als mogelijkheid om
daar het (nep)plan van een semi-
permanente ruimtevaarttentoon-
stelling te realiseren. „Maar toen
waren we drukdoende om ook daar
recreatieve attracties toe te laten.
Daar hebben we zelfs een Toeris-
tisch Recreatief Overall Plan
(TROP) voor, dat al de raad gepas-
seerd heeft." Na enig aandringen
geeft Gilissen toe dat de TROP nog
(lang) niet door de raad aanvaard is.
Of hij daarmee niet te ver ging?
Gilissen: „Zijn deze journalisten
eigenlijk niet veel te ver gegaan..."

Burgemeester Gilissen is duidelijk
aangeslagen. Vooral door de be
schuldiging als zou er met hem besl
te sjoemelenzijn. „Dat is toch onge
looflijk."

Ook in de komende weken zal me-
nigeen tandenknarsend terugkijken
op de toch meestal veelbelovende
ontmoeting met drs. P. Francois en
drs. H. Christiaan van Abel Consul-
tancy, met kantoren in Tokio, New
Vork en Rotterdam. Achteraf blijkt
dat zij door beide bedrijfsadviseurs
met de vingers tussen de deur zijn
gezet. Want in werkelijkheid deden
zij (vuile) zaken met Pieter Storms
en Henk Ruigrok, twee razende re-
porters van Nieuwe Revu uit Am-
sterdam. Vanaf deze week verhaalt
het duo van zijn ontmoetingen ge-

Opvallend rustig gaf notaris
Druncks gistermiddag haar lezing
op de ontmoeting. „Allereerst zagen
beiden eruit als randstedelijke boe-

Eerste milieu-effectrapport
DSM krijgt ruime voldoende

Toetsingscommissie en Graetheidecomité tevreden

Van onze verslaggever het milieu-effectrapport. Die op-
merkingen zijn door de landelijke
commissie meegenomen in het ad-
vies dat nu aan deprovincie is uitge-
bracht. Bemelmans en de zijnen
voelen zich dankzij de in 1987 inge-
voerde MER-plicht 'verlost' van een
hoop graaf- en spitwerk, omdat alle
relevante gegevens voor een afwe-
ging nu in een milieu-effectrapport
worden vervat.

(ADVERTENTIE)ygggg
officiële mededeling

GEMEENTE BEEK (L.)
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Beek (L.), maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 12 januari 1989
heeft besloten te verklaren dat een
bestemmingsplanwordt voorbereid
voor:

- een perceel gelegen aan de Sie-
kendaalstraat, kadastraal bekend
gemeente Beek, sectie G, nr. 1525;

- een tweetal percelen gelegen aan
de Spaubeekerstraat, kadastraal
bekend gemeente Beek, sektie B,
nrs. 4068 en 4069 (beide ged.);- een aantal percelen gelegen aan
Hobbelrade, kadastraal bekend
gemeente Spaubeek, sektie C,
nrs. 561, 563 (ged.), 568 (ged.), 700
(ged.) en 701 (ged.).

Bedoelde besluiten liggen, met de
daarbij behorende en als zodanig
gewaarmerkte tekening, waarop de
percelen in gele kleur zijn aangege-
ven, met ingang van 20 januari 1989
ter gemeentesecretarie (afdeling
Ruimtelijke Ordening, loket bouw-
en woningtoezicht) voor eenieder
ter inzage. Op deze dagtreedt dit be-
sluit in werking.

Beek (L.), 19 januari 1989
De burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem

gepast. In het door DSM omschre-
ven alternatief ontbreken nadere
gegevens over methoden waarmee
de uitstoot van afvalgassen kan
worden verminderd. Deze metho-
den worden nog nader onderzocht.
Dat DSM ze afwijst vanwege de te
hoge kosten, vindt de MER-com-
missie onterecht. Ze noemt argu-
mentatie strijdig met de richtlijn die
stelt, dat varianten diebijzonder mi-
lieu-vriendelijk zijn maar econo-
misch minder aantrekkeüjk lijken,
niet bij voorbaat mogen worden uit-
gesloten.

GELEEN - Het eerste milieu-effec-
trapport (MER) dat DSM in Geleen
voor een nieuwe fabriek heeft moe-
ten opstellen, verdient een ruime
voldoende. Dat vindt niet alleen de
landelijke toetsingscommissie
voor de MER-rapportage, maar
ook het plaatselijke Graetheideco-
mité.

Het gaatom het MER over een nieu-
we polypropeenfabriek op de loka-
tie Kunststoffen. DSM vroeg daar-
voor vorig jaarbij de provincie Lim-
burg de benodigde vergunningen
aan en leverde tegelijk het sinds
1987 wettelijk vereiste MER-rapport
in. Dat rapport is vervolgens door
de landelijke MER-commissie ge-
toetst aan de voorgeschreven nor-

<men.

„Aan dit MER is de nodige zorg be-
steed. Het is duidelijk en goed lees-
baar, bevat geen onjuistheden en'
geeft een goed beeld van de milieu-
gevolgen van deze fabriek", conclu-
deert de MER-commissie.

Ze vindt wel de onderbouwing en
uitwerking van de geluidsaspecten
onvoldoende.
Wat ook beter had gekund is de uit-
werking (van een deel) van het
meest milieuvriendelijke alterna-
tief. Dat is een alternatief voor de
geplande fabriek, waarbij de beste
bestaande mogelijkheden om het
milieu te beschermen worden toe-

Desondanks is het Graetheidecomi-
té blij met dit eerste milieu-effec-
trapport van DSM. „Dit is een be-
langrijke, structurele verbetering
van het milieubeleid. Het MER vol-
doet aan de bedoeling om de effec-
ten van grote projecten die het mi-
lieu beïnvloeden, goed in beeld tebrengen, aldus Hub ' Bemelmans,
voorzitter van het Graetheidecomi-
té, dat het doenen latenvan DSM al
vele jaren kritisch volgt en regelma-
tig aanvecht.

Bemelmans over de kritiek op de
uitwerking van het meest milieu-
vriendelijke alternatief: „Dat onder-
schrijft onze oude stelling dat goed-
koop produceren later veel duurder
blijkt uit te vallen. Immers, de kos-
ten van het opruimen van de rotzooi
achteraf zijn altijdvele malen hoger
dan de meerprijs van een fabriek,
die milieu-vriendelijker werkt."

Dat de argumenten van het Graet-
heidecomité in het advies zijn mee-
genomen, is voor Bemelmans het
bewijs dat het comité in haar com-
mentaar op de goede lijn zit. „Zo
wordt het goedkope en achterhaal-
de beeld dat aktiegroepen als de
onze alleen maar tegen zaken aan-
schoppen, weggenomen. We voegen
juist iets toe aan de overwegingen
die moeten worden gemaakt, aldus
Dré Cleophas, secretaris van het
Graetheidecomité.

Het comité heeft uiteindelijk geen
bezwaar aangetekend tegen de fa-
briek, maar in november vorig jaar
wel gereageerd op het concept van
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Milieu wint
Terechte blijdschap bij velen
in Limburg, gisteren na het
onverwachte besluit van mi-
nister Smit-Kroes om het Pla-
teau van Margraten te spa-
ren. Deiarenlange strijd van
de mensen op en rond dit
mooie stukje Limburg, ge-
meentebestuurders en mi-
lieubeschermers is niet ver-
geefs geweest. Tot hun

(ADVERTENTIE)

I RAMENDEUREN "INTERLAND" I
[Hommerterweg 3S " Hoonsbroek-Mri. Tel.: 045-2

(ADVERTENTIE)

DAIHATSU

I MET DE NIEUWE FEROZA
KUN JE ALLEKANTEN OP

In de Feroza voel je je overal thuis. In _r==:
_

j_f^^^_M |j JtfMHI IraPtffl mW _t^

im _\_\T^^_f^^^\____.-^- __m uur), of in een spannende terreinwagen

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010
HEERLEN, H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045-424444

LANDGRAAF, Ton Schuijren, Rotscherweg 60, tel. 045-313588
LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadflieg, Reeweg 112, tel. 045-321810

provincieLimburgs dagblad
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__rmfm_m_^mTtTm\T7_ï T 1^VJ" 4 1 ■■n 11 iH**" J ■AvA. _£] LzJ
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X _^_. j % ■ r*i ■ r .^bi n ■ i _m n ■ ■ _u b ■ n ■ i^^k n ■ \«ga -'jjÈÊÈf ■ ■ ■ H V rv 1 J r» v H W Tm _ ' I

-sKM :■:■:": 3-deliBmet massief eiken voorfront. ;!":■:■: I

l'ét y* SB^nï JH :■:"":": 2-delige rustieke wand met ouderwets houten ;:":"::: I

__m ____* M RRfinnvACJT1 "wttmp" 'M I
SS 2-deurs met 2 laden. Afm. 150/200/60 cm. Öij: I

w¥ L—>—-*^*ü! -^^m mmmmmikÊtSÊt WlAAlv JX I \7O """ >¥;-; I

—■—""**"'' mm_____WÊ 3+l+ 1-zits. Zeer robuust eiken bankstel met voorge- SS _..„--,__. iiIITr
,
~,„ SS I

m~^~-~_^Z_m_WÊÊË K*iBsB vormde losse lederen kussens, kleur Bonanza. £":■: RANKSTp,!, IvITRAK S::: I_^_^_W_tÊÊ_wÊ W^'^_w^_^_Joi^I*''''^^^ _\f__T___a—^_>_\a fA_ Qf\ «^l»" ■« »K^ " ■■■■ 1"* X Vill » I

SÜS^""' ta fKSÉJÉIg „ ::":":": Blank eiken met lederenkuipkussens. :::":":" I

I <* WANDMEUBEL "ROYAL" NO. 200 , m \mmy3m_WFm^- rW 1 NU !?MR h7B°'~11Hl^^^. k _^._________o^^^^^ Zeer fraai met massief voorfront 200 cm breed. I^l wH^^T~* Sv"~ 4~^3i 1 V —r AU 1 iLUIL KÜNDU :;iS I

ron^ IJlTn^nnre8cB.idif.» lken- Afm' 16° cm '?,i I t^"-^vV: Si I I TV-FAUTEUIL "SENATOR" Ibroed, 199 cm noog en do cm diep. Bl^fl ■'■'"'" I
Van ’ 3100.- SS cognackleur, kunstleer. ::":":": I

IK Mil Urn flüa bankstel "suzuki" 3+i + i-zits tien-tallen |||
f ■ % Eiken. Kuipkussens met een perfect zitcomfort. . _

« . :":":":" I
f RHHFB iLp^t\ I^^JPf* AdvïeSïïsV337"rnnakleur- extra koopjes! ||

Hlüt.l f p NU ALS SUPERSTUNT ’ 2698. - | * 1

I HI^HH^^H EETHOEK "WINDSOR" |___^^^^ en50% ||
H|bJ| "^^^ES^^^B Tafel 80/120 cm. Eiken kleur. Plus 4 stoelen met 3 V^*DWTICTf* *"* II j^^g^LJl gguj-imu.. «««*«.,.».- i KLASSIEKE MEUBELEN ■ i I KQ»*JMb | ||IHHI^^H NU ALS SUPERSTUNT ’ 650.- .{ 1 BANKSTEL "NEW VORK" |||

« .. UU IlOg Gil Ul6l 3+l+l-zits. Blank eiken bekleed met moderne ||:§ I
I^o i^Üi t___ÉÊÊÊ_±.É- r__r_rT rY__-,c_r Xtc-Tl—l-- stof en losse kuipkussens. ::":":": I

I WANDMEUBEL "jïJ^^^^ O ■_2êjiS_W_WÈ__^___l 1 vindt uopde _ _ NU MAAR ’ 1980.-1 1
200 c. br«d ao„ker .u.n voorfro»t. Een ».r benedenverdieping il BANKSTEL "BALTIMORE" 111
fraai wandmeubel. ■ M m^** ':::':':I
Adviesprijs’ 2600.- H ::::::: 3+l+l-zits. Blank eiken. Kussens bekleed ::;:;::: IK :i:&:-K«:«-:-:-:-:-:-x-:">>>:-xwx-:«^^^^ met beige/bruin gemêleerd. :":":£ I

HH m mi mi vv rm^^^ »m^\\ \ 3+2-zits. Robuust eiken. Kussens met S:£ I
X« :;->":","■" \ Kk~ I—JH JMK^^BS W Jl " wfl JW./_\_ M» k*< antiekieder. Adviesprijs ’ 6095.- £:£: I

EETHOEK BERN IyVWI 3+l+ 1-zits. Met fraaiebloemstof bekleed. §:$ I
Plus 4 stoelen compleet. .^1 H^ ■ ____\__mmmm^_^^_t é\t* ___^^^ XTTTMAAD P 17QQ SS I
Adviesprijs ’ 935- WA^W AWmW_m_mÊ umf^~m^m^^k__V_V^ MAAK J 1 /yO . — j::!::;: I
11U AJ-itJ M v^v mm mm ■■ V V :;:::.":; I

SIIPFR^TIINT ## ff II j m \ Degelijkebloemstof. Adviesprijs ’2075.- :i:S I

I ’748- WC II |l*3\ W^^J J i NU MAAR ’1498.-|l
I? 3+l+l-zits. Geheel gestoffeerdmet een ■■ M ■ 11 l^^^^m. __WÊ - ,■ ~ ,_", ~ - «,^^ SS I
|3 /£££& bruin/beigeribstof. Adviesprijs ’ 2075.- ■ II %V k :Si:: DeBeliJkebloemstof. Adviesprijs ’ 2365.- ::x::: I

I- NUALS SUPERSTUNT/1298.- NU MAAR ’ 1698.- 1 ■ém^^K WUONSUPEK W E~:.:<«^^
Wwk-LJ t 1 1 \\^^^.^o^^~__-_*_£_^_w

■■■■■■■■■■■■■■■Im

Tek. WOONHUIS in een rij
met achterom schuur, kel-
der,woonkamer, open keu-
ken, 3 slaapkamers, dou-
che. Vrij te aanv. ’88.000,-
-k.k. Tel. 045-211668.

Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf

’ 0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Starinestr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.

Heerlen-Noord ’ 65.000 - k.k.
Jongmansweg 36. Uitstekend onderhouden apparte-
ment met eigen c.v. en berging. Bouwjaar 1982. Ruime
woonkamer, keukenhoek, 2 slaapkamers, badkamer,

hobby/studeerkamer.
Info en/of afspraken voor vrijblijvende bezichtiging:

Troost Onroerend Goed, Heerlen -
tel. 045-717976

| DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-j,der borg). Tel. 045-411930.

f KANTELDEUREN en rol-; luiken bestellen? Straten
i Voerendaal bellen (ook. voor industrie). Tenelen-. weg 8-10, tel. 045-750187.

CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat., ’2850,- mcl. BTW.. Tel. 045-313239.

' HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.

" Te k. PINSCHER, met
stamboom en specificatie, 9! mnd. oud, bruin, ’ 350,-.jTel. 045-211651.

Zaterdag 21 januari a.s.
grote vogelmarkt

in Makado-Beek (toegang gratis)
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. BARZOIPUPS met
stamb.. ontwormd en
geënt. Inl. 045-319288.
Te koop nest DWERG-
SCHNAUTZERPUPS tel.
04920-50323.
Tek. gevr.RIJPAARD. Tel.
04493-1590, b.g.g. 04493-
-1017. .
Te k. BOUVIERPUPS,
ontw., gecoup. Tel. 09-
-3211525084.
Te k. Siberische HUSKY,
teef, 7 weken, met stam-
boom, ’550,-. Tel. 045-
-257723.

Te koop CHOW CHOW-
PUP teef, rood, met papie-
ren. Inl. 045-224954.
MELKGEITEN en lamme-
ren tekoop. Tel. 045-317698.
Te k. mooie Duitse HER-
DERS, 10 wkn. oud. vr.pr.
’350,-. Tel. 043-616794,
b.g.g. 043-614334.
Te k. DOBERMANN, reu,
18 mnd. oud, event. met ren
en nachthok, met pap. Paf-
fen, Kaalheidersteenweg
142, Kerkrade.

Te k. KREIDLER RMCS
i.g.st. bj. '82, m. verz. Pr.
’700,-. 045-419703.

Te k. PUCH MAxi bwj. '86,
weinig gebr. met sterwie-
len, pr. ’850,-; Tenelenweg
77 voerendaal.

" Te k. heren-, dames- en
RENFIETS, v.a. ’ 65,- per
stuk- fietsstoeltje. Tel. 045-
-257371. 'Te k. ZUNDAPP GTS 50. met sterwielen +f550,-. 'Gastersberg 36, Schaes- .berg, 045-313284.

i Weg. verhuizing te k. ijze-
ren HEKPOORT 4,50 mtr,

I zwarte salonkast mcl. bar i
en tv-kast, witte aanrecht 'i met boyenkastjes 2 mtr.,
marm. salontafel, div. was- 'I tafels met ronde spiegels, 1i eiken hanglampen met Ismeedijzer, 2-drs. kleerkast, >gasfornuis. Tel. 045-443016. '

Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715. __________\4
PLATEAUWAGEN 4x _Wk_^_WL_lkW_W_l_^-W-WK-mWk-W_WÊÊÊÊÊÊ_WÊ_W_^_^_W-_WÊÊk^k-^m^
1,85.Pr. ’ 950,-. Kunder-
kampstr. 9 Voerendaal. ~ _

* ______
SILO-verharding, erfverh. /_4__7j/_A/i f 'f /"ijt/ï >^i____W_m i
etc. vies. nw. stabilsatie LGf'"* /I/lOL llt üfrt/ ____WBmmeth. Kallen Stabilisaties ' /J/t/tj* UVA-AS '*~ '<__
Kerkrade. Tel. 045-457415. tI(MAI 7 ' êWÈÊ é

■-"aaa Giro 50500 Js-BPiv^sïs£Jï^*^ Bank7070.70.929 WMÜbacïi over Worms. Tel. M_Wi*_l__V_. / Vf./ V/./ \7.y_*y _Mf9_^___\_ 1
045-321721. Voor alle rijbe- m_m ■t
Wijzen A.B.C.D.E. Chauf- T NederlandsSUchüng voorLeprabestrijding BPI^feursopleiding goed.ver- Amsterdam ___^_m^__um.^~m^-^_^-mm

voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof- | W-W-W^^^^^
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
Ce Cap. m

_w_____wmmm__^____mm——^——^———w—mm—m——^——^——m——^——^——^——^^^^^
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# Hens van de Weijer: 'Jode
Sjteer'-drager.

" De Nachuule uit Nuth starten
om 20.30 uur de sporthalfeesten
in de sporthal 'De Keelkamp'
met een Beierse avond. De vol-
gende dag is er de receptie van
prins Richard I (Timmermans)
die om 11 uur begint. De grote
galazitting start om 20 uur. De
kienavond op maandag begint
om 19.30 uur.

" De 'Jode Sjteer', de hoogste
onderscheiding van de 'vasteloa-
vendsverain Kirchoa-West',
werd afgelopen weekeinde uit-
gereikt aan Hens van de Weijer,
carnavalistpur sang. De 69-jarige
Kerkradenaar heeft zich al vele
tientallen jarenverdienstelijk ge-
maakt op sociaal of cultureel ge-
bied. Duizenden mensen wisten
Hens te vinden als het ging om
Mijnwerkersfonds- of zieken-
fondsaangelegenheden. Van de
Weijer is bovendien al veertig
jaar lid van de KNVB en consul
van Roda JC. Zijn 'laidenschaft'
is bridge, dienaar voren komt bübridgeclub 't Mi\joenenlijntje.
Op nationaal bridgeniveau ont-
ving hij de hoogste onderschei-
ding 'de gouden harten-speld.
Vorig jaar promoveerde Hens
aan de Narren Universiteit Lim-
burg tot doctorandus 'Humoris
Causa. Vrijdag is een receptie in
café-bar 't Wieltje, Akerstraat 39
te Kerkrade van 20-22 uur.

'Jode Sjteer'voor Hens van
de Weijer

L limburgs dagblad

Van onze verslaggever

KERKRADE - De Terwinseler
Straatmarkt kan dit jaar toch ge-
woon doorgaan. Binnen de commi-
sie Midden- en Kleinbedrijf Kerkra-
de is volledige overeenstemming
bereikt. De koopzondag 24 decem-
ber komt te vervallen ten gunste
van 7 mei. Op deze datum wordt dan
de Terwinseler Straatmarkt gehou-
den.

Het college neemt dinsdag de defi-
nitievebeslissing, maar de verwach-
ting is dat het advies zonder opmer-

kingen wordt overgenomen.

Zoals bekend dreigde de Terwinse-
ler Straatmarkt in de problemen te
komen omdat denormale datum sa-
men valt met Koniginnedag.

Het
bleek daarom niet mogelijk am-
bachtslieden te contracteren. Reser-
ve-datum 14 mei viel samen metPinkpop en dat kon de politie niet
bolwerken.

Straatmarkt
Terwinselen
toch gered

HEERLEN
12l i, flsh called Wanda, dag. 18.30
ivoli- «r,',do Vm zo en wo ook 15 uur.

■> __ WlUow- dag. 18 en 20.30 uur, do,» en wo ook 15.30 uur. De Red-'ifen "zo wo 14 uur Maxim: Big,
i üur «e'3o uur' do t/m zo en wo ook
ir ' H5: Moonwalker, dag. 14 en 19
115 iQZ?cook 16 uur- Young guns, dag.
f Wk en 2115 uur- za zo ook 16.15
1.30 7» « fra"»ed Roger Rabbit, dag.
ir p-" en 20.45 uur, za zo ook 16.30

* 161 enFrey. za zo wo 14 uur, za zo
Kr __, ■ p'PPi Langkous, za zo wo 14
'"ia? IQ°ok 16 uur- Coming to Ameri-
'Ulir c en 21 uur' do vrÜ madi ook
le ir ,Poorl°os, dag. 21 uur. Die Hard,
Ur Rj en 21 u"r, do vrij ma di ook 14»Rhi?Scopera: I Pagliacci + Cavalle-
linn "lcana. zo 11.30 uur. De Spiegel:
*Sn£ance- vrij t/m ma 21 uur.Kiss ofplaerwoman, di 20 en 22.30 uur.

SCHAESBERG
Ur Tvn<?: MidnightRun, vry t/m zo 20"le hard, vrij t/m zo 22.15 uur.

MAASTRICHT
| "a iish called Wanda, dag. 14.30en
*W Mzo ook 18-30 uur- De Red-

wo 1430 uur- BiS. daB--«e u 'iu-30 "ur, za zo ook 18.30 uur.►o i 4 '°nchurian candidate, dag. beh.>ojo," en 20.30 uur, za zo ook 18 uur,
H, ■*» uur. Willow, dag. 14.30en 21.1520 ook 18-30 uur- Cinema-Pala-
Jls "^alker, dag. 19 uur, za zo ook
tiorl 645 uur- wo ook 1415 uur.
1.15u7mcdRoger Rabbit, dag. 18.45 en

* u ' M zo ook 14 en 16.15 uur, wo'15 n,Uur Frank en Frey, za zo 14 en
'""ttap'o^o ook 14 uur- Action Jack-
»2l ,f ■ 2,15 uur. Scrooged, dag. 18.45
*■ da» Uur- Palace 2: Pornoprogram-
Ur cï„ 00rI- va- 13-30 u"r. zo v.a. 16«r. i~e_K: Spoorloos, dag. 20 en 22.15
Jf. Vi lere: Blind Chance, dag. 20
iq tim ent Dimanche, dag. 21 uur.
Nl- v ag 22 uur Kinderfilmhuis
ir " *oenak de trouwe lynx, zo 14

LANDGRAAF - De raadsver-
gadering van Landgraaf zal op
dinsdag 31 januari recht-
streeks en integraal worden
uitgezonden op de Landgraaf-
se kabel. De gemeente heeft de
lokale omroep in die plaats ger
vraagd de uitzending te ver-
zorgen. De vergadering wordt
in beeld gebracht met twee ca-
mera's, terwijl een omroepster
de uitzending live zal aan- en
afkondigen.

'Sjwatse Kaler'
voor Wöltgens

" In het Hof van Erenstein ont-
vangt Thijs Wöltgens (PvdA) za-
terdag de 'Sjwatse Kater', een
onderscheiding die wordt toege-
kend door de Prinsenraad. De
versierselen worden de Kerkra-
denaar overhandigd tijdens het
jaarlijkse galabal, dat om 20.30
uur begint.

GELEEN
Moiii, minB to America, do t/m di'illow i' zo °ok 15uur. Studio Anders:
H, w> öot/m di 20.30 uur. Bambi, zo 15

SITTARD
Ni2n^ ° framed R°ger Rabbit, doS d"" uur, zo ook 15 uur. Midnight
i'Suu di 2<UO uur' Moonwalker,

Raad Landgraaf
op de televisie

Lokale omroep richt studio 's in

# Jan I van deKlotsköp

" In het gemeenschapshuis 't
Ven op de Langeberg te Brunss-
sum vindt de vijfde Herrensit-
zung plaats. Een eerste lustrum
voor het gemeenschapshuis dat
zijn zaal reeds om 9 uur opent
voor vroege carnavalisten. Het
programma begint om 11.11 uur.

" Ook De Jonge Bock van
Nieuw-Einde hebben weer een
Herrensitzung. Zeven zittingen
gingen hieraan vooraf. Het café-
restaurant de Varenbeuk is als
vanouds de plaats waar het alle-
maal gaat gebeuren. De zaal gaat
om 10 uur open en de zitting be-
gint om 11.11 uur.

De lokale omroep in Landgraaf
wordt gefinancierd uit de opbreng-
sten van de kabelkrant. Bovendien
moet voor elke opdracht betaald
worden, zodat ook die opdrachten
geld in het laatje brengen.

Het is dan ook meteen de eerste
keer dat de lokale omroep in de
lucht zal zijn. In buurtcentrum De
Kleikoel is men dan ook druk aan
het repeteren.

Jan Maars prins
van 'De Klotsköp'

" De nieuwe prins van cv 'De
Klotsköp' heet Jan Maars. De 29-
-jarige heerser over Langeberg-
Brunssum is werkzaam bij DSM,
getrouwd en vader van een zoon.
Zondag 29 januari houdt Jan I
een receptie van 11-14 uur in
Narrentempel 'In 't Ven'.Er bestaat dus al een potje waaruit

eigen uitzendingen betaald kunnen
worden. Het is de bedoeling dat de
lokale omroep in detoekomst eigen
films gaat uitzenden en eens per
maand een weekjournaal gaat bren-
gen.

" Ut Troate Treffe in Kerkrade
in het uitgaanscentrum Hoofd-
straat te Kerkrade begint om 14
uur. Elke deelnemende vereni-
ging of einzelganger ontvangt
een aandenken van dit treffen.

Van onze verslaggever

Piet Mertens, een man van verdienste.
Foto: DRIES LINSSEN Heerlen

Van onze verslaggever

Voor klachten
overbezorging
® 045-739881

Stoor Heerlen* 045-739284>*agstra?* 045-710317I^'e HollmanJ045-422345
JnsRooijakkers
* 045-714876?ERToonen' chef!« 045-425335
5°nh?,rd Willems
*antoor Kerkrade7 045-455506

s Philippens*04455-2161

" Voor de optocht van Heerler-
heide kan op de zondagen 22 en
29 januari worden ingeschreven
van 11 tot 13 uur. Op woensdag 1
februari is dat van 20 tot 22 uur.
De inschrijvingen vinden plaats
in dr Bokkesjtal van café Stas-
sen aan de Ganzeweide 20 te
Heerlerheide.

"In narrentempel 't Pomp-
huuske in Vaesrade is René II
uitgeroepen tot nieuweprins van
De Droepnaze. René (van Leeu-
wen) is 29 jaar oud, gehuwd en
vader van een dochter. Zijn be-
roep is slager. De prinsereceptie
is vrijdag van 19.30-21 uur in 't
Pomphuuske.

René II nieuwe
prins Vaesrade

" Vrijwel alles is door de brand in de keuken vernield.
Foto: FRANS RADE

Natuurlijk moet de omroep voorlo-
pig professionele apparatuur inhu-
ren. Afhankelijk van de eisen van de
opdrachtgever kunnen die kosten
laag gehoudenworden.
Voorlopig nog worden alle activitei-
ten van de lokale omroep gecoördi-
neerd vanuit De Kleikoel. Tegelij-
kertijd is men druk bezig om stu-
dio's in te richten in het Schaes-
bergse Carré. Men hoopt dat dehele
omroep begin mei naar Carré kan
verhuizen. Gouden paar per persoonDe mensen van de lokale omroep
krijgen scholing, sommigen zyn
daarin al een eind op weg.

Het echtpaar Johan Bemelen en
Wilhelmina Jelitto uit de Heilust-
straat 57 inKerkrade viert komende
zaterdag zijn gouden huwelijks-
feest.

Televisie en juwelen wég

Inbraken in
Amstenrade

Samen met nun 4 kinderen, 15
kleinkinderen en 9 achterkleinkin-
deren wonen de gouden echtlieden
om 16.00 uur de mis tot dankzeg-
ging bij in de parochiekerk van Hei-
lust. Daarna wordt er feest gevierd
in het gemeenschapsshuis Heilust.
Wilhelmina en Johan zijn 71 jaar
jong. Beiden houden van pu "'en
en wandelen met de hond.

Beroep
aangenomen

In april hoopt de Stichting Lokale
Omroep Landgraaf eindelijk iets
met radio tekunnen doen.Want on-
danks het functioneren van de ka-
belkrant en de komende uitzending
van de radsvergadering heeft het
medium radio prioriteit nummer 1
bij de omroep.

HEERLEN - Bij een keukenbrand
in een pand aan de Rozenstraat in
Heerlen zijn gisterochtend drie ge-
wonden gevallen.Een man liep snij-
wonden op toen hij een vrouw uit
het vuur redde. Bij de vrouw werd
rookvergiftiging geconstateerd.
Ook een kennis van defamilie die te

dieren kon gered worden. De oor-
zaak van de brand, die om 10.30 uur
uitbrak, is vermoedelijk kortslui-
ting in een elektronisch keukenap-
paraat. De keuken brandde geheel
uit. De rest van de woning, alsook
een woning erboven, liepen rook-
en waterschade op. De schade
wordt geschat op 60.000 gulden.

Gewonden
bij brand

hulp schoot, liep snijwonden op. Zij
moesten zich allen onder doktersbe-
handeling stellen.

Een beo, tweekatten en een paar ha-
gedissen moesten de brand met de
dood bekopen. Een aantal andere

beurtelings

HEERLEN
Ste 4 Kerstraat 82 a. Werk van Ma-
l? Aar*sen. T/m 28/1, openwo t/m zo8 Weri^' Stadsgalerij, Raadhuisplein
WtL k Van Pierre Kissels en Marianne
Sla Tm 5/3, open di t/m vr 11-17
fC"» 14-17 uur. ABP, Oude Lin-
oen- Werk van de Internationalen Schildervereniging Heerlen.. '«/l 14-17 uur.

HOENSBROEK
's'l ü "bank- Werk van Jan Steen. Van
><*i>sh '5/3, open 9-16 uur. Kasteel
'M T

,r°ek. Works on paper from Scot-W,, 29/1- open dag. 10-12 en 13.30-
Stri Bib''otheek, Pastoor Schlei-
%ï «« 39. Foto's van Jo Ariëns. T/m

BRUNSSUM
ttfi^e-oave, Lindeplein sa. Werk1? Meys. T/m 29/1, open ma t/m vr

*> Uf, ° u"r. 13.30-17 uur en 10-21 uur,. 17Uur.

LANDGRAAF
oalery- Kerkberg 2. Werk van. ,ne Stiles. T/m 5/2

VOERENDAAL
"ik!? huis- werk van Jacqueline
K n

en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
1330.iRP,

nWerdagen 8.30-12.30 (di ook
SITTARD

i>«elrl' :i'eenweg 86. Werk van Hans
S- n. m 28/1- °Pen do t/m za 12-17
Ndpl _ Te«Pel, Gruizenstraat 27.
Nï/^fo tten- 489 nieuwe aanwin-?e«,' , 22/ L open di t/m vr 10-17 uur,>en V-i4-1? uur. Galerie Zabawa, Op-
i s-T/m Schilderyen van René Reyn-
N t/m *2 en van 13/2 t/m 26/2. Open
iSssri. vr 16"20 uur, zo 14-17 uur.
k " OUp, OUwburg, Wilhelminastraat>ve van Aloys Ver-
i " *a in, 27/1' °Pen di V" vr 10-16
vft. kr,-» 2 uur en tijdens voorstellin-Senr'l»aedthuis, Rosmolenstraat 2.
NldiT? smeden anders. T/m 12/2,
V ö' 10-17 uur, za en zo 14-17> Pa?,i »V ,mte- Brandstraat 23. Werk
?*e LühV tink' John Waulthers, An-, 'Vmiol8 en John Habraken. Van
U. 2a 11 ,"dien vr 14-16 uur, do 14-20. u-16 uur.

OENSEL-SCHIMMERT
,>k p„ e*sel> Haagstraat 5. Werk van

1 t/m 9Jnlle en Han Boerrigter. Van
-#n ' open do Vm zo 14-17 uur.
GELEEN
b?ngen ~!ekenhuis. Werk van Osabel
% J'"l 31/1. Galerie Papeterie

?Jaur'tslaan 37. Werk van Har'8 u"; »j»n 3/2 t/m 28/2,open ma t/m vr
k r' do tot 21 uur, za 9-17 uur.

LIMBRICHT
7'cht A .y°orburght Kasteel Lim-
r nsen -u, *" Foto-expositie Gerard
K ■ T/m 5,Snen en werken in West-Afri-

-23 Uu* open di t/m 1023 uur' zo

MEERSSEN
M v„öe Stel,a Ma", Veeweg 2.
"*» on, UuusJe van Noorden. T/m 3/2,v Werkdagen 8.30-16.30 uur.

VALKENBURG
"m 27/2 Van Theo Lenartz. Van

Cadler en Keer
«r^eei-H , ' '«'er

rk vV>n r£unstkamer. Kerkstraat 10
'u'nelly M honse van Daalen en J.P.

Uit een in het kasteelpark van Am-
stenrade gelegen blokhut werden in
de nacht van dinsdag op woensdag
onder andere een wekker en een ra-
dio ontvreemd.

AMSTENRADE - Onbekenden
hebben uit dewoningvan defamilie
R. aan de Hommerterallee in Am-
stenrade een kleurentelevisie en
gouden juwelen gestolen. De waar-
de van de ontvreemde goederen is
niet bekend. De daders kwamen
binnen door de achterdeur te force-
ren.

Nieuwe directeur

Drs H. Gilhuis, predikant te Heer-
len, heeft het beroep aangenomen
dat de verenigde protestante ge-
meente van Curagao op hem had
uitgebracht.

De heer ir J.A.M. Cottaar legt bin*
nenkort zyn functie als directeur
van Ornatex BV in Kerkrade neer.
Hrj maakt gebruik van de VUT-re-
geling. Per 1 juli wordt hrj opge-
volgd door ir W.F.J. Drent, die thans
adjunct-directeur is van Océ Neder-
land BV. " Het gouden paar Johan en Wilhelmina Bemelen-Jelitto.

Foto: FRANS RADE

oostelijke mijnstreek redactie: 739282 Bingelrade

" Zaterdag wordt van 10.00 tot
14.00 uur in het Unitasgebouw een
vogelmarkt gehouden. Voor infor-
matie: S 251420.

" ledereen is morgen vanaf 19.00
uur welkombij SJOB, waar het spel
'Cijfers en Letters' gespeeld wordt.

Regioredactie
OostelijkZuid-Limburg Gluurder twee

keer bekeurd
BRUNSSUM - Bij de gymzaa]
van de St. Brigidaschool ir
Brunssum werd deze week eer
gluurder aangehouden door d€
Brunssumse politie.

Om een uur of acht 's avonds
stond hij door de ramen van de
zaal te kijken naar een aantal
meisjes in de leeftijd van twaalf
tot veertien jaardie balletles kre-
gen. „Was hij gewoon naar bin-
nen gegaan om te kijken, dan
was hij waarschijnlijk niet opge-
merkt", aldus een woordvoerder
van de politie. Tegen de man is
tweemaal proces-verbaal opge-
maakt: voor het gluren en we
gens het opgeven van een valse
naam.Mertens belangrykste drijfveer is

Als 65-plusser neemt hrj na veertig
jaarverenigingsleven wat gas terug.
Hrj is nu alleen vice-voorzitter van
de Bouwvereniging Heerlerbaan.
En met de komende carnaval kijkt
hijvoor deverandering toe. Thuis in
de la ligt dan zijn 'Orde van Dien-
ste. Hrj is er de man niet naar om
met pluimen te pronken. Ook al zijn
ze dik verdiend.

Voor hem zelf was zrjn periode bij
het Fonds Sociale Instellingen
Staatsmijnen de belangrijkste.
Naast magazijnwerker was hij een
soort maatschappelijk werker. Hrj
trad op als belangenbehartigervoor
een aantal doofstomme werkne-
mers binnen DSM. „Door al dit
werk was ik meestal van 's morgens
halfzeven tot midden in de nacht in
touw. En alles zonder enige bijver-
dienste."

Als veertiendetelg uit een gezin van
vijftien is Mertens in meer dan ne-
gen organisaties voorzitter geweest,
is hij scheidsrechter geweest bij
voetbalvereniging RKHSB, en is hij
vijfentwintig jaar Sinterklaas ge-
weest.

HEERLEN — Slechts weinig men-
sen hebben zoveel voor de gemeen-
schap gedaan als Piet Mertens (65)
uit Heerlen. Voor zrjn tomeloze in-
zet voor de carnavalsverenigingvan
de Heerlerbaan kreeg hij vorig jaar
November de 'Orde van Verdien-
ste. De carnavalsvereniging is
slechts een van de vele vereni-
gingen waar Mertens zich met volle
overgave voor heeft ingezet.

Piet Mertens:
een Heerlenaar
van verdienste

een langdurige ziekte geweest tij-dens de Tweede Wereldoorlog
„Toen heb ik geleerd hoebelangrijk
het is dat je mensen in moeilijkhe-
den moet helpen. Ik doe het dus al-
lemaal uit idealisme. Dit was ook
een van de redenen waarom ik voor-
zitter van de St. Joseph HarmonieHeerlerbaan ben geworden. Ze za-
ten in financiële nood. Er moesten
nieuwe instrumenten en uniformen
komen, maar er was geen geld. Ik
heb toen samen met mijn broer in
drie jaar tijd zeventigduizend gul-
den ingezameld via fancy fairs, do-
nateursacties etc. Maar als ze niet zo
in nood hadden gezeten was ik er
nooit bij gegaan."

" De Stichting Studie- en Vor-
mingswerk voor Vrouwen is on-
langs gestart met een cursus over
'prettig ouder worden' voor vrou-
wen. De bijeenkomsten zyn om de
14 dagen op donderdag van 9.15 tot11.30 uur in het Casino in Treebeek.
Deelname kost voor de volgende 7lessen f 22,50. Voor meer informa-tie: S 718414.

" Het COC vertoont vrijdag om21.00 uur de speelfilm 'She must be
seeing things'. Ook niet-leden zijnwelkom. Vanaf20.00 uur is hetpand
aan de Honigmanstraat 2 geopend.

Kerkrade

" Het IVN houdt zaterdag 21 janua-
ri een excursie langs het stuwmeer
in de Groene Long. Men vertrekt
om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats
bij kasteel Erenstein. Ook niet-le-
den zijn welkom.

" Voor de meisjesgroep van SCEW
wordt vanavond van 18.30 tot 20.00
uur een film over vriendschap ver-
toond, waarover aansluitend ge-
praat wordt. Morgenavond is er film
voor de Tienerinloop. Entree gratis.

" De wandelsportvereniging SJEK

houdt zondag wandeltochten over
5, 10 en 15 kilometer. Men kan tus-
sen 7.00 en 14.00 uur inschrrjven bij
SJEK in het Socio-projekt.

Hoensbroek

" Marjo Engelen (24) concerteert
vanavond in de concertzaal van de
Hoenbroekse muziekschool, aan-
vang 19.00 uur. Marjo voert piano-
werken uit van Bach, Chopin en
Mozart. De werken maken deel uit
van haar eindexamen.

" Vandaag start het Advies- en Stu-
diecentrum voor Vrouwen met een
informatica-cursus. De lessen wor-
denvan 9.00 tot 12.00 uur gegeven in
deVoltalaan 37. Voorkinderopvang
kan worden gezorgd. Voor meer in-
formatie: Irene Smeets, S 223737.

Schinveld

" De Zuidelyke Speciaalclub voor
Zangkanaries houdt zaterdag vanaf

10.00 uur een activiteitendag in café
Oud Sjilvend. Om 13.30 uur begint
de uitleg bij de zingende vogels.
Toegang gratis.

" Schutterij St. Eligius-Juliana
haalt zaterdag oud papier op.

" Wie nog spullenkan missen voor
de rommelmarkt van de harmonie
St. Ceacilia kan bellen naar de heer
Hendriks, S 252861.

Landgraaf

"De Dramatische Kunstkring
Heerlen voert morgen om 20.30 uur
de eenakters 'Visite' en 'Vreugde'
op in het Grandtheater, Kerkberg 4
te Waubach.

Brunssum

" In verenigingshuis De Burcht
wordt zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur een rommelmarkt gehouden.
Voor tafelhuur: R. Bening,
_t 257513.
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"René II van deDroepnaze.

ZATERDAG

" De grote Knal Boem Revue
van de Vlavrèters wordt gehou-
den in het Gemeenschapshuis in
Weiten. Diverse artiesten treden
vanaf 20.11 uur op.

" De prinseproclamatie van cv
De Naate in Voerendaal wordt
gehouden in het Laurentiushuis
aan de Spekhouerstraat. Aan-
vang: 11 minutenvoor 8.

ZONDAG

Van onze verslaggever
"De Sjweëgelsöppers van
Nieuwenhagen houden hun Her-
rensitzung in de Fanfarezaal aan
de Hoogstraat 191. De zitting be-
gintom 11 uur. De zaal is een uur
eerder open.

" Zondag houdt cv Berguule
Molenberg de prinsereceptie van
stadsprins Charles II van Heer-
len. De receptie is van 12-13.30
uur in zaal Wilhelmina.

klein Jouraal

exposities

bioscopen

oostelijke mijnstreek

vasteloavend
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Grote orgel-, keyboard-
en elektr.pianoshow

op donderdag 19 januari van 18.00-21.00 uur, m.m.v.
Michel Voncken, bij muziekhuis Lyana, Mauritsweg 48,

Stem, tel. 04490-33227.
PIANOS te huur, spec
huursysteem voor begin- Te k. King TROMBONE
ners, van 1 tot 36 mnd., voor tempo 606, tel. 045-740927

’ 600,-. Inl. 04490-45033. j 300.--

Zoekt u een serieuze rela-tie? Bel dan huw. en rel. be-
midd. buro LEVENSGE-
LUK, tel. 045-211948.
Jan, weduwn., 50 jr., vrien-
delijk en eerlijk, houdtvan
koken, natuur en fietsen.
Welke spont. VROUW zou
het met mij aandurven.
Br.ond.nr. XE 063 LD.
Markt 42. 6461 ED Kerkra-
de^

Alleenst. CONTACT-
AVOND, iedere donderdag
vanaf 20.00 uur. Dancing
Heliport. Gezellig_ dansen.
Legitim. verpl. Tel. 043-
-219704, achterkant Eurohal,
Griend 9-11, Maastricht.
ALLEENSTAANDE: he-
den gezellige dans- en con-
tactavond met dj. Richard
in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur.

Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
Elke donderdag gezellig
DANSEN In Eldorado,
Bongerd 5, Spaubeek, tel.
04493-4193. Met orkest Bon-
jour;
Dond., vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in
café de Pijp. Maastrichter-
laan 4, Übach o.Worms
(Landgr.) 045-312912.

Vitale weduwe, 70 jr., zkt.
nette HEER om samen nog
iets van 't leven te maken.
Br.ond.nr. HK 655 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Ser. jongeman, 24 jr., vast
werk, eigen woning, geen
uitg.type, zkt kennism. met
MEISJE/JONGE VROUW,
18-24 jr. Br. met foto o.e.r.
ond.nr. BR 334 Limburgs
Dagblad, Rumpenerstraat
81, 6441 CC Brunssum.

ledere donderdag, vrijdag
en zaterdag, gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek, in café-dancing
WINDROSE, Akerstraat-
Nrd. 150, Hoensbroek.

STUDIEBOEKEN bestelt
u bij boekhandel Gustave
dr. Poelsstraat 22. 6411 HH
Heerlen, tel. 045-714956.

ENIG IDEE WAT nfi-l?l?lfifi
GEHANDICAPT 06 3to

ZIJN,KAN 3669
BETEKENEN? a
ALS HET JE i&AWAT DOET, AM_\X

DOE DAN WAT. J
————————.^m I



Libregts voorlopig
zonder teammanager

Van onze sportredactie
BARCELONA - Ger Lagendijk,
zaakwaarnemer van Ronald Koe-
man, hoopt vandaag met het be-
stuur van FC Barcelona tot een ak-
koord tekomen over detransfer van
de PSV'er naar de Spaanse club. De
eerste drie rondes van de bespre-
king met vice-voorzitter Juan Gas-
part van Barcelona, gistermiddag
en -avond op de suitevan Lagendijk
in het luxe hotel Princesa Sofia, en
's avonds laat tijdens een diner met
het hele bestuur van Barcelona, zijn
volgens de manager gunstig verlo-
pen. „Je moet niet vergeten dat dit
pas de eerste echte gesprekken met
het bestuur van Barcelona zijn", liet
een optimistische Lagendijk giste-
ren weten.
Koemans zaakwaarnemer kreeg
gisteravond laat ook nog voor de
tweede maal bezoek van Johan
Cruijff en diens assistent Charly Re-
xach. „De aanwezigheid van Johan
hier op de kamer duidt erop, dat hij
zijn bestuur ervan wil doordringen
hoe belangrijk hij de komst van
Koeman vindt en dat de zaak snel
afgerond moet worden". Eerder op
de avond was Cruijff al even in La-
gendijks suite verschenen, op het
moment dat die de besprekingen
met Juan Gaspart voerde.
Het twintigtal Spaanse verslagge-
vers dat de Nederlandse manager in
de hal van het hotel urenlang tever-
geefs opwachtte, dacht dat er slaan-
de ruzie tussen Lagendijk en Cruijff
was ontstaan, toen de laatste na al
weer een kwartier met haastige

,spoea vertrok, in ac öpaanse kran-

ten is de laatste weken veel geschre-
ven over de minder goedeverstand-
houding tussen beide Hollanders.
Lagendijk: „Laat ik duidelijk zijn.
Dat Johan en ik de laatste jarenniet
bepaald 'on speakingterms' zijn ge-
weest, is hier van geen enkele in-
vloed. Ook al zou ik andere wensen
hebben dan Johan, dat staat er hele-
maal buiten. Dit is een zaak tussen
Ronald Koeman en FC Barcelona".
Ger Lagendijk voerde gisteren en-
kele malen langdurig telefonisch
overleg met de blonde PSV'er, die,
zo benadrukte de manager, in prin-
cipe een voorkeur blijft houden
voor Spanje boven Italiè. Clubs uit
dat laatste land lijken zich recente-
lijk toch weer in de strijd om Koe-
man te hebben gemengd. Lagen-
dijk: „Toen ze daarin Italië in de ga-
ten kregen, dat we toch vrij serieuze
besprekingen met Barcelona zou-

aen gaan voeren, wiiaen ze opnieuw
aanhaken. Maar ik ben hier naartoe
gekomen met de intentie de zaak
met Barcelona af te ronden, zonder
er rekening mee te houden dat zich
nu op het laatste moment een Ita-
liaanse topper heeft gemeld. Wel is
duidelijk, dat Barcelona zich er re-
kenschap van geeft, dat die Italiaan-
se concurrentie er weer is".
De drempels die vandaag, of uiter-
lijk volgende week, nog moeten
worden weggenomen, betreffen
volgens Lagendijk, die zijn vlucht
naar Nederland voor vandaag heeft
geannuleerd, voornamelijk de se-
cundaire arbeidsvoorwaarden. „Het
geld is niet echt het probleem, met
de eisen liggen we dicht bij elkaar.
Maar nu Ronald een goede club ver-
laat, waar hij ook garanties voor na
zijn carrière had, is het logisch, dat
naast de sportieve overwegingen
ook de financiële gaan meetellen".

ZEIST- Bondscoach Thijs Libregts
krijgt voorlopig geen team-manager
naast zich. Op andere punten heeft
het sectiebestuur betaald voetbal
zich ontvankelijk verklaard voor de
wensen van de voor Oranje verant-
woordelijke man. Libregts gaat in
een gesprek met secretaris Jan Huy-

'Ik ben niet
fair behandeld'

Hans van Doorneveld wil bij Heracles ongelijk Fortuna bewijzen
Donderdag 19 januari 1989 "25 Ronald Koeman, bij Barcelona gewild om zijn enorme knal

Beenhakker over
vertrek: 'Roddel'

Van onze sportredactie

MADRID - Leo Beenhakker is nog
lang niet weg bij Reed Madrid. De
Nederlandse trainer van deSpaanse
lijstaanvoerder zei niets te weten
van een aanstaand vertrek, zoals dat
dinsdag werd gelanceerd door het
Spaanse radiostation SER. Been-
hakker verklaarde gisteren desge-
vraagd: „Dit was het 10588ebericht
over mijn vertrek. Ik weet nergens
van. Zon bericht komt uit de fanta-
sie van mensen, dieReal binnen en
buiten het speelveld uit balans pro-
beren te brengen. Dag in dag uit
dringt zon triest bewijs van die zie-
kelijke mentaliteit tot ons door. Ik
heb ook al gehoord, dat onze speler
Butragueno naar Barcelona gaat.
Gelukkig heeft iedereen bij deze
club persoonlijkheid genoeg zich
hiervan niet veel aan te trekken. In
de kleedkamer wordt zoiets direct
uitgepraat."

Beenhakker functioneert nog
steeds uitstekend bij de Spaanse
kampioen. De club staat weer bo-
venaan en maakt aanspraken op de
Europa Cup. Beenhakker: „Een
goede situatie kan echter plotseling
omslaan. Dit seizoen hebben we
vier keer in de laatste minuut ge-
wonnen. We hadden evengoed vier
keer in de laatste minuut kunnen
verliezen. Waar ik in dat geval ge-
staan had, weet ik ook niet."

Dick Advocaat kandidaat af

Hans Ooft
directeur

FC Utrecht

ALMELO - Twee jaar en een wederzijdse optie van nog
een jaar zijn Hercales en Fortuna Sittard-trainer Hans
van Doorneveld gisteren overeengekomen. Met andere
woorden de scheidende coach in De Baandert heeft em-
plooi gevonden in Twente. Gisteren voor het competitie-
duel tussen Heracles en FC Den Haag werden de laatste
plooien gladgestreken. „We waren er snel uit", bekent
Van Doorneveld. „Heracles is een nieuwe uitdaging. In
de komende twee jaar wil ik hier in Almelo het ongelijk
van Fortuna bewijzen".

- Loek van Wijk (38)
pat volgend seizoen bij Corioval-
t?*l* aan de slag. De oud-Limbur-
S|aan, die twee seizoenen geleden
°y de Brunssumse hoofdklasser op-
tapte, om als speler-trainer by Hek-

pnberg te gaan fungeren, liet dit
J~ar zijn trainerscursus prevaleren,
daardoor hij zijn actieve carrière
voortijdig bij Groene Ster afbrak.
?'J Coriovallum volgt Van Wijk

adviseurWillem Schmetz
P> die bij de Heerlense vierdeklas-r ook nog fysiotherapeut was.

Voordat Van Doorneveld zijn
spullen pakt wil hij in Sittard zo-
als hij zegt „nog een prijs halen".

Jacobs blijft
bij Feyenoord

S NEDERWEERT/EIND - Rob
ullers, momenteel trainer brj

wordt met ingang van het
euWe sejzoen oefenmeester bij

gierde klasser Eindse Boys. Hij
018tJan Helwegen op.

De coach denkt daarbij aan Euro-
pees voetbal, waarvoor hij nog
twee ijzers in het vuur heeft: de
KNVB-beker en een plaats in de
kopgroep van de competitie. „Dat
streef ik na, enkel voor de spelers.
Nietvoor het bestuur, want ik ben
niet fair behandeld. En dan druk
ik me nog netjes uit. Twee jaar
lang ben ik tegen een muur gelo-
pen. Ik heb in Sittard wel bewe-
zen dat ik stressbestendig ben".J"GELEEN - Opvolger van Fer van

felsen bijLindenheuvel, die na een
Jaar vertrekt, wordt Ton Props, dieu nog trainer van Einighausen is.

In Madrid werd gesuggereerd dat
Beenhakker inmiddels aanbiedin-
gen van Feyenoord en Hellas Vero-
na (Italië) op zak heeft. De ex-
bondscoach wilde alleen kwijt, dat
hij aanbiedingen uit Nederland,
België en Italië heeft gekregen.
„Maar ik heb me nog totaal niet op
de toekomst bezonnen". Vanuit Ita-
lië het Vujadin Boskov weten na dit
seizoen nog een contract voor een
jaar met Sampdoria te hebben. De
Joegoslaafwerd genoemdals opvol-
ger van Beenhakker.

_ j0 Dacier
de °ok volBend JaarRKSVB on-. r zijn hoede. Het wordt aldaarzrjnlweede seizoen.

Nico Hanssen wint met Leeds-reserves
# Hans van Doorneveld stap voor stapvooruit met Heracles de
toekomst in.

- Wim Logister en
fans Budziak zullen komend sei-
°en dg technische leiding bij eer-

steklasser RKONS vormen. Zoalsekend vertrekt de huidige
f^ONS-trainer Leo Steeghs aan
,et einde van het seizoen naarEHC.

" MAASTRICHT - Jan Benen
de opvolger van André MaasbU PC Vinkenslag.

Van Doorneveld heeft in De
Baandert eveneens een stuk voet-
balvakmanschap laten zien. De
resultaten voor de winterpauze
spraken boekdelen. Vandaar ook
dat Heracles er alles aan gelegen
was de oefenmeester in te lijven.
„Ze hebben grote plannen in Al-
melo", liet Van Doorneveld we-
ten. „Het bestuur heeft een goede
indruk op me gemaakt. Ik heb be-
grepen dat er flink aan de weg
wordt getimmerd. De accommo-
datie zal aanzienlijk worden ver-
beterd. De sponsorgroep groeit
gestaag. Kortom, Heracles groeit
gestaag. Sportief zal ik proberen
met deze groep stap voor stap
vooruit te komen".

Ook Excelsior drong aan op duide-
lijkheid over de positie van Jacobs
in De Kuip. De Kralingers wilden
voor 1 februari van Feyenoord uit-
sluitsel hebben. Momenteel wordt
de eerste-divisieclub op technisch
vlak geleid door Joop van Daele.
Door het aanblijven Jacobs blijft
Van Daele na dit seizoen nog twee
jaar op Woudenstein.

ROTTERDAM - Rob Jacobs heeft
gisteren tijdens een vergadering
van het Feyenoord-bestuur te horen
gekregen, dat hij ook het komende
seizoen bij de Rotterdamse club als
hoofdtrainer in dienst kan blijven.
Jacobs, dievoor het huidige seizoen
een contract voor twee jaar bij Ex-
celsior tekende en later door die
club aan de grote buurman in Rot-
terdam-Zuid werd afgestaan, had
onlangs aangedrongen op een snelle
beslissing omtrent zün toekomst.

Van onze sportredactie
LEEDS - Vandaag traint doelman Nico Hanssen nog
twee keer onder leiding van Leeds United-coach Ho-
ward Wilkinson, waarna hij waarschijnlijk te horen
krijgt wat de Britse tweede divisieclubvan plan is met
het oog op een eventuele contractering van de Lim-
burger. „Totnogtoe", aldus Hanssen gisteravond, „heb
ik geen'gesprek gehad. Ik heb alleen maar hard ge-
traind en een wedstrijd met de reserves tegen Suther-

land gespeeld. Die partij wonnen we. Aan de tegen-
treffer was niets te houden. De bal ketste uit een
scrimmage langs me het doel in. Ik speelde naar mijn
gevoel een goede wedstrijd en stopte vier keer een
doorgebroken aanvaller. Hoe het nu verder gaat weet
ik niet. Ik heb begrepen dat de club de hotelreserve-
ring tot vrijdag heeft vastgelegd. Dus vermoed ik dat
ik vandaag of uiterlijk morgenvroeg iets krijg te ho-
ren".

Fortuna Sittard onderhandelt eveneens met Masita

Superconfex:
kandidaat

hoofdsponsor
Van onze sportredactie

SITTARD - Fortuna Sittards
grootste prioriteit ligt nu, aldus
voorzitter mr. Paul Boels, bij
het binnenhalen van een nieu-
we shirtsponsor. Sinds het be-

„Het is nog veel te vroeg om al
namen te noemen", aldus Paul
Boels, „wel zijn er wat informa-
tieve gesprekken geweest met
name op het gebied van kle-
dingsponsoring". Boels doelde
ongetwijfeld op het sportkle-
dingbedrijf Masita uit Sittard.
Fortuna Sittard heeft weliswaar
nog 'n eenjarige verbintenis
met Adidas, maar verwacht aan
de onderhandelingstafel geen
problemen onder die verbinte-
nis uit te komen om vervolgens
met stadgenoot Masita in zee te
gaan.

De kandidatuur van Supercon-
fex als hoofdsponsor kon gister-
avond door moederbedrijf Ma-
cintosh (nog) niet bevestigd
worden omdat de leiding in het
buitenland vertoeft. De groot-
winkelketen is bijzonder actief
als sportsponsor. Superconfex
is bijvoorbeeld hoofdsponsor
van de wielerploeg van Jan
Raas. De band met Fortuna Sit-
tard loopt via Macintosh-top-
man Ger Beyer, die sinds enke-
le maanden actief in het Fortu-

contacten die reeds gelegd zyn,
circuleren nu reeds de namen
van Superconfex als hoofd- en
Masita als kledingsponsor in De
Baandert.

kend worden van de beëindi-
ging van het contract met Gene-
ral Biscuits Nederland (Liga) is
de Sittardse eredivisionist
drukdoende een nieuwe geld-
schieter binnen te halen. Of-
schoon de voorzitter gisteren,
tijdens de officiële presentatie
van de nieuwe manager, Jacq.
Opgenoord en trainer, Han Ber-
ger, nog niet wilde ingaan op de

# Gistermiddag tekenden
Jacq. Opgenoord (links) en
Han Berger in het bijzijn
van voorzitter mr. Paul
Boels hun verbintenis als
respectievelijk manager en
coach van Fortuna Sittard.

trainerscaroussel

Van onze sportredactie

UTRECHT- Wanneer de twee advi-
serende organen van FC Utrecht ko-
mende maandag hun fiat geven is
Hans Ooft (41) komend seizoen di-
recteur bij de club. Ooft, voormalig
oefenmeester van het Japanse Maz-
da en ex-bondsofficial, heeft dins-
dagavond een oriënterend gesprek
gevoerd met een bestuursdelegatie.
Voorzitter TheoAalbers: „Komende
maandag gaan we met de raad van
overleg en de raad van commissaris-
sen de zaak doornemen, dan nemen
we een beslissing. Het ziet er op dit
moment gunstig uit, in principe zijn
we akkoord. Ik verwacht dat de
zaak binnen enkele dagen in kan-
nen en kruiken is".

Dick Advocaat kan worden ge-
schrapt uit het rijtje kandidaten om
FC Utrecht-trainerHan Berger op te
volgen. De oefenmeester van Haar-
lem, die bij de Utrechtse spelers bo-
venaan het verlanglijstje staat, is te-
leurgesteld in voorzitter Theo Aal-
bers. „Een aardige kerel, maar hij
heeft zich niet aan een afspraak ge-
houden. Hij zou mij vorige week te-
rugbellen voor een tweede gesprek.
Ik wacht nog op dat telefoontje".

Het uitblijvenvan het belletje is niet
de enige reden voor Advocaat om af
te haken. „Ik begrijp dat Hans Ooft
definitiefnaar FC Utrecht komt als
directeur. Ik heb niets tegen Ooft als
persoon, maar ik weet zeker dat hij
diep in zijn hart meer trainer dan
manager is. De nieuwe man bij FC
Utrecht zal ongetwijfeld met dat ge-
geven te makenkrijgen. Ik kom vol-
gens Aalbers nog maar net kijken in
het trainersvak, maar ik weiger toch
verantwoording af te leggen aan een
eerste man"

Eerste divisie
Heracles-DenHaag 2-4

Stand:
Excelsior 17 11 4 2 26 32-14
Vitesse 17 10 5 2 25 28- 9
AZ 17 8 5 4 21 39-19
NEC 17 7 6 4 20 35-22
GA Eagles 17 8 4 5 20 33-20
Den Haag 16 8 3 5 19 42-24
NAC 16 7 5 4 19 27-26
Heerenveen 17 8 3 6 19 28-22
SVV 17 6 6 5 18 26-28
Cambuur 17 6 5 6 17 27-23
Graafschap 18 6 5 7 17 24-33
DS'79 17 7 2 8 16 30-32
Heracles 17 5 6 6 16 24-30
Telstar 17 5 4 8 14 25-34
RBC 16 5 3 8 13 17-27
Eindhoven 17 5 3 9 13 20-26
Wageningen 17 3 4 10 10 20-37
HelmondS. 17 17 9 9 17-35
Emmen 16 4 0 12 8 21-54

NEC kampioen le periode

Tweede periode:
GA Eagles 8 5 3 0 13 23- 6
Excelsior 9 6 1 2 13 19-10
Den Haag 8 5 2 1 12 31-13
Vitesse 8 5 2 1 12 11- 3

Zaakwaarnemer Lagendijk: Waar Spanje gekomen om zaak af te ronden

Koeman en Barca
nagenoeg akkoordLimburgs Dagblad

sport
bregts bekijken hoe organisatori-
sche problemen voor en bij wed-
strijden in het buitenland intern
kunnen worden opgelost.
De verantwoordelijke technische
baasvan het Nederlands Elftal raak-
te begin van deze maand geïrriteerd
over de organisatorische chaosrond
een tweede oefenwedstrijd in Israël.
De bondsofficials lieten het afwe-
ten, het duel met het clubteam Ha-
poel Petachtikva werd georgani-
seerd door de kledingsponsor.
Libregts pleitte in Israël voor een
teammanager. Het sectiebestuur
stelde dat reizende voetbalgezel-
schappen altijd voor improvisaties
komen te staan. Het college en Li-
bregts waren ook de mening toege-
daan dat de kwestie destijds 'veel te
zwaar' in de openbaarheid was ge-
komen.
Bij grote toernooien stuurt de
KNVB altijd een kwartiermaker
vooruit. Bij het laatste Europees
kampioenschap was dit assistent-
trainer Nol de Ruiter en trad Carel
Akeman tijdens het toernooi op als
'regelneef.
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789eStaatsloterij, 3e trekking 17 januari 1989.

In dezetrekking ruim 290.000 prijzen samen bijna’14.000.000,-.

De hoofdprijs van ’ 500.000,- is gevallen in de
serie AG op het nummer 082143.

19 troostprijzen van ’ 5.000,- zijn gevallen op het
nummer 082143 van elk van de andere series.

De extra prijs van ’ 250.000- is gevallen in de
serie AW op het nummer 051646.

19 troostprijzen van ’ 2.500,- zijn gevallen op het
nummer 051646 van elk van de andere series.

20 prijzen van ’lOO.OOO- op alle lotnummers 047547
20 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 018082
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 038075

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 2068
200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 7255

2.000 prijzen van ’ 500,- op alle eindcijfers 380
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 065
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 841
2.000 prezen van ’ 100,- op alle eindcijfers 901
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 763

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 86
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 26
20.000 prezen van ’ 50- op alle eindcijfers 43
20.000prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 39

200.000 prijzen van ’ 25- op alle eindcijfers 8

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.

De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld.
?er opeen lot meer dan één prijs is gevallen,

.: achter het nummer dat de hoogste
ewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

immers Eindcijfers) of Totaal prijzen-
j^end op: lotnummers): bedrag:

1 1 10
11 60

361 110
521 260
841 110
901 110

047841 20.110
077061 25.010

2 2 20
392 120

018082 25.020

3 43 50
93 50

763 200
Extra prijs serie AG 082143 500.050
Troostprijs andere series 082143 5.050

4 4 15
394 265

5444 1.015
013524 5.015

5 65" 100
065 200

7255 1.000
021325 50.000
038075 2.000

6 26 50
86 50

Extra prijs serie AW 051646 250.000
Troostprijs andere series 051646 2.500

7 017 250
8167 1.000

047547 100.000

8 8 25
2068 1.025

9 39 50
59 50

089 100

0 380 500
059500 2.000

*
Zetfouten voorbehouden.

TOTAAL BEDRAGAANPRIJZEN:
RUIM 33 MILJOEN GULDEN.

De Staatsloterij keert alles uitwat u wint: op
deprijs wordt geen kansspelbelasting in mindering
gebracht U krijgt het volle pond.
GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 20 JANUARI WORDEN GEÏND.

Elke keer ruim één miljoen prijzen in de pot
In de Staatsloterij worden elke maand zon twee
'miljoen loten uitgegeven. En elke maand worden er
ruim één miljoen prijzen uitgeloofd.

Verkoopadressen vindt u in de Gouden Gids.
U kunt trouwens ook via uw bank- ofgirorekening
meedoen. Maak f2- per lot over op bank-

rekening 51.44.44.444 of girorekening 5151 ten
name van de Staatsloterij te Den Haag.

Een paar dagen voor de eerste trekking krijgt
u uw lotnummers) thuisgestuurd. De gewonnen
prijzen worden na de derde trekking op uw bank-
pfgirorekening bijgeschreven.

Nog gemakkelijker is het om de Staatsloterij
'te machtigen voor automatische overschrijving.
Dan weet uzeker datugeenkans mistAlle inlichtin-
gen: 070-498798.
MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ ~m*

■ 1 Wmmm_Vw_m-wKiÊ Perfecte harmonie tussen mens en machine. ' * \~_r-' —
OPALLE FRONTEN ONDERSCHEDEND: I

DE MAZDA323 ENSIGN
De Mazda 323 staat bekend als een I t . "*"%J^ \,^-^. en elektrisch bedienbare buitenspiegels

schappen. Hoge prestaties, maar zuinig in " Zwarte omlijsting van ramen en portier- J

__M^.^—^^^^^^^^^^^b^^^^^^^^^^^^^^^

W\w/ y_ / ■ Hl * " ..„-wj^mgM
\^m \WÈÈÊ___\_W^s^kW BRr ~

.i\ï - 'ümW f■ "M _::__mm_::_ ' ' '"«-i^. TÉWffllßliMil^^ " Hl■."mum |s| ....
Efl^. H BMfc^i^^ / g-». r*
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ÜGN 1 3L HATCHBACKISLEVERBAAR VA. F 23.290,-, IN 1.5 L. VERSIE VA. F 23.990,-, IN SEDAN 1.3L. UITVOERING VA F 25.290.- EN IN 15L. VERSIE VA. F 25.990,-. ER IS AL EEN MAZDA 323 VA. F 21.100.- " MEERPRI|S METALL.C lAK F450-.INCLUSIEF BTW(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN). AFLEVERINGSKOSTEN F390.- 6JAARCARROSSERIEGARANTIE. IMPORTEUR:AUTO PALACE DE BINCKHORST BV, DENHAAG. TEL.: 070 489400. ___ J

I Ti ~ ] 11 | LOVEN HEERLEN B.V.
f f IJ/ n_o_C_\\_P_Y' Palemigerboord 401, Heerlen
1/rr IfVHIVII \__>~.v.._\ Telefoon 045-722451 ' ;

~~ AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I [ I AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. [ I AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V. \
Maastrichterlaan 22-26, Beek ] Kruisweide 3, Nieuwstadt I l Langheckweg 2 Kerkrade

r,:,ujW| Telefoon 04402-71920 i.^'-M Telefoon 04498-53055 rii u-V-Sl Telefoon 045-464646

r~~] AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF FH AUTOBEDRIJF LEYMBORGH Hl RADREMA AUTO'S
■ Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht Galjoenweg 73 (Beatrixhaven), Maastricht

Li^l'LJ Telefoon 043-642697 hrtyH Telefoon 04490-15838 [ CES-3 Telefoon 043-632250 __^

ARMENIË GIRO 797
TE UTRECHT

ARTSEN ZONDER GRENZEN/MENSEN IN NOOD/NEDERLANDSE RODE KRUIS/STICHTING OECUMENISCHE HULP

Te huurop gez. camping m.
zwemb. Frejus STACARA-
VAN m/douche/toilet ml.
09-3394539681 Ned. spre-
kend;
St.-Maartenszee BUNGA-
LOW. Zwemparadijs. Voor-
seizoen vanaf’ 295,-; week-
end vanaf ’225,-; Tel.
02246-3109.

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.

Vrouwenpolder: te huur
met carnaval: ZOMERWO-
NING, 8-pers. Tel. 01100-
-28382.

Te k. PEUGEOT 309 Score,
9 mnd., div. extra's, wit,
nw.pr. ’ 26.200,-, nu

’ 21 200,-. Tel. 045-230039.

RENAULT Fuego G5,
'80, ’3500,-; BMW 525
'79, LPG, ’3750,-; V°ha
245 GL, '79^3750,-;Hon£j
Civic aut, 'èl, ’ 2950.-jA&O
scyl. '79, ’2250-, BMfgo,
S, ’ 3^50,-; M.B. 200 D, ,7g,
’6750,-; VW Golf V, fei.
’2250,-. Inruil mog- J_ x.
045-211071, Overbroe*
straat 54, Hoensbrogl^^--
BUICK Electra 225 L? ;
'78, le eig., 114.000 *&.
’4500,-. Inruil mog.
045-211071. ___--^

"T'81"Ford FIËSTA, bj. -„
i.z.g.st., APK. vr.pr ’ 3^ g.
Laagstraat 31, Steent* "
Hoensbroek. ,—-'''

Opel ASCONA 1900, #£
bi '80, ’2450,-; Simca y
sfel, b|'B2, ’2150-, Dey-
GLS, tg. '80, ’2750', ■£, ;
sun Cherry, t. '81, f W\ag>.
inruil mog. Heerenweg
Heerlerheide. ~-""
RENAULT5 TL autom- oj,
'80, APK, zeldzaam m^j.
vr.pr. ’1250,-. Tel.
422882. -^
Te k. van part. OPEL On^ga stationcar LS, f t„
glas, etc, zilverblauwml-'Bl km.st. 27.000.
’32.000,-. Tel. 045-4174&^



Na een 4-1 ach-
terstand halverwege de eerste helft

GRONINGEN - Op doorreis naar
Zweden, waar zaterdag de Europa-
cup 11-return tegen RP IF Linkö-
ping op het prorgramma staat, heeft
het damesteam van Herschi/V en L
gisteravond in Groningen de voor-
uitgeschoven handbalwedstrijd te-
gen V en K met 12-15 gewonnen.

zyn eerste zege. Net als een dag
eerder Piket liet hy nu de Joego-
slaaf Sokolov ontsnappen naar
remise.

Sokolov (Joe) - Van der Wiel (Ned) 1/2-
1/2, Nikolic (Joe) - Granda Zuniga(Per)
afg., Anand (Ind) - Ribli (Hon) 1/2-1/2,
Benjamin (VSt) - Vaganian (Sov) 0-1,
Douven (Ned) - Tsjeskovski (Sov) 1/2-
1/2, Miles (Eng) - Georgiev (Bul) 1/2-1/2.
Stand na vijf ronden: 1. Tsjeskovski 4
punten, 2. Douven, Anand, Vaganian en
Ribli 3, 6. Piket, Benjamin, Sokolov en
Sax 2 1/2, 10. Miles 2, 11. Granda Zuniga
en Nikolic 1 1/2 en 1 afg., 13. Van der
Wiel en Georgiev 1 1/2. Grootmeester-
groep B, derde ronde: Nijboer (Ned) -Dokojan (Sov) 1/2-1/2, Armas (Roe) - Fe-
dorowicz (VSt) 0-1, Bosboom (Ned) -Lau (BRD) 0-1, Andruet (Fra) - Rogers
(Aus) 1/2-1/2, Campora (Arg) - Hodgson
(Eng) 0-1, Van der Sterren (Ned) - Kuyf
(Ned) 0-1. Afgebroken partij eerste ron-
de: Armas - Rogers 1-0.

a4en b2kwam een wit paard op
de sterke post d3te staan. Dou-
ven week zelf af van het vervolg
van Sosonko met 12. Pfes in
plaats van Lf4 om drie zetten la-
ter met h 3complicaties uit te
lokken. Op de 20e zet overzag
Douven echter Td7, waarna er
verder geen eer meer te behalen
was.

De beste Nederlander, Rudy
Douven, handhaafde zich op de
gedeelde tweede plaats door re-
mise te spelen tegen de Sovjet-
rus Vitali Tsjeskovski, dienog al-
tijd een heel punt voorstaat op
zijn achtervolgers. Daar voegde
zich ook zijn landgenoot Rafaël
Vaganian bij, die na vier remises
voor het eerst tot winst kwam, te-
gen de wisselvallig spelende
Amerikaan Joel Benjamin. John
van der Wiel wacht nog altyd op

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

GELEEN - Het Limburgs zaalvoet-

Stand na drie
ronden: 1. Fedorowicz en Hodgson 3
punten, 3. Lau 2, 4. Andruet, Nijboer,
Kuüf en Dokojan 1 1/2,8. Armas en Ro-
gers 1,10. Campora 1/2en 1afg., 11. Bos-
boom 1/2, 12. Van der Sterren 0 en 1 afg.Uitslagen: Piket (Ned) - Sax (Hon) 1-0,

Rudy Douven kwam niet erg on-
der de indruk van koploper
Tsjeskovski. De Eindhovenaar
voerde een idee uit van Genna
Sosonko, die dat tydens de
Olympiade tegen Joesoepov in
het Hollands uitprobeerde. Via

Fiscus brengt LeMond
opnieuw in moeilijkheden

Amerikaanse pechvogel: „Ooit kom ik weer terug op topniveau”

balteam speelde gisteravond een
oefenwedstrijd tegen Gulpen ter
voorbereiding op het Nederlands
kampioenschap voor provinciale
teams dat volgende week zaterdag
in Nijmegen van start gaat. Het lim-
burgs team won met 9-1 van Gul-
pen. In het Limburgs team ontbra-
ken de vijf geselecteerde spelers
van koploper 't Bouwfonds.
Marcel Loosveld en Ed Demandt
hadden van coach Vic Hermans
vrijaf gekregen van Vic Hermans
maar Raymond Schwidder, Chris
Luyten en Henny Bastiaans hadden
uit eigen beweging voor dit duel af-
gezegd. Vic hermans: „Zij vonden
namelijk dat de clubtraining, die
ook op woensdag valt, voor ging, ze-
ker gezien de gebrekkige mogelijk-
heden van de laatste maanden in
verband met het WK zaalvoetbal. Ik
heb gistermiddag nog met Henny
Bastiaans hierover gesproken en
hem gewezen op de consequenties.
Ik zal op dit drietal geen beroep
meer doen."

" Greg Le Mond fiscale problemen in België.

I^EN/NIJMEGEN - Alle play-
( auels worden knallers, dat staatvoorbaat vast. Dit zal ongetwy-
*ke te Saan van het spel ener van de sportiviteit. De belan-
y '^°oral nu veel clubs diep in de

buidel van hun sponsoren
Centen tasten om versterkingenr te trekken, zijn hoog. Verschil-
C> Wedstrijden in de play-offs
*rbh

gen merkbaar het stempel van
Siti u e beslissingen. Hierover kan
|l °*e Eaters na het duel tegen de

in Tilburg meepraten. En-
clubs maken zich dan ook zor-

NvVer et verlo°P van deze com-

l l voor niets zijn door de Neder-se IJshockey Bond, op verzoek
t^ , scheidsrechterscommissie,bjj Zweedse scheidsrechters aan-
W> en" Hiermee geeft de yshoc-
*m ,nd vooraf al tekennen dat het

*rtandse scheidsrechterscorps
opgewassen is tegenuruk van deze competitie.

tav°°rzitter van de scheidsrech-
te Ernie Zaalberg is bij spelers ens momenteel de gebeten hond.
jjj*1' ook clubs hebben hun beden-
jSen tegen de handelwijze van
j^erg.Hij: „Ik heb meer dan tien
U'n detuchtcommissie zitting ge-
|S|j en er heeft geen haan naar mij

?^id. Nu ik de chef van de
i^iasrechters ben valt plotseling
Wreen over mij heen. Ik zou niet
H *n waarom ik een club als Ny-

J 1 za* bevoordelen. Zeker om-
in Nijmegen w00n... Ik heb

VÜt C^u^ Seen verplichtingen".
'"om aters- dat in Tilburg al een
Vjf>r°efje kreeg van de wyze
j^/°P een wedstrijd verloren kan
iv^' zich nu terecht zorgen
Mjv "et verdere verloop van de
ifott s- Vooral bij manager Huub
''iet ft en *rainer Daski. Zij wetenmeer waar ze aan toe zijn.

st e
ersmanager Huub Notten heeft

zwaar hoofd in hoe het be-
Je g'Jke uitduel in Nijmegen tegen
i^ Pitmannen zal uitpakken. De
r °ewezen scheidsrechter Strui-
j^nlndt hy nu net niet de sterkste
iSo

v°°r dit duel. Dat twee super-
.\ s °P detribune zitten stelt hem
.L» niet gerust. „Zo gaat de 10l er

'otiri 'S niet leuk meer"' zeSt hy.
gavond om 18 uur sPeelt

Iegpe Eaters thuis in Geleen tegen
ijUp Oilers. De Friezen kunnen in
'stip1 °^ een warm onthaal reke-

Geleense team zint nog ope W oor de thuisnederlaag enke-
geleden in de bekercom-

lliei' e- Alskijkspel zullen de thuis-
ii4bls van Smoke Eaters voor het

ek interessant worden.

" De presentatie van het door Hennie Kuiper (midden) geleide
nieuwe Duitse profteam team vond plaats in de Schleyerhalle
van Stuttgart. Rechts Eddy Merckx, die de ploeg van materiaalvoorziet- Foto: COR VOS.

Merckxsteunt Kuiper
Debuterend ploegleider met twaalf neoprofs aan slag

KNOKKE - Aan de vooravond
van het wielerseizoen 1989
verkeert Greg Le Mond op-
nieuw in moeilijkheden. De
Amerikaan, die door een dom
jachtongeval en een slepende
beenblessure twee verloren ja-
ren achter de rug heeft, werd
onlangs geconfronteerd met
enkele fikse belastingaansla-
gen. Le Mond, die sinds zijn
overstap naar de profrangen in
Kortrijk woont, heeft nog
steeds geen oplossing gevon-
den voor de gerezen proble-
men met de Belgische fiscus.
Tijdens de presentatie van zijn
nieuwe ploeg ADR-W-Cup,
gisteren in het statige Casino
van Knokke, deed hij daaren-
tegen net alsof er niets aan de
hand was. Le Mond sprak uit-
sluitend over zijn wielertoe-
komst. „Ik ben kerngezond en
hoop zo snel mogelijk weer de
top te bereiken," verstopte hij
zijn kopzorgen.

„Kleine mensen mogen toch ook
wel eens grote dingen doen," ver-
klaarde Francois Lambert zyn spek-
takulaire aanpak. „Mijn feest wordt
door de televisieuitzending in de
schaduw geplaatst. Ik neem het op
de koop toe, want ik wil op deze wij-
ze een lans breken voor de samen-
werking met de andere ploegen uit
het land."

geslaagdecome-back te maken. Het
feit, dat ik weer helemaal fit beh,
heeft me ervan overtuigd dat ik ooit
weer op topniveau zal terugkeren.
Maar dat vergt tyd. Misschien lukt
het dit seizoen al."
Evenals in het verleden stelde Brug-
genaar Francois Lambert gisteren
zijn wielerploeg op indrukwekken-
dewijzevoor. Speciaalvoor de gele-
genheid had hij de gehele dag het
Casino van Knokke afgehuurd.
Liefst negenhonderd invites, waar-
bij een aantal bekende ministers en
politici, gaven acte de prèsence bij
het door artiesten en showgroepen
opgeluisterde avondfeest.

door bennie ceulen

Ook Koevermans
in tweede ronde

Bij Grandslamtoernooi Melbourne

Na een jaar PDM heeft de Tourwin-
naar 1986 gekozen voor een nieuwe
werkgever: het Belgische ADR. „Er
hebben allerlei speculaties over
mijn vertrek bij PDM deronde ge-
daan. Allemaal kletspraat. De waar-
heid is dat PDM mij wilde behou-
den, maar datik er geen zin meer in
had. Bij PDM kreeg ik te weinig
vrijheid. Die heb ik by ADR wel ge-
vonden. Mijn nieuwe bazen hebben
mij de toestemming gegeven om in
de Amerikaanse koersen voor de
nationale ploeg, die door de brou-
werij Coors gesponsord wordt, te
rijden. Ik heb daarbelangen bij, om-
dat mijn sportbedryf Team Le
Mond co-sponsor van die formatie
is."

Het Amerikaanse wonderkind, zo-
als sponsor Francois Lambert hem
gisteren afschilderde, heeft on-
danks zijnproblemenvan de afgelo-
pen jaren nog steeds het volste ver-
trouwen in een geslaagde come-
back. „Mijn terugval is uitsluitend
aan domme pech te wijten. Ik heb
nog geen echte kans gehad om een

Arbiter Houben
houdt lezing

?egen ~ Vrijdagavond om half
by^ verzorgt internationaal voet-
(l°ot) ei" Frans Houben uit Maria-
**fs een lezing voor scheidsrech-
te-.. en andere belangstellenden.
V,Van handeling: Het Plenk-

"" öachstraat 2, Geleen.

Oaf (20.00 uur) is een korte by-
öe i ornst voor uitsluitend arbiters.
de «??8 wordt georganiseerd door
Qeip~cheidsrechtersgroep Sittard,

en Omstreken.

ten in het profmilieu. Bernd Gröne,
de zilveren medaljewinnaar van de
Olympische wegwedstrijd, is een
van de twaalf.De ploegmakkers van
Gröne zijn Udo Bölts, Jochen Gör-
gen, Guido Eickelbeck, Werner
Stauff, Werner Wüller, Dariuz Kaj-
zer, Uwe Nepp, Sepp Holzmann (al-
len West-Duitseland), Ralf Moor-
man, Cees Hopmans (beiden Neder-
land) en Dean Woods (Australië). In
dfe eerstvolgende weken zal de for-
matie zich in Zuid-Frankrijk op het
seizoen voorbereiden. Vooral klei-
nere rittenkoersen (met name in
Frankrijk en Italië), alsook se-
miklassiekers staan op het pro-
gramma. Indien de resultaten zulks
rechtvaardigen zal Kuiper tevens de
kandidatuur indienen voor deelna-
me aan deRonde van Italië.

STUTTGART - 'Team Stuttgart' is
de naam van de nieuweDuitse prof-
ploeg, die onder leiding van Hennie
Kuiper aan de slag gaat. Het vroege-
re wielerfenomeen Eddy Merckx
fungeert als constructeur van het
team. Kuiper beschikt over een
budget van ongeveer anderhalf mil-
joen D-mark.
Het geld is bijeengebracht door een
groep sponsors, nadat lange tijd
door initiatiefnemer Walter Holt-
mann gerekend was op hoofdzake-
lijk de inbreng van één (bouw)fir-
ma. Eddy Merckx is constructeur
van de ploeg. Mercedes-Benz zorgt
voor het wagenpark. Het gemeente-
bestuur van Stuttgart bekostigt re-
presentastieve verplichtingen,
mede uit PR-oogpunt in verband
met de kandidaatstelling voor de
wereldkampioenschappen over en-
kele jaren.
Kuipers ploeg bestaat uit twaalf
renners. Zij zijn allemaal debutan-

Van onze sportredactie

Francois Lambert maakte van de
gelegenheid gebruik om de verza-
melde pers een verklaring te geven
voor de ongeloofwaardigheid die
omtrent zijn persoon in het verle-
den gerezen was. „In het buitenland
wordt myn werk geprezen; in Bel-
gië niet. Dat wil ik nu rechtzetten.
Velen hebben zich afgevraagd hoe
een kleine firma als ADR zon dure
ploeg kon financieren. Allerlei leu-
gens werden verteld. Men gaf een
verkeerde voorstelling van zaken.
ADR is inderdaad een kleine firma,
dieniet een grotewielerploeg in zijn
eentjekan dragen.Om al die onpret-
tige verhalen uit dewereld te helpen
geef ik nu opening van zaken. Door
de prestaties van onze renners en de
aanpak van onze tovenaar José De
Cauwer heeft onze ploeg op interna-
tionaal vlak een klinkende naam ge-
kregen. Daarvan plukken we nu de
vruchten, want onze co-sponsors in
Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland
en Scandinavië brengen liefst 56
miljoenvan hettotale budget, dat 58
miljoenfrank (3 miljoen gulden) be-
draagt, bij elkaar. Deze ploeg kost
mijn bedrijf derhalve slechts twee
miljoen frank. Duidelijke cijfers,
waarmee ik alle verdachtmakingen
de kop hoop in te drukken," ver-
klaarde Francois Lambert op verbe-
ten toon.

Ondertussen zijn de heren nog
steeds doende met het opruimen
van de restjes van de eerste ronde.
Carl-Uwe Steeb manoeuvreerde
zich door een overwinning met 6-1,
6-4, 6-2 in depositie, waarin hij voor
de tweede maal binnen een maand
de tennishiërarchie kan aantasten.
In de tweede ronde van Melbourne
treft hij een andere Goliath tegen-
over zich: de vroegere nummer één
Ivan Lendl.
In een van de laatste wedstryden
van de dagraakte het toernooi bij de
heren nog een hoog geplaatste spe-
ler kwyt. De Zwitser Jakob Hlasek,
als vijfde ingeschat, verloor in vier
sets van de Australiër Daren Cahill,
nummer 27 van de wereld.

plaats bij de eerste honderd,
won in drie sets: 6-1, 6-4, 6-4
van de Zuidafrikaan Gary
Muller.
In het herendubbel versloeg
Torn Nijsse met zijn Britse col-
lega Dyke het Oostenrijkse/Ts-
jechische koppel Muster/Suk
met 6-3, 6-3.

MELBOURNE - Het Neder-
lands contingent, dat de twee-
de ronde bereikte, kwam op
vijf. Na Brenda Schultz, Ma-
non Bollegraf, Michiel Scha-
pers en Torn Nijssen, door-
stond Mark Koevermans de
vuurproef van zijn eerste
Grandslam-optreden. De 21 ja-
rige speler uit Bergschenhoek,
die hard op weg is naar een

Vandaag:
Groene Ster-Hopel. 18.30 uur
EHC-Roda comb. 19.00 uur

Vrijdag:
Born-LHB/MC, 20.00 uur

Zaterdag:
Groene Ster-SVN, 15.00 uur

Zondag:
W Berg '68-Mheerder Boys. 11.30 uur
Limburgia-FC Vinkenslag. 14.30 uur
EHC-Vaesrade, 12.00 uur
EHC-RKDFC, 14.00 uur

(ADVERTENTIE)

MET RODA NAAR SOFIA
In het kader van het
Europacuptreffen tussen SOFIA en
RODA JC organiseren wij
volgende reizen:
4-daagse busreis ...
inkl. kaart ’ 045,—
8-daagse vliegreis
inkl. kaart ’ OOt>#-
U verblijft in het wintersportoord
Borowitz, 3-sterrenhotel h.p.

5-daagse vliegreis
per lijndienst ’ 1095,—
4-sterrenhotel in Sofia hp. inkl. kaart
Boekingen/informatie bij:

REISBUROIBf
CROMBAG
HEERLEN 045-740000
KERKRADE 045-463636
GELEEN 04490-53355
SITTARD 04490-26080

öj.Q
Q Klimmerstrofee voor amateurs geniet de steun van

koyJ 1 s Bierbrouwerij, hetgeen uit het tekenen van de overeen-« tot uiting komen. Foto: WIDDERSHOVen.

Op de vierde dag van de open
Australische tenniskampioen-
schappen (vandaag) vertoeft Bren-
da Schultz in de onmiddellijke na-
bijheid van Boris Becker en Mats
Wilander. Haar partij tegen de als
veertiende geplaatste Australische
Arme Minter is gepland als tweede
partij op hetcentrecourt. Boris Bec-
ker opent de vijandelijkheden van
de dag op het overdekbare show-
court tegen Kelly Evernden. Na
Schultz tegen Minter is de beurt aan
Mats Wilander voor diens confron-
itatie met Ramesh Krishnan.

Puntenoogstin acht Limburgse amateurcriteria
Klimmerstrofee geeft
kleur aan koersen " DEN HAAG - AZ uit Alkmaar,

als derde geklasseerd in de eerste
divisie, heeft spits Henk Grim voor
derest van het seizoen gehuurd van
BW Den Bosch. AZ zat om een
aanvaller verlegen, omdat het David
Loggie naar Willem II zag vertrek-
ken als vervanger van Willem van
der Ark.

is gekozen voor een reis per bus,
die bovendien in diverse etap-
pes plaatsvindt. Gisteravond
stond in Groningen de ingelas-
te competitiewedstrijd tegen V

en K op het programma. On-
middellijk na afloop van dit
duel vertrok V en L naar het
Westduitste Dötlingen bij Bre-
men, waar de nacht werd door-
gebracht. Vanavond en komen-
de nacht reist V en L via Dene-
marken verder naar Zweden.
Getuige de foto ziet V en L, on-
danks een 13-17 nederlaag af-
gelopen zaterdag in eigen hal,
de confrontatie in Linköping
met veel optimisme tegemoet.

Dames Herschi/
V en L op weg
naar Zweden

" Gistermiddag is het dames-
team van Herschi/V en L vanafhet sportcentrum Glanerbrook
in Geleen per bus naar Zweden
vertrokken, waar de ploeg van
trainer Piet Kivit zaterdag de
return tegen RP IF Linköping
speelt. Pas vrijdagochtend zul-
len de Geleense handbalsters
daadwerkelijk in het 150 kilo-
meter ten zuidwesten van
Stockholm gelegen Linköping
arriveren. Om kosten te sparen

van onze medewerker

chiP^D E ~ °P initiatief van Mi-un.ncen uit Bunde wordt tij-
Otu e* komende wielerseizoen
teUr

nKlimmerstrofee voor ama-
SraL.ge^treden- Princen heeft
beivH Bierbrouwerij in Wijlre
ond

m gevonden om zijn plan te
ben* teunen. Immers er is een
«est i§ Van f 2-50°.°0 beschikbaar
kla-T voor de vijftien bestge-

"sseerden in dit klassement.

Sohfst ln acht criteria, Wolder,toii^i 1!I**B'1**8' Bere en Terblijt,
Wiz e£ StGeertruid, Sweik-
*ijnfnü Klimmen en Maastricht,

telkens voor de eerste vijftien

renners punten te verdienen: vijf-
tien voor de winnaar, veertien
voor nummer twee, dertien voor
nummer drie, enzovoort.

Princen over zijn initiatief: „Zon
extra competitie erbij brengt
meer spanningin diewedstrijden.
Ik heb nu al toezegging van diver-
se nationale amateurtoppers, dat
zij in zoveel mogelyk wedstrijden
willen starten voor de Brand Bier
Klimmerstrofee. De hoofdprijs is
f410,00 plus een beker. Ik probeer
op de avond van de prijsuitrei-
king, uiteraard in de brouwerij,
enkele coryfeeën te strikken. Mo-
gelijk komt Joop Zoetemelk als
eregast."

De resultaten van de Westduitse
midlotto zyn: Trekking A: 2-30-35-
-38-40-44. Reservegetal: 39. Trekking
B: 6-9-10-21-25-30. Reservegetal: 28.
Spel 77: 4892246.

DEN HAAG -Trekkingvan de mid-
lotto: 8 -10 -17 -29- 39 - 40. Reserve-
getal: 27. Cyferspel: 6 3 0 9 84. Extra
prijzen op: 7 4 8 4 1 4.

Limburgs dagblad

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

oefenvoetbal

lotto

sport kort

Bouwfonds-spelers buitenspel gezet

SmokeEaters thuis
tegen BP Oilers

Alle play-offs
Worden knallers

WIJK AAN ZEE - Jeroen Piket
behaalde in de vijfde ronde van
het Hoogovens schaaktoernooi
zijn eerste overwinning in Groot-
meestergroep A. Hij versloeg
met wit de Hongaarse groot-
meester Gyula Sax. De partij
vergde slechts 24 zetten.

Douven imponeert
tegen koploper

sport
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Opsteker voor
Herschi/V en L

begon, vooral onder aanvoering van
de lichtgeblésseerde Natasja Kivit,
V en L beter te spelen. Dat resul-
teerde bij rust in een 7-6 voorsprong
voor de Geleense ploeg.

Na de hervatting raakten de gasten
even het spoor byster (9-8voor V en
K), maarvan lange duur was deGro-
ningse opleving niet. Via prima sa-
menspel ert fraai uitgevoerde aan-
vallen nam V en L definitief af-
stand: 10-14. Zelfs in ondertal toon-
de men meer in huis te hebben dan
V en K. Eindstand: 12-15.
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DE NIEUWE LANCER.
Het lijkt alsof hij uit één blok massief "staal" gehouwen is. Toch injektie-versies. De diesels zijn pittig, soepel en stil. De auto-
zijn zn lijnen niet hard en hoekig, maar rond en vloeiend. Het is maten zijn uitgerust met power/economy keuzeschakelaars-
de lijn van de toekomst. Hij levert een ideaal profiel op. Met een Bij ontwerp en bouw zijn materialen en konstruktietechnieken
lange, hoge daklijn. Dat schept zeeën van ruimte, ook voor de gebruikt die bij een lager gewicht nóg meer sterkte en duur-
mensen achterin. En er blijft toch nog een ongebruikelijk grote zaamheid geven. Daarkunt u zich nu bij elke Mitsubishi dealer
kofferruimte over. Nog meer perfektie: een zeer hoog uitrus- van gaan overtuigen. Een greep uit het gamma: Lancer 1.3 EL
tingsniyo en een weggedrag dat rijplezier, komfort en veilig- f 25.195,-. Lancer 1.5 GLi (ECI) f 29.395,-. Lancer 1.8 EL m
heid met elkaar kombineert. Een onderhouds- en kostenpa- Diesel f 31.745,-. Prijzen inklusief BTW, afSassenheim. __\w^Ê__. MITSUBISHI
troon dathempartikulier aantrekkelijk en zakelijk onweerstaan- Wijzigingen voorbehouden. motors

baar maakt. Motoren van de nieuwste generatie. Katalysatoren

voor de benzineversies. Een ECI Multi Point-systeem voor de MTSUBISHI/DE GESTAALDE PERFEKTIE

BEEK/GENHOUT N.GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT AUTO KLEIJNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,

jrweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36,tel. 04742-2670.

Voor SITTARD vragen wij enkele

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur
's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Baandert 16, Sittard, tel. 04490-15577.

LimburgsDagblad

■■iiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiuuiiiJiiuiiKiiitiiJi 111"1

OPEN DAG
zaterdag 21 januari

HAVO/MBO SITTARD
Beukeboomweg 24, Sittard

met 0.a.:

" informatie over de nieuwe HAVO/MBO-opleiding;

" informatie over de nieuwe eindexamenvakken
informatica en bedrijfseconomie.

ledereen is welkom!
van 10.00-13.00 uur,
Beukeboomweg 24, Sittard.

llll■lllllllll■l■lll■ll■tlll■ll■llllllllll■llllllll■illllUllAllllllUllllllltlllllll■lllllllllllll■llllllJll■lll■llllllltllll■lllll■l■■ll,ll,l

f (jf*VENDUHUIS DICKHAUT*\-JfiL__ VEILINGEN *p\ Jr^
ROEREND GOED

Bredestraat 23/23A, 6211 HA Maastricht, tel. 043-213095

KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDELVEILING
op maandag 23 januari om 19.00 uur op bovenstaand adres-

Ten overstaan van de weledelgestrenge heer notaris M. Stassen te
Valkenburg, zullen goederen worden geveild, bij opbod en tegen contante
betaling, uit diverse nalatenschappen en uit particulier bezit, zoals:
meubilair: buffetkast, vitrinebuffet, notehouten Mechels buffet, Mechelse
schoorsteenmantel, 17e-eeuwse 2-deurs kast, Luikse kabinetkast,
eikehouten neo-barok slaapkamerameublement, diverse tafels en stoelen,
50'er jaren Pastoe meubels, bidstoel, 3-zits leren bank, fauteuils, Luikse
commode, halkist, L. XVI haardscherm, kapstok, antiek spinnewiel, L.
Philippe theetafel, theekastje;
Perzische tapijten: Heriz, tentzak, geknoopte berber;
klokken: consoleklok, comtoise, appelklokje, medaillonklok, pendules,
schilderijen: w.o. Caveto, Daenen, Lausberg, Lips, Joep Nicolaas,
Rausch;
tekeningen, aquarellen en grafiek: w.o. Grégoire, Narinx, Rozeno
Röling, Serpenti;
Aziatica: Japanse houtsnede, Japanse en Chinese schotels en vazen,
bronzen olifant;
porselein en aardewerk: w.o. enkele stukken Delft, Ginori-Doccia,
Herend, Maastricht;
glas en kristal: w.o. zwarte art deco vazen met tinbeslag;
goud, zilver, sieraden en tafelzilver: antieke tasbeugel, strooilepel,
aspergeschep;
koper, ijzer, tin: ketels, openhaardgarnituur, uitklapbaar spatscherm,
rookstel, koffiemolen, 17e-eeuwse Oostenrijkse „Bratenwender' ,
bronzen ezeltje, lichtkronen, petroleumhanglamp;
varia: monumentale L. XVI schilderijlijst, modelschip op spant, n0^ten vanhobbelpaard, carrouselpaard, bedlinnen met kant, oorlogsprenten Aug-
der Linde, antiek notehouten kruisbeeld, schaakspelletje, babypop, j
schildpad snuisterijtjes, langlaufski's met schoen 39-40, recepten, verz»
koffieservies, oude revolver, kofferharmonium;
wat verder ter tafel wordt gebracht.

Kijkdagen: zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Volgende veiling: 27 februari.
Inbreng: vanaf 25 januari, dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur, 's zaterdags
van 14.00 tot 16.00 uur. Inzending sluit op 18 februari.
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I lu^^EVEß'bJl969'IjgAgJLTel. 04490-12542.
Sfe °Pel KADETT 13 SC% Luxus. bj. 6-'Bl,- M«n 9' enz-> vr.pr.

0 f*!±T__± 045-319328.
i^.TQYOTA Carina 1600,Mk LS; st-. met trekhaak,

045-214465.
"S Si?rra 2 k GL- metfff dak, '85; tford OrionU* met lpg, '85; Opel Ka--15' Laravan Diesel, 5-drs.,«P?LKadettDiesel' '83;«X,3 6- 4-drs., '86; Opel
K'-2S, '80; Opelfte-■2» Berhna 2 L, '83; FordIEPVf!6OO Brav°. '81; VW
M J3OO, '80; Ford Escort
$$> 'Rd Y° '84; °Pel Corsa
tesnr" * to's met Bovag-titig^e-Inruil en financie-

rt! lutnk ,K-keuringsstation.Bedrijf STAN WE-
38, Schaes-

KjFu,BISHI Colt de luxe,
Ki 4' 80, bordeauxrood-
ißrtKn 3,"drs- APK l-'9O,'$to k,ÏP' iz S st- Vr Pr-045-319328
L}' Opel KADETT 12 S,

!Efv?eer mooi, ’5250,-;CKadett City. 1979, zeer(dü? '■ / 3000,-; Toyota Co-hL 1-3 DX, 4-drs., ietsCfe 1983, ’4750,-' Dat-
U*, Bluebird 2 L diesel,

j ijf' ’4000,-; Mercedes
ï Sn c?'- benz., zeer mooi,C0',3000--; MitsubishijlftfHGL, 1980, ’3750.-Lp^ota Corolla bestel.

Ci^j 1982. ’2250,-; Ford
éW . „1600 GL, zeer mooi,
V/u2.500.-; EscortCy"a autom., ’ 1250,-;
1977 Jaunus 1600 combi,
lHÓn' V?00--; Ford TaunusC ota9,L> 1978- ’500,-;: tf« Corolla, 1976, ’ 500,--!_s&■ 132 GLS, 197"?,
ten Y-S 2x VW-bus geslo-
N T,s,tel. 1976, ’lOOO,-
-5*UrH t e auto's APK-ge-,<C.a-Locht 85, Kerkrade-tel. 045-425858 of

&bfdrijf JASPER B.V.
ty) VJe koop aan, tijdens
iliou,Wervelende occasion-
fütov ± 80 gebruikte
iojj.A' alle merken, alle'ervif2aren. in haar nieuwevaar, de occasionhal,
fcn M onder het genot vanIklim °P koffie uw keuze
cieri

l maken. Event. finan-
'Oor wordt ter plekke. j." geregeld en tijdensjiv^uarimaand profiteert
«ti Jnonze speciale voorde-
*ri A„exh-a lage inruilprij-
feiiyleen bü off. Peugeot-%£ Jasper 8.V., Windra-MZrA na, gem. Sittard,.90-2^; donderdag'feü :Ci-ELS AUTO'S, In-

II Wqï^traat 35, Sittard, tel.
Mercedes 450feJ^omaat, uniek, '79;

i JC*Ses 300 E autom., '88;
Merp?2es 300 E autom., '86;
fe ,^es 300 E, '85; Merce-L D -o^- '85; Mercedes 2.5
h-\*°*> Mercedes 190 E,
fe„M,ercedes 300 D, '86;es 380 SEL, '85;

380 SEC, '82;
fes 9Bnes 19° D, '88; Merce--6jtóBo TE, automaat, '83:
323 l 3I turbo,'Bs; BMW
_m' ?o5i BMW <2x» 525 !--8M«o^4; BMW 316, '85;
ft 'J24 °. '86; Opel Ome-Kt'u: Opel kadett 2 Itr.fe^S^nolet, '89; ToyotaWö% Volvo 480 ES,'B7;ïovn.i' 130°- apart, '84:Vsa Celica 2.0,VB2; Ford
Vbn \L '8?j Peugeot 505
8oD& 86; dadiUac Civil,

928, '79.
■ 1—

Inruilauto's \
Fiësta 1100 L, 3-drs., n.m. t

’ 8950,-; Austin Metro 3 L, <'87, ’9950,-; Fiat 127 1
(1050 cc), 3-drs., ’6950,-; i
Renault 4 GTL, ’3950,-; ,
Renault 4 bestel, ’ 3500,-; I
Talbot Horizon, 5-drs., \’2750,-; Talbot Horizon, ]
5-drs., ’3250,-; Ascona i
1900 N, ’2950,-; Kadett 1
12 S, '83, ’6950,-; Kadett \
12 S, 3-drs., '83, ’7450,-; j
Skoda coupé 120, '83, t
’4250,-; Renault RlB TS, !
’2900,-; Ascona 16 N, j
mooi, ’1250,-; Kadett 12 j

N, mooi, ’ 2500,-.
Auto's zijn APK-gekeurd. 'Smeets Opel ;
De Griend 2, Maastricht

Tel. 043-252250 J
GOLF diesel te koop, '83, (
met ANWB-dieseltest. Tel. (
04406-12875. i

Smeets Opel \
De Griend 2, Maastricht i

Ford !
Sierra Laser 5-drs. '86 i
Orion 16 L 5-drs.'Bs j

Escort 1400 CL 3-drs. '86 "Escort Laser 3-drs. '84 ;
Fiësta 1100 L 3-drs.'Bl ,

Inruil, financiering en i
keuring mogelijk
Tel. 043-252250 'Opel Welling biedt aan: ;

KADETT 3-drs. 1.6S GT \
'86; Kadett 5-drs. I.3GL ,
autom. '87; Kadett '81 t/m .
'89; Kadett 3-drs. LPG '86; ]
Kadett diesel '83; Omega
4-drs. 1.8GL '87; Record ca- 'ravan 2.0 S '82; Record I4-drs. 2.0 S '83; Ascona ;
4-drs. 1.6 S '84; Ascona .
5-drs. 1.6 S '85; Corsa 5-drs.
'86; Corsa 3-drs. '84; Mitsu-bishi Tredia 4-drs. '83;
Hyundai Pony 3-drs. '87;
Ford Escort 1.3 '82; Suzuki
Alto 3-drs. '86; Ascona i
2-drs. GL 16 S '84; Nissan j
Laurel 2.4i, SGL autom. als ■nieuw '85; Ford Fiësta '82, ;
div. goedkope inruilers. ;Geen les of lease-auto's mr. ",
fin. mog. Welling autobe- |
dryfb.v. Opel Dealer Haef- .land 2, Brunssum. Tel. 045-
-257700. ]
Te k. van part. PEUGEOT '309, 16.000 km. febr. '88. ,;
met ace, ’19.000,-; Ford ,
Fiësta, 41.000 km, dcc. '84,
’9250,-; Yamaha DT, !
’1500,-, of t.e.a.b. Tel.
04450-2577. (
Te k. Opel SENATOR 3.0E ;
autom., CD., 1981, o.a.
centr. deurvergr., elektr.
kanteldak, ’ 8250,-. Tel. 045- ;
727168, na 16.30 uur.
PEUGEOT 505 GR, bj. '83; ]
FiatPanda, bj. '83-OpelKa-
dett 13S, bj. 80; Ford Tau-
nus 2 L met gas, bj. '80; !Mitsubishi Lancer, bj. '79,
’1200,-; Mazda 323 sedan
autom., bj. '81. Holstraat
101, Rothem-Meerssen, 043-
-642909.
Te k. Opel REKORD 20 S,
bouwjaar 10-1986, LPG.
Tel. 045-411572.
Te k. i.z.m.st. MERCEDES
300 D, bj. '79, met veel ex-
tra's, prijs ’ 8500,-. Tel. 045-
-458126.
AUTO'S hallo opgelet! Wy
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedryfs-
wagens. 045-411572.

Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Dirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
lpg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t. '83,
f 8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t. '83,
f 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’ 8900,-; Opel Kadett
1.2 S,t. '81, ’5900,-; 2x Re-
nault 5 TL, t. '83, ’ 5900,-;
Ford Taunus, t. '82, i.z.g.st.,
f4500,-; Lada Jeep. t. '83,
f 5900,-; Citroen GS, t. '81,
f 2100,-: 2x Renault 5 GTL,
t. '81, ’1900,-: Fiat 128, t.
'79, ’ 1750,-; Mitsubishi Ga-
lant Station, t. '81, ’3600-;
Datsun Cherry, t. '81,
f2900,-; Honda Accord, t.
'80, ’2400.-; Mazda 626
Hardtop Coupé, t. '80,
’3900,-; Fiat Uno 55 S, t.'86; Renault 18 TL, lpg, t.
'82, ’ 3900,-; Opel Manta, t.
'77, ’ 1900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t.'Bl, ’ 2900,-; Opel As-
cona 1.2, t. '79,’ 2900,-; As-
cona, ’2600,-: Mitsubishi
Celeste, t. '81, ’ 2900,-; Maz-
da 616, t. '78, ’1900,-;
Chrysler Talbot 1510, t '81,

’ 2250,-; Opel Manta GTE,
bj. '75, i.z.g.st., ’ 7000,-; Re-
nault 4 F6. t. '83, ’2900,-;
Honda Civic. t. '80, ’ 2700,-;
Chrysler Aut., t. '82,

’ 1900,-; Volvo Expresse,
'71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/m
vrijd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
VW GOLF 1100. type '79,
APK, i.z.g.st., ’ 1750,-. Tel.
045-720951.
Moet weg: BMW 528 i, bj.
'81; inruilmog. Caumerweg
70, Heerlerbaan-Heerlen.
BMW 316, M. '80, zeer mooi,
100% in orde, APK tot febr.
'90, ’ 3950,-. Pietersstraat 6,
Schaesberg, tel. 045-324763.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj. '83, groenmet., 47.000
km, in perfecte staat. Ko-
ningsweg 37, Kerkrade, tel.
045-455432.
Te k. BMW 732 I, bj. '84,
autom.; inruil mog. Cau-
merweg 38, Heerlerbaan-
Heerlen.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogsteprijs inLim-
burg. Tel. 045-254049.
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-l-'9O. Gouver-
neurstr. 33 Heerlen.
Te k. DAIHATSU Cuore
TX 9.00/16.15 u. tel. 045-
-792717 van 16.15/20.00 u. tel.
04450-2045.

Diesels en LPG
Kadett 16 D Sedan 86

Peugeot 205 GLD 5 d. '86
Kadett 13SGT3d. '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

VW en Volvo
Volvo 360 GL Sedan 87
Volvo 240 DL Sedan '87
Volvo 340 DL Sedan '84

VW Passat Combi 5 d. '87i
VW Golf 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. VOLVO 66. bj. dcc.
'80 prys’ 1500,-. Tel. 04450-

Te k. KAMPEERAUTO'S
Lindy USA (B) bj.'B2. Con-
corde (D) bj.'B6. Tramp 550
(D) bj.'Bs. KIP (B) bi.'BB.
Uitgeb. bestelauto's. Mer-
cedes 608 (D) .80. Toyota
bi.'Bl. Renault Traffïc bj.'Bl.
Personenauto BWW Turbo
(D) bj.'B4. Inr. en financ.
mog. Lecor Motorhomes
Stenenbrug 29 (industrie
Strijthagen) Landgraaf.
Tel.: 045-323154.
KADETT 12S met APK als
nieuw. Kerkraderweg 166,
Heerlen.
Te k. geweldig mooie MER-
CEDES 240 TD, diesel, al-les 100%, kl. bl.met. 147.000
km, APK 15-l-'9O. Vr.pr.
’11.500,-. Inr. mog. Ernst, iCasimirstr. 2,Kakert, Land- '.
graaf. |
Te k. Opel KADETT City i1.6 S bj.79. LPG, z. mooi, |
’2450,-. Tel.: 316940. i
Te k. OPEL Manta HB, 10- I'78 puntgaaf radVcass. ;

’ 2250,-. Tel.: 316940. !
Koopje! Moet weg! DAT-
SUN Cherry 1.3. bj.'B2,
’2650,-. Tel.: 453572.
FORD type Escort 1.3 L,
zeer mooi, '82, met APK.
Hamerstr 37-39, Hrln.
Tek. OPEL Rekord 2L. tre-
fler. met LPG, bj.'Bs, APK
gek., kl. wit, mr. kleinere
auto mog. Vr.pr. ’ 12.750,-.
Kieskoel 8, Schaesberg.
FORD Taunus 16 GL. Als
nw. Nwe. uitl. ac. band. enz.APK. Inr. mog. Vr.pr.
’2750,-. Streperstr. 3 G,
Schaesberg.
Te k. FORD Capri, '79, gek.
tot 1990. Mgr. Lemmens-
straat 36, Nieuwenhagen.
Autobedrijf HEKA 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,
sloop- en schadeauto's. Tel.
045-273177.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bü Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: SEAT
Malaga 1.5 SKI, '89; Seat
Ibiza 1.2 GL, '88, '87 en '86;
Ibiza 1.2 GL Del Sol, '87;
Seat Ronda 1.2 GL, '85 en

' '84; Seat Ibiza Van diesel,
'86; Ibiza Van, '85; Subaru
1600coupé (nieuw); Subaru
1800 4WD, '88; Subaru 1800
GL,'B5: Subaru 1600,81 en
'80; Subaru Mini, '87; Seat
133Luxe, '80; Alfa Sud, '81; :Peugeot 305 GR, '79; Re- 1. naufi 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^

■*- <§> 1De Lancia Thema.

tijK-K. .jMMÉÉÉHHM ______t%_f_x__w__\ tattU _____t_a_iï_.ïi \

ledere Generatie
Brengt

Vooruitgang.
De Lancia Thema is in de 4 jaarvan zn uit motoren en versnellingsbakken,

bestaan een succes op de weg. Nu komt Lancia Ook zijn interieur en exterieur op geraffineerde
met een tweede generatie. wijze verfraaid.

Een vernieuwde Thema, met alsbasis We zien u graag in onze showroomvoor
de kwaliteiten van zn voorganger. Maar waar een mooie brochure ofeen overtuigendeproefrit
een aantal verfijningen aan zijn toegevoegd. T

_ _
Zo heeft u nu onder andere een grotere keuze LANCIA iHEMA. DE bTIJL

■ UNC|A THEMAVA. 149.630-INCL. BTWEXCL AFL.KOSTEN. LEASEPRIJZEN V.A. (1.176.-EXCL. BTW 120.000KM/J., 46 MAANDENI. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

HEERLEN, Automobielbedrijf Kompier 8.V., Akerstraat 150,tel. 045 - 717755
MAASTRICHT, Automobielbedrijf Kompier 8.V., Galjoenstraat 45, tel. 043-632547
ROERMOND, Autobedrijf Boy Heynen, Wilhelminalaan 5, tel. 04750-27645
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Te k. FORD 1.6 GL, bj. '80
APK 8-'B9, LPG. prijs
’1500,-. Irisstraat 16, Geleen, 04490-51654.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L
'82, zeer mooi. Schleiden-
straat 166, Kerkrade, na
17.00 uur.

Te k. FORD Fiësta 1.1L '82,
i.z.g.st. ’ 7000,-. Eindstr.
17A, Bingelrade.
MERCEDES 240 D bj.
1977,k1. wit, automaat.
Spekhouwerstr. 17 Voeren-
daal 045-750743.
Te k. 4 banden met velg,
Mercedes 240 D. Tel. 045-
-750743.
HONDA Civic zeer zuinig,
4-drs., apk tot 1990, 2 nwe.
banden + uitlaat, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 1750,-. Heerlerweg
80 Voerendaal.

, In uitmuntende staat! RE--3 NAULT 11 GTD diesel.- 3-drs. mod. '86, weinig km,
bLmetall. ’11.950,-. Inr.- mog. Marykestraat 28,

" Nieuwenhagen. Tel.: 045--j 326286.
Te k. v. Volvomedew. VOL-

" VO 340 GL 1700 grnsmet.

' mrt. '88. Tel. 045-420055.
NISSAN Patrol 3.3 TD, bj.■ '87. km.st. 22.000, kl. zwart.; Tel. 04498-54973.

-. Te k. van particulier, HON-
DA Prelude, bj. '82, i.z.g.st.

" Tel. 045-218918.
■ HONDA Aerodeck 2.0 EX,

bi. 1986, km.st. 12.000,

' blauwmet. Tel. 04498-54973.
! Te k. RENAULT 5 GTL, bj.. '80, met sunroof, gekeurd; tot 6-'B9, vr.pr. ’ 1150,-. Tel.

04490-41546.

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, bi. '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. MINI 1100 Spec,, bj.
'79; Opel Kadett en FordTaunus, APK, i.z.g.st. Tel.04499-3398.
Te k. SUZUKI-BUSJE, bj.
'82, APK. Tel. 04490-27465.
Te k. VW 1300, bj. '75, semi-
autom., APK, prijs ’ 1750,-.
Tel. 04490-27465. .

Mooie VOLVO 343 L, bj.
'79, APK '90, vr.pr. ’ 1600,-.
Tel. 045-422610.
VW Golf 1600 GL 5-drs.
automatic '85; Ford Escort
1400 GL 5-bak '87; Ford
Scorpio 1.0 CL '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.
AutobedryfP. Veensta Rot-
terdamstr. 98 Heerlen, tel.
725806 na 18 u. 045-312059.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je brj STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.

Te k. Opel REKORD Berli-
na, '84; Mercedes 190 E aut.,
'83. Vinkenhof 16, Elsloo.
Te k. TOYOTA Carina die-
sel, bj. '83, 92.000 km. Tel.
04490-37034.
Koopje: LADA 1300 S, type
2105 S, '84, 60.000 km gel.,

’ 3750,-. Tel. 045-457777.
Te k. gevr. VW KEVER Ca-
briolet, event. op te knap-
pen geen bezwaar. Inl. 045-
-453818.
CITROEN GSA, '81, APK
2e mnd. '90, als nieuw,
’2150,-. Tel. 045-415528.
Te k. MITSUBISHI Cordia,
bj. 1984, zeer mooi. km.st.
55.000, prijs ’ 10.500,-. Tel.
04450-1209.
Te k. unieke MANTA GTE,
i.st.v.nw., veel extra's,

’ 4950,-. Tel. 04752-4439.

Volvo - Renault
Volvo 360 GLE Sedan,
schuifdak, veel extra's
oktober 1986
nieuwprijs ’ 34.000,-
-nu ’21.900,-
RenaultsGTL 1986
zeermooi ’14.900,-
Renaultll GTL 1986
5-drs ’15.900,-
Renaultll GTX 1986
50.000 km ’18.700,-

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8-12

Sittard, 04490-17544
Te k. Ford ESCORT 1100 4
mnd. '83 pr. ’7500,- met
veel extra's.Tel. 045-425569.
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Dufe-MAASTRICHT
MAASTRICHT, BEMELERWEG 1, TELEFOON 043-622541

I OPEN HUIS I
De MTS-Maastricht biedt ude volgende .._. ._ _ _ __ . _. ._ _
keuzemogelijkheden VRIJDAG 20 JAN. '89
DAIIUII^IIUnE 14.30-16.30 uur en 18.00-21.00 uur

Een gedegen basisopleiding voor funkties bij een architektenbureau of in de
uitvoerende sector bij de aannemer, als uitvoerder, werkvoorbereider,
alsmede in overheidsdienst

ELEKTROTECHNIEK
met aparte studierichtingen:
ENERGIETECHNIEK
ELEKTRONIKA
Een ruime opleiding in de sterkstroomtechniek of de elektronika met
plaatsingsmogelijkheden in de uitvoerende en tekenkamersector.

WERKTUIGBOUWKUNDE
Een brede basisopleiding voor funkties als tekenaar-konstrukteur,
werkvoorbereider, kalkulator, bedrijfsassistent, o.d. in de machine- en
staalbouwkunde.

AANMELDING VAN LEERLINGEN
VOOR 1 MAART A.S.
Vooropleiding MAVO, HAVO (3 klassen) of LTS.
Mogelijkheden tot voortzetting van de studie aan de HTS, de
lerarenopleiding, specialisatiekursussen e.d.
Voor bezitters van een HAVO-DIPLOMA (met wis- en natuurkunde) is èen
verkorte opleiding mogelijk. Nadere inlichtingen op school.

Op verzoek wordt u gaarne een brochure met aanmeldingsformulier toegezonden.
Telefoon 043-622541.

„MEISJES EN TECHNIEK" |
WAAROM NIET???

In het huwelijksgoederen-
register van derechtbank teMaastricht, heeft op 21 no-
vember 1988, onder num-
mer 012922, plaatsgehad de
inschrijving van de huwe-
lijkse voorwaarden derech-
telieden Paulus Hubertus
Maria Erens en Johanna
Maria Petronella Theu-
nissen, Prinses Christina-
laan 8, Valkenburg aan de
Geul, verleden bij akte van
notaris A.FI. Gehlen te
Heerlen, d.d. 16 november
1988.
Mr. A.M.C.A. Meulenberg-
Theunissen
Vroenhof 64
6301 KH Houthem
gem. Valkenburg a.d. Geul

PEUGEOT 309 MAGNUM.
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NOG EXCLUSIEVER
MET 1835,-VOORDEEL7

Peugeot viert zijn succes meteen bijzondere en exclusiever maakt. De Peugeot 309 Magnum
uitvoering van de Peugeot 309: de Peugeot 309 is leverbaar in 3-deurs (XL) en 5-deurs (GL)
Magnum. Een schitterende auto methetcomple- uitvoering met een schone 1.3 liter benzine-
te comfort, de opvallend grote binnenruimte, de motor met 5-bak.
zuinigheid en de pittige prestaties die de 309 tot Maar let op: dezeaanbiedinggeldtzolang de
zon bijzondere auto maken. voorraad strekt! Dus snel naar dePeugeot-dealer,

Maar de 309 Magnum heeft méér: stijlvolle, zn adres vindt vin de Gouden Gids.
antracietgrijze metallic lak en een glazen schuif- Er is al een Peugeot 309 Magnum, inclusief
dak. Extra's die normaal gesproken 1.835,- kos- glazen schuifdak en antraciet- fl^C
ten, maar die nu gratis zijn. grijze metallic lak, vanaf MÊ^39*J>J^

Een Cadeau Van Ons VOOr U dat de toch al ZO prijzen inclusief btw, exclusief afleveringskosten*»$,-. wijzigingen voor-
-. ... inn 11 1"1 BEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. 309 VANAF

aantrekkelijke Peugeot 309 nog aantrekkelijker »i,- per maand (exclusief btw> opbasis van 48maandenen 20.000 km per jaar.

PEUGEOT 309 MAGNUM MET GRATIS SCHUIFDAK EN ANTRACIETGRIJZE METALLIC LAK* j
LEM PEUGEOT 3Q^|

EÊI PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG. Ongehoord goed.

Vïl Vfs^S^ 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 het liefst 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

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

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 jeeen 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. __o___£
U kunt vragen naar onze bedrijfsleider, de heer __^^^^_<__^_i
Vizarri. Wit u bank-/gironummer en fiscaal nr. <<«<\[k 14
meenemen? 124263 UllLK^yAg&_^____J

WËÊ_t_mkm_-_-_-_-_-_-_\_-_-_-_WÊÊL_t\t\t\t\m_\\_t\t\t\t\wm_t\t\tm

PUBLIEKE VERKOPING
te houden in opdracht van de directie van een belangrijke

EUROPESE BEURSORGANISATIE
(wegens vervanging)

vertegenwoordigd door: M^CËCUËStOÊMmmÊL
HEERLEN, Raadhuisstraat 48, 045-717748

zullen zonder tussenkomst van notaris en zonder opgeld
direct aan particulier worden verkocht

1 partij nieuwe en zowel slechts weinig gebruikte
KLEUREN-TV's en VHS-VIDEORECORDERS

bestaande uit de volgende merken:

20 stuks SELECO 66 cm. 32 progr. + afst.bed. per stuk 549
30 stuks SELECO 51 cm. 16progr. per stuk 449
20 stuks GRUNDIG draagbaar47 cm. s per stuk 399
20 stuks BLAUPUNKT 39 progr. 66 cm. per stuk 599
30 stuks ITT 66 cm. 16 progr. per stuk 299
50 stuks HITACHI VHS videorecorders per stuk 499
70 stuks JVC VHS frontloading videorecorders
16 progr. + afst.bediening per stuk 749
400 stuks luidsprekerboxen 4-weg systeem onn90 Watt (prima kwaliteit) per stuk 299
Dagen van verkoop: vrijdag 20 januari 10.00-17.30 uur-. zaterdag 21 januari 10.00-17.00 uur

/jgtj^g uj^^^^^j^______^J^^_iJL^^^^^^^^ -^%r~W i " ,^B^Mg;^^^'^^*M^"^gMM^i^BlÉMß^^^^^^MiMMiA^ZanussH HFJ

MÜK '^___\ _ WFMRLAD * —^ " — __^ __^ B 9t__W\ tßk'/:%&_ ■^tS___7Ïf_y9_W *BIJPASSEND ■■ V*^T / _^7 -^ . "___.' T

_
'i IVJ] II -:mL^|bSwde stolbak ww ■270*«. *^P(£ fa MA*_\aË R. !_..pis'f WfÊmm ■X£

BlA° If^^^^^^^^S
___^9ÈÈê_Êë^_.m s.phiiips ' j£q_*.bU«. S3tso7 4m\_f\S\S* '■ .m ÈtmÊmÊi ■ssy |fein!^/A'A?6'*v'vs^,?/^t^^"- """"1 ;

fP=^^fc=^ jgp.pHiuPs l_^o£}_c£-C/J^A/JfoêJbtl_ii^ ''SDnlnml I -i^ Le*w£//V>?7/f^*-=*^^ /_\/%Q
I f <P>|r< Toonandere ■ I -«-- £>«"«<-»<:£ "ns»- __ff/fJ{J \\ M__fe_____M____, § °"vn W Speek* fl VT___.,' '»"»£"'»"!*ex^<rP<S. -^-"Tf"^JT r»PtfcJ "* " I ■ SW*-" -_x>rA:__oe./<i «t/£<e/t.&>M> __ - _CL fUI_f_\ KfcfflU en afmetingP>B> «wjickap [J ■ 1111■!H«09/»jp /"fIKITPA^DfFDDFkV£l/'_\.ILsSSÏSSsS aENAfMETiNc" _ JPo£-B#iZ£HPivé/S?-^_y)£_£±m_r_T-fW_l II mogelijk L QflM-. [Will 1\*\7o(/C7K. GtlnltUaKCCKl/CI mogelijk 4A A A xx-iivö^^o^^Sev —«9ÖC #«L\X W» m A .«^J7 Itocieo* n-é* iewë_*_« *o*r-*JHrlQ*r- JkfkilL■ ara ül __T_\)_Vm Arm Arm t^pov ofKoct^s_^_r - hmwi».^^ w» in «

__
kbsipsuk. c//r«et>oeKP i*&t J&f&o ______ I__§lH

_VM___Y ATMWM _,__>,*=" II ____ AY* AT_\_¥Ë re/eet/** £" Set*/-A--'ort'>7>ÖCH-^fa^tj,wAfIA MM \_W. .#"^2^ ...,__*r*_r_K_m j____e_U_tf_tné_\/\ r_^^^^^^^^^" i __*%_¥_. ArMwAW t>nTPoon*/x/eHr/»n_ _SV\Z^\________SkW-W_m-^ _f _W_\%_m Wk l/fltiT_VtJA/.\T_Y7l_r y^z/TiCewZWl^'i* met lades op rJf* fala\]^r^TTnOTJlrt.etlttton<lwtH^ W§_7^ft* MJUtiJLAmOfOff^f^*^^^^^ I rollagers metalen srlwni," ■£ i/MWil 6e/MreGe£GJZP£ _d_QO_- /_ j/J
sarjaaaaa. A>Gr</y»l^ n^/tfxo |gsr.r-~~ W\7o* .«^jsttß^Mh

I Afm: 270 cm. . _________________________________________________\^.<i£rwe£J.7-^Sr /vooT-Jj*rfßt^*_f_f MMftfU pMMi^ 21 K $e»r *F=z_>/_vo6KMo&-*J, i/£jzt/wrM& f V

MNWMt/oemw/ r^l^\^__\^S' toimßßk_w»*«~ IZIZZZZ,**»^
—— rre7*c£A> Seua&c.e&'ej. /U^4rl . -,*_._;___-_-. —^<35' " 9__\J^^

_ÏÏ_W>"MmEFW<>l&U*Nr***Z"'**«M< ____ ff(i^i//^{fflpw/Ssryi .&%&&_£ */i/_Q ___^_^^^^^^^^%M^^JA__/1 BSÊ&&8&8S. 07__voo_i,_uuf>Mm£sS'*j<?s&Si** 9_ËM__m%__\. _M _W^ _ ."'Knai Jl ■"■"
p>eo^>;tf<spj' e7^_c^ffjfMf_f tveaz-fiess &_ -r>veer^__j__T _T-rri

rmte etswnpse&»&h l^^t^-ÜC:« &<&WPSep£SMturnt i^mmWj^^^
/2//1Ö Re .se: s^^rfißl

6_ikr__%irc_iix_^^B^ I MM^^^jj

D/ >v \. / \ Een royale keus uit meer dan -■f^"! \>v**B' W^/ _ \ \/ \ ECHT LOPERWEC 8 04754-6188 200 keukens in alle mogeiilke £ |M fer*}-er.

' \ JD I fl I MAASTRICHT KEIZER KARELPLEIN 043-217358 SJÏS van donker «^ i-H©RflC^JTsb V\ l-''^ J (tegenover st Servaaskerk) naar iicm bruin. '"^^-^^^^^lUiN^ I ROERMOND J. NICOLASSTR. 17-31 04750-33051 fl|| . b() „om koopt u ZOnderrwo en meteen prima sen-«
t V^^F J R T HEERIEN HEERLERBAAN 273 045-419990 8i1... BHorn is een landelijk erkend installateur kv„ <ooff\ Vs^ y |\ \ S'TTARD STATIONSPLEIN 10 04490-11775 \Z^^_T^^^^^^\ l\ \ WENLO ROERMONDSESTRAAT 7 077-518613 i gratis professionele tekening en berekening van uw II

,^^^ l^^^l V^^^J .^^^J L^^^J nieuwe keuken.
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pAULT 5 Parisienne'Ifc^g-st, apk-gek., 045-

-iK^fyï^Sd Io2P-. slo°P-

É3O gld. Tel. 04490--25611.
_pp- en SCHADE-s tegen redelijke-A.'.s'aüs afhalen, ook 'sSSjVtgl. 04405-léo2.

Lf. Bevr. AUTO'S en be-lt- (Z,uto «" Sloop of scha-
ffen bezw. 045-723076,i 51045J27742.->lu>?oVerko°P goede ge-
ffizomer- en Wik-RANDEN met gar.■gggg 39, Heerfen,

BEDRIJFSAU-
fc,f/ bussen en bestellers,fusies, open laadbak-besloten en verhogodeCr? en bussen' om"
Wie u voor campers,
Ij 'e bestellers, diverseE auto's enz. Donnyüor »,bv-. in- en ver-
ba,; Meerssenerweg 219,fO?,«cht, tel. 043-635222
f,\yOLVO 340 DL, bwj.

045-719316 na 19j^3ju>.t.k.
«* \_X_fl het meeste voor»en4,UTO. U belt, wij ko-iou',?u-ect. Tel. 045-422610,fes^ds.
wffevr- loop-sloop en»e«ADEAUTO'§. rfoog-
fc.%- + vrjjw. ook wrak--5^^045-226346-226260.K.Wii zoeken drin-AUTO'S vanaf bj. '80.IfeSpnt. Ook sloop. 045-- Mer-
fc-~
forir^yije als nieuweCYO 360 GLS, 5 speed,
% t?', Pr- ’ 14.950,-. Inr.4^045-326286.V^y LANDGRAAF

Kj: 1 °P- Kijk en vergelijk:
C-OOn ?uPé GT m.z.v. ace.
«! f.?V_ d.blauw nwe.st.| tbs i4;9°0,-; BMW 732 I

.feta groenm. '84! C;0i"„-„BMW 316 lapis-Mffi* 87 ’23.800,-; F&dl'^'o 2.0 CL blauwm. '86l«*W-;Ford Sierra 2.0 la-(l?Sf'gem. 27.000 km '86Ui ■_':'' Ford Escort XR3
W 1,°4 ’ 15.750,-: Citroen1(18=16 TRS zilver '86K2H?--; Mazda 323 GLX
f* Vin"87 /17.500,-: Lan-VriiolVrbo'B6/1^.800,-;Imt ,Prelude EX aut.15*0 o?'v?5 / 21.900,-; Volvo
leQnnE aut. blauwm. '83

Nan '"; Volvo 340 GL D
'85 ’ 14.900,-;

mvn nator 2.5 E 5-bak,VJ. 7& blauwmet. '84l?G'l i-; °pel Rekord 2.0«p'Pgwit '83 ’11.500,-;IgSolFc 1.3 roodm. 'Mfbar0--; VW Golf GTI!m_ sP°rtv. zwart '81 -$it .j.4 VW Golf C dieselSW,83 ’7250,-; Datsun
«3 fLl-° GL aut. blauwm.!-6iw,5,o-; Alfa GiulliettaSv]^°d '81 ’ 5750,-; Datsun
'''aiH.'L- nJ- sportcoupéNe^et- HBl ’6250,-; Tn-
"*S Saab 900 GLSSibK^et- '81 ’6950,-; Mit-?lAoE«Galant Gl station\\ 6;.?<-> Ford Taunus 2.0Nw^k^pe blauw '80\\__l''' v°lvo 244 DL m.'f«nL gr,?en '80 ’5750,-;
'Mr^ Sunbird aut. 4-cyl.'V1- '80 ’3750,-; Pon-
l^nmUl?^ ird 6-cyl. aut.M. o' 79 ’2750,-; Mitsu-?'/o>!nalant GL bruinm.
$&_?'_ °Pel Kadett 1.2S,W; '8 ’1250,-; Opel
6Êrwl 1-3sroen"rt/95t>.--Ver,?nd,Bovagbedrijf. it

* Finan-VI zonder aaNbet.Alle keuringen toe-*C,n, * Inruil mogelijk.
fatte^VS 1 12-3 mnd ga--5 e- * VVN keuringssla-
ÜO Oon ,Garantie bovenKt(, V;"- «et adres voor de

' °eSruikte auto. Auto6 ftÊSaT Heerlerbaan 74--rlen. Tel. 045-424268-

'lM_?. RENAULT ILfrogèftet LPG, 2-drs. Inruil
ffP'tel c §arage Kevin,sj?-tói-76A Kerkrade. Tel.

gebruikte ON-fffsonf' van recente
to's- °ok moto-

of 727711.
U»6e ONPERDELEN vanJerWp^schadeauto's, alle
Set Tevens te k. auto's
saeflan^hafe- Deumens,&.$& 20, Brunssum.
Ï^5i254482^_?£asjyyolooP- en SCHA"Imli >, van ’ 100,- tot
G^CLi£l^o449o-43481^M^'v AuTO-ONDERDE-
A&el fn„°- a- BMW, Ford,
SUto' VW. enz. Robby's!Jfd fö,dSdelen, Akerstr.I^gjel"o4s-224123.
jWJëgarage Schaepkens

r.inßr.^ukooP aa": Nissan
tfOön i " Amerik. uitv.&elKkm '86 118-900,-;fr oSflg» 13 GL SedanKadett GT Hatch-J-000 ö6; Opel Kadett 1.3 S
fl7 2nnkni. '87 vanafW 4"0.-; BMW 320 LPG/750n x^a's type '81
ftis iÏT^MW 32Ö type '80Kahletallic ’ 4950^-; Fiat{950(T A 1300 EÖ '85(575n~;^udiBoGLS 4-drs.IfG^Audi 80 GLS 4-drs.ClV5500L-; Fiat Ritmo 65B?Wt§Ti & ’3700,-, Re-?Wda '81 ’ 1*50,-:
f3250 ■ L '84
_~&' 'ai £ft Panda 45 SW

fL4950.-; Fiat 127|ype .o( 30,00,-; VW Polo1 Hondafeaauh 4 J 16.900.-:(2950 l & F 6combi '.i
ïfte "«', Mazda 323 5-drs.
?eta 3, „’3200,-: Lanciam^ 7? ’2950,-; Lada
5SA 41rf ’2500,-; ditroen?M svdri- '82 ’2950-;f.200 s £?"&" Stationcar,WGT ( 2250X-: Opel Cava-lW?e 80 ’ 3000,-; Ci-LBOOO-VS?W

5-drs. '86«O.Oog' i, Talbot 1100 VF 3
ype 'o-i:I_l- rolstoelvervoer4tt %l ’ 3900,-; OpelKa-f_\P°i?i Klim-klxmmen-
o^UGEOT 305 GL station-K s ?" dr|- nov. '81, apk.'3&n «54.000, 2e wag.ë

foeS?^,,^ k- GTD,

*5000m1?tallle en extra'sS*g£l{g§- Bwjr. '87. Teil
DA626 hatchback 2.0vOerinlBooo km duurste uit-nW «f«vi-finjs ’ 12750,- in

4,k-,VOLVO 340 GL Se-
traC a,?nkerblauw, met ex-
'lOW &K kmst- 48.000,*<iü>°ö,-. Tel. 045-31 nm
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De laatste opruimingsdagen bij Dixons. Alles van 1988 hebben we daarom extra aantrekkelijk geprijsd.
Kom dus gauwnog even kijken bij Dixons, voor 1989bij ons begint...

Nog een paar dagen 1988in deopruiming.
-. __._*_______________ fc^ Philips m I ’ pfea-^ lAudioSonic
3narP Midisets I |l ICT 137
VLC 73 A mi j met CD- HH mt P" 3walkman. Goed geluid

rümmK/ioi* I ' «.m^l^m B Inl AEüfi» II via het anti-rolling systeem.■ Speler I *^| ***** I „W* Ookaansluitbaaroplichtnet■■ _r___M_^^___^\__7_m_f Wkr^W' lllm^
Autofocus VHS-C WIPBW^^I W Diverse typen Philips■ SSSBNK9 [f "MlkVÉVF JLTcamcorder. Auto- Ij RpPB CD-Midisets, allen -k—iLiJL^B^^Q/^ /V/Jmatischewitbalansen tegenlicht- slH§^ss\By^sP^ voorzienvan o a 2-pakTDKAD r QC" 'm m %
compensatie.Bxpowerzoomlensmet T_nF>_ÏÏ_lk__Wl M^ CD-speler.dubbel c-waudioca^ttestw.». J.73_J
variabele snelheiden macrofunctie. ATJl iff -\MWJiKI cassettedeck. tuner. ■ I ~^T~ DIXOnS K eUf-Inclusief: koffer en diverse T =WÏTo platenspeler en __v3ï*_\_____+ V' _Tl__V
accessoires *\AQQm I £Sff£349.- I boxen IJ H negatieffilms:

rlljl ULiU Al" 4MMI P^N "NB lAA .. -^Sm CiZ VooralleDixonsWeurnegatieffilms

FOCOCamera Nu: bi alle PhilipS CD'sets 1 voor 100.- aan CD'S 1 i^£*^^^E^ llSw geldt3 halen. 2 betalen!

Inclusief batterij,ffA II 11 "Sg^^t if M»||Bj^ I an la:9xl3cm I

___~*+*^_____________m__wiÊ*i il --"■»■■■ —;— *w_^^^éé^ \-^^BfcßE^^^^^^^^^^3 IW ________\\\__\_\r^ I cy«ucr/

ITfpP^^H jekomt ogen
Alle aanbiedingenzijn geldig p { A a — w *U
t/m 28 januari en J F a. V r — M ______________ ____ m

______ _____ ________ _\_w____.m_____t
zolang de voorraad strekt. &__^ar^^^^^j^^^^^^ #^M fIHQII mm^ïlK-XwÊrW U vindt Dixons in:

mW_-WÊÊ_-_Wm_\\\m___m-_-_-_W_mM Wil WI Wil WIWI m% HeerlenPromenade*,o4s-713826
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DRIE TWIN CAM 16 KLEPPERS STAAN NU KLAAR MET SUPERSTARTPRITZEN.

ATTENTIE! DE TOYOTA SUPERRALLY 1989
■—___^___I_^_^______W^_W^___^A____________^______________W^^' ___________________________!__________________________ I I

Als u 1989 met een uiterst P^^ ,^^o_H^^ fl^^^
tevreden gevoel wiltbeginnen, dan s§r* /// \l^
is het slim om nu meteen bij uw mÉÊÊ _______&>■£_. \v I&^k
Toyotadealer in de showroom aan mm lÊjmM \W________wi\
de start te verschijnen. _^jÉÊk W&^

Daar is namelijkde Toyota jj|||^_ 33g^g tw^^^^ M
Superrally 1989 in volle aktie. liflk d ißfi^M i^f__ÉÊ_wl__\____\

a__m " iß______^to___^^^ |^toM^« ________________\\w^^^ _._at_w^' ' ________\_\'j__ê____\
Een voordeelrally waarbij BÉk^IB BbÜés^Pl WmvMÊ

iedereen in elkerondekan meedoen __Êxk
en gegarandeerdmeteen supervoor- SÉJ»>^.
deel op zak de Toyota-showroom §§§§«!
weer uitkomt. IHËN

Drie Twin Cam 16kleppers B|s "«1
liggenvoorop met SuperStartPrijzen. ggj

Maar direkt daaropvolgt een
geselekteerde groepToyota klasse- r^r^P^r^^
wagens voor prijzen die wel heel De snelle, gestroomlijnde 16 klepper KI LBJ il UI t*W ITI ] T%
prettig in het gehoor liggen. COROLLA LIFTBACK 1.6 SUPER TWIN CAM 16

Lct-jL LI Illddl cclli>. I .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
■ . 1

Corolla Liftback i.3 Super f 25.995,-, met automaat nF fkJji^ >>^9 I^S^.
*&___wÊÊ§T Bk ’B rV^^^H^k ___t_____\\____\\\W \w_m. V ____\______\

f28.495,-; Carina II Sedan 1.6 Super Twin Cam 16 --^^^^S j,.,. T l* P*M^M B

' ' tttttt-V■■■.■■■■■■■■■.'.■■■.'.'_■ ■.'.' >]iy'iym^^^"m_WÊßtÊßtßK^K . '^_________________^_____\_W_g BBBSaij.. . --"■ ..— '■iIïjaDBBBIBBIMBPBB^^MWWIWPp

f33.745,-; Carina II Liftback 2.0 Super Diesel De eigentijdse, handige 16klepper De fraaie, represeniatieve 16 klepper

f35.795,-; Carina II Stationwagon 1.6 Super Twin COROLLA HATCHBACK 1.6 SUPER TWIN CAM 16 CARINA II LIFTBACK 1.6 SUPER TWIN CAM 16
Cam 16f 30.095,-, als 2.0 Super Diesel f36.345,-. ■■P*ff^"HHHV^P^^PV*^VHHB^MHfHH^HHp^MH\\\\\^^mmmM

________m_B_^_l_-_-_-_-_-_-M ElllW
****m^m_^_^_^_^_^_^_^__^_^_^_^__^mÊ_W_^m-^-^_^_^_^*^_^_^_^_^-^_m m_^m^-^-^-^-^-^-^-^-^-^_^_^-^m_^_^_^_^_^__^_^__^_^_^_^_^_^_^m_^_^_^_w^_^_^_^-^-^-^-^m-^m^^^^^^*^^—^

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN ■MHBMPVV ...... _
TTTD

Jlk__V\\ÏÏttfK__h_. MAXIMUM VAN 100-o°o *M- BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE -AF I I#^ _£_9jf W__M JARtN DC ILK.t^Ml_---_U_-WS_l_ FABR!EK
_

GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. ■MwlwM*^"
HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. -Stationsstraat 29 -Tel. 04749-1728#OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -ProvincialewegZuid 91 -Tel. 04492-1814 «POSTERHOLT-AUTOBEDRIJF JANBAKKES
B V - Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258 "SITTARD-
AUTOM.BEDRIJF MENGELERSB.V. -RijkswegZuid 212-Te1.04490-21000«SUSTEREN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLDB.V. -Rijksweg Noords4-Te1.04499-3300»ULESTRATEN-AUTOM.BEDRIJFLOUISPETITB.V.-Langsde
Gewannen 8-Tel. 043-642703. .„__*Off. Agent 40



Er zijn nogaltijd mensen I
die bij ons welkoffie kopen, maar I
bijvoorbeeld nooit keukenrollen. I

Snapt u dat nou? I
JB^ <fe Rabat koffie, \Sgar3 Go Tan j^g Mona yoki drink, jÊïÊÊSA fs\ I
m BQ snelfiltermaling, % W$ borrelkroepoek, Ugf naturel, frambozen, (gl^ggg^ h*«*. 100 gk791.59 ■
Sno^^Li 2 pakken a zak 80 gram \*fi 1.29 Ml?3 perziken, aardbeien of kilo ®®«© ±&9tf 14.90 fl

pak 1 liter ®®@© 1.39 (Slïfßt% f& Kipkluifjes I
f*ï Keuken" Uit debedieningsafdeling: ÜHiP '^jijï|Sg| Gö gekruid, I

fe^/^ NimeA r°Uen>met éÊ__^_&^__i] Stegeman peper-, ca 1700 gram ®®©@ 8.99 I_ cervelaat, 100 gram . M 4^9 1.59* B| ° l^g^l^ GÖ kilo SW 799 I
OrtSfci NIEUW _ ■§§ paklHter Ir^^- &ï van ons huismerk: £51 s*^ A 1 o Kfelm j* ffer- Elstar I
M IP ® p^H*r'452rLO9 MtJ^ küo 'L" I

pak 375 g ter kennismaking 1.99 Wift F /dFSft fst Krenten- ■r foloM\ ü! bollen, /-^ fffitea ■

IM * gSKj^H voor oe nonci. iHÉHi ifl I oiwh i i l fl

kompleet ofdiner superieur, Madeiramarinade, m doosje ± 250 g 1.69 I
doos 800 gm 3*29" 2.49 Unox erwten-of kuipje 200 gram ®@® 2$BT 2.69 I

jjjJÜirtSff KM iWMI bruine bonensoep, __.-f^i MnopiOßC I

tßli^^nd7 margarine, -l net ± 750 gram 99 I
Martin Gaus puur vlees, 1 ..jj|!JLi-W pakje 250 gram 66 /Sk^t /v R Tht I
rund ofrund met hart, Bij aankoop van 4 pakjes (MO' fft tTT* /Ü^O *$k Uit de Franse Rivièra: I

i-7frl?o 'nflïATKpiprenliMpr* BILL M,m"'l neS U^ Uüer Mimosa, * ■blik4oogram ®«® Irfy l.Zy nLrKAIIS eierspntser. *w» ' Zoi I
\j *^^^^^^B \\_w________m\_ v _^^^^_ \A-TCP S^^i^^p^^BlW^^^^pfliß y X

03 rookworst, boterhamzakjes, Uit debedieningsafdeling: Deze week gratis voorvin de I
los ofverpakt, 250 gram -3*T 2.19 doos 250 stuks -A2s' 1-99 fei f ~ J winkel de AllerHande.'Met I

RttJN^^lil ham/preisalade, ®@© , , ,T .. I
J± Ji VÖsh^l 1 ?o aandacht voor o.a. Lijnen van I

>v t^É tfl " " am
■" " lunch tot toetje. En creatief de I

W Cil Ritterkoekies WK9 D^ afwasmiddel, keuken in met citrusfruit. I— BltterkockJes' ffl H normaal ofcitroen, b/c /„-Wannen IhSJ Zak 250 gram 2^T 1.99 [W ISS fl ,nA hiwKfl fLjLJl B^ D e artikelen in deze advertentie kunt vin alle AH winkels I
I t?^ f L^'ÜiLjL 4h. llaCOn 500 ml LOJ .JéÜ-mM-____M_ --_ _. kopen, behalve de artikelen waarkleine cijfertjes bij ■1 iF '"^"^■''^SlXx gtamXrtTJ I.JJ staan. D ie artikelen kunt u alleen kopen in AH winkels I

W___ _____m&s&\ i m 1/r^l/^OO waar één van die cijfers op de deur staat I
\.J*m-_-m_w i£ Iqjq @(3)lg)(i) .1&99 VrX»JJ Reclameprijzen gelden van donderdag ■

-^> '4ati> - 19 t/m zaterdag 21 januaria.s.. I, ..._n^m. f̂
__mi^ . . j; " * Zolang de voorraad strekt I

' gg& s- i Uit de diepvries: i uir v. if / V I

iCrimfl^ goudbruin l^^^^P^ 300 g 2.49 '^iiJkilo ®®®®4O^o 5»99
knackebröt, pak ®@© u*r 1.59 , mmi^

Head & Shoulders shampoo, Uit de diepvnes: gepaneerd, ®®®® ________ d_-WL_-_
voor normaal ofvet haar Iglo Thuis Menu 100 gram 4^1.09 I;\f3 ofvoor iedere dag, rT^ÉirT* Light, kipmedail- MJg I

(£&\ flacon 300 ml ±2327.89 lons Hawaienne of Italiaanse vis-
(-^y^ %^ fijS^è Met flacon 150 ml schotel, 300 gram ofkabeljauw M^ g||Runderhart, alb^ i *GRATIS.* florentine, 310 gram ®®® A9T 3-95 '=^J küo ®®@® 45€r 4.99 WÊËmÊÊmWÈmmMmW' s

We blijven dit jaarweer lekkerouderwets op dekleintjes letten.
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