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Rente met half
procent omhoog

"an onze redactie economie

- De Nederland-se Bank heeft de officiële ren-jl opnieuw verhoogd. Er komt
'Procent bovenop, waardoor

2°<i staan duurder wordt. De
'scontoverhoging heeft vooral"eet op de geldmarktrente (de

"«genaamde korte rente, looptijdmnder dan twee jaar).

'fels de jaarwisselingzijn de in-
rnationale geldmarktrentes

jw^er omhoog gegaan. Daarop
onn e centrale banken van"icjer andere de Bondsrepubliek
"uitsland, Frankrijk en Zwitser-
.nd de officiële tarieven ver-
{J°ogd. De Nederlandsche Bank
eeft zich daarbij aangesloten,y achtte aanpassingvan de offi-

f
e'e tarieven aan de gestegenente in binnen- en buitenland

noodzakelijk. De koppeling van
aan de Duitse mark

Peelde als gebruikelijk de be-
jjngrijkste rol.
jpet ingang van vandaag be-
g âagt het promessedisconto"*5 procent. Dit is het richtsnoeroor (j e tarieven die de commer-cie banken berekenen voorvn krediet in lopende rekeningan bedrijven en particulieren.e voorschotrente is eveneens

met 0,5 procent tot 5,75
r°cent. Dat is de prijs die de. anken moeten betalen voor hun
eniingen op onderpand bij de
'^derlandsche Bank. Het wis-

ook wel het officiële
'sconto genoemd, is nu 5 pro-
ent.

Barmeisje
vermoord

in Kerkrade
Van onze verslaggever

- Een barmeisje van
j6QueensClub aan deHolzstraat in
erkrade is gisteravond rond acht

U °P gewelddadige wijze om het*ven gebracht.

Kerkraadse politie trekt in sa-
en\verking met buurtkorpsen

,j ar?ssen van allerlei mogelijke ver-
ge]

en na- Het onderzoek wordt
iyi-^,d d°or arrondissementsofficiermr Ummels.
gphSïreeks acnt uur werd de politie
lcif-a met de mededeun6 'Ik Se"' dat ze het meisje hebben dood-
maakt. Het slachtoffer werd met-
met Per amDulance weggehaald. De
t; groot materieel uitgerukte poli-
v 0 nam alle aanwezigen in de clubr verder verhoor mee.

fZer de identiteit van het slachtof-
w jn de manier waarop de vrouw
av Vermoord, deed men gister-

°nd laat nog geen mededelingen.

Het weer
GEINIG VERANDERING"K vandaag verschilt het„ eroeeld over het algemeen«6 weinig met dat van de af-
«chPen da&en- Er handhaaft
dpt een 'aaghangend wolken-
sen t?rwiJl er °P veel Plaat-
i,i m»st voorkomt. In mistge-
bj*tJen blijft de temperatuur
wiLn Smaden steken, elders
tv n *ets hogere tempera-uren bereikt. Er is weinig (of
tin

n) Wind uit zuide,»Jke rich-
véi °" Voor zaterdag wordt
e el'bewolking, afen toe regen

►" hogere middagtemperatu-re« verwacht.
yANDAAG:
J"n «>P: 08.36 onder: 17.06«aan op: 15.11 onder: 08.15Morgen:
r^op: 08.35 onder: 17.08"'«anop: 16.28 onder: 08.49

Autoblad:
'Groot deel
wagenpark

niet door
milieukeuring'

Auto met katalysator
in stad niet schoner
Van onze Haagse redactie

DEN MAAG - Een auto met
katalysator is in de stad en in
de file net zo vervuilend als
een auto zonder zon voorzie-
ning. Als de auto's met kataly-
sator zouden worden gekeurd
op de uitstoot van koolmono-
xyde én koolwaterstof, zou de
helft niet door de keuring ko-
men. Tot deze conclusies komt
het blad Autogids na een in sa-
menwerking met het Avro-te-
levisieprogramma 'De hoogste
versnelling' gehouden onder-
zoek van 500 met katalysator
uitgeruste auto's.
Het onderzoek werd in het laatste
kwartaal van 1988 uitgevoerd op uit-
eenlopende typen auto's en op tien
plaatsen in het land. De metingen
werden verricht met TNO-appara-
tuur en gecontroleerd door de HTS-
Autotechniek in Apeldoorn.
De uitkomsten waren gistermorgen
nog niet bekend op het ministerie
van milieubeheer.De woordvoerder
van het departement gaf als enig
commentaar dat de cijfers zullen
worden gelegd naast de resultaten
van een soortgelijk onderzoek dat
momenteel wordt uitgevoerd door
de Rijksdienst voor het wegverkeer.
Dit rapport wordt eind maart ver-
wacht.
Als de milieukeuring op de auto's
wordt uitgevoerd volgens de nor-
men die minister Nijpels wil hante-
ren, komt één op de vijfkatalysator-
auto's niet door de test, meent het
blad Autogids. Als- wat Nijpels niet
als eis stelt - behalve koolmonoxy-
de ook de zeer schadelijke uitstoot
van koolwaterstof wordt gemeten,
blijkt de helft van de katalysatorau-
to's een grote vervuiler te zijn. In
stadsverkeer en in files bereikt de
katalysator volgens het onderzoek
vrijwel nooit de temperatuur die
noodzakelijk is om goed te functio-
neren.

Korting
Slechts 14 procent van de katalysa-
torrijders blijkt uit milieu-overwe-
gingen voor een auto met die voor-
ziening te hebben gekozen. Bijna
zeven op de tien mensen rijdt in zon
auto, omdat de katalysator er stan-
daard onder zit en door de korting
op de bijzondereverbruiksbelasting
niets extra's kost. Met dekennis van
de voorziening blijkt het pover te
zijn gesteld. Zo kan vrijwel nie-
mand zelf vaststellen of de katalysa-
tor wel of niet werkt.

Roestvorming bij
Landrovers leger
DEN HAAG - De Koninklijke
Landmacht gaat alle 5000 Land-
rovers een extra technische in-
spectie geven. Bij een onderzoek
dat onlangs is uitgevoerd by en-
kele Landrovers werd aan de
wielophanging en aan de beves-
tigingspunten van de carrosserie
roestvorming aangetroffen.

Verrassende aankondiging op CVSE-slotzitting

SU verwijdert deel
kernwapens Europa

Van onze correspondent

WENEN - De Sovjetunie zal eenzij-
dig een deel van haar tactische
kernwapens in Europa ontmante-
len. Met die aankondiging zorgde

Sovjet-minister van buitenlandse
zaken Sjevardnadze gisteren in We-
nen nog voor een verrassing op de
slotzitting van de Conferentie over
Veiligheid en Samenwerking in
Europa (CVSE).
De wapens dieverdwijnen, behoren
bij de legeronderdelen waarvan
Sovjet-leider Gorbatsjov de terug-
trekking in december al had aange-
kondigd. Hij repte toen echter met
geen woord over het nucleaire arse-
naal en sprak slechts over man-
schappen, tanks, geschut en ge-
vechtsvliegtuigen.
Militairen bij de verschillendeCVSE-delegaties meenden dat de
aankondiging alleen al wat oudere
raketten voor de korte afstand be-
treft. De eenzijdige ontmanteling
zou niet of nauwelijks betrekking
hebben op nucleaire artillerie.
Diplomaten in Wenen meenden gis-
teren dat het nieuwe gebaareen ma-
niervan Moskou is om snel resulta-
ten af te dwingen bij de nieuwe on-
derhandelingen over conventionele
ontwapening. De NAVO vindt dat
die eerst afgerond moeten zijn voor
er afspraken met het Warschaupact
kunnen worden gemaakt over de
verwijdering van dekorte-afstands-
wapens.

Venlo eist via Kroon eenderde Grubbenvorst op
Van onze verslaggever

VENLO - De gemeente Venlo
heeft een verzoek aan de Kroon
gerichtom eenderde deelvan het
totale grondgebied van de buur-
gemeente Grubbenvorst te anne-
xeren. Venlo eist in totaal 1.400
hectare. In het gebied, dat zich
uitstrekt van de gehuchtenCali-
fornië tot Siberië, wonen 300
mensen. Tevens bevinden zich in
het betreffende gebied de alom
bekepde veilinggebouwen van

Grubbenvorst. Venlo wil juist
ook dat deel van het dorp erbij
omdat de aanwezigheid van de
veilinggebouwen de gemeente-
lijke schatkist jaarlijks, aan te in-
nen onroerend goedbelasting,
met een half miljoen gulden
spekt.

Venlo staat op uitbreiding van
haar grondgebied omdat ze vindt
dat Venlo als stedelijk centrum
en als 'motor van de Noord-Lim-
burgse economie moet kunnen

beschikken over voldoende be-
stuurlijkeen financiële kracht én
ruimte om slagvaardig haar cen-
trumtaak te kunnen uitvoeren.
Bovendien beroept het gemeen-
tebestuur zich er op dat Venlo
onlangs in de Vierde Nota Ruim-
telijke Ordening is aangewezen
als 'hoogwaardig centrum van
overslag en distributie.

ledere gemeente in Nederland
heeft krachtens de gemeentewet
het recht een verzoek tot' wijzi-

ging van de gemeentegrens in te
dienen. Gedeputeerde J. Pleu-
meekers heeft gisteren in een
eerste reactie gezegd positief te
staan tegenover het in te dienen
voorstel. Burgemeester R. Ven-
naaten van Grubbenvorst toon-
de zich in een eerste reactie 'niet
verrast' maar acht een dergelijke
'amputatie van mijn dorp niet
aanvaardbaar.

0 Zie verder pagina 18

Mergelwinning in 7 Rooth moet sloppen

Minister roept ook
Ankersmit halt toe

Van onze redactie economie

BORGHAREN - Behalve de ENCI
ondervindt ook kalkproducent An-
kersmit in Borgharen de gevolgen
van het besluit Van minister Smit-
Kroes om het Plateau van Margra-
ten te behouden. Gisterochtend ont-
ving de directie van Ankersmit de
briefvan hetministerieyan Verkeer
en Waterstaat waarin stond dat er
ook een eind moet komen aan uit-
breiding van de mergelwinningin 'tRooth.
Ankersmit was daarover al jaren-

lang in onderhandeling. Het bedrrjf
ontgint per jaar één hectare in het
veertig hectare omvattende conces-
siegebied 't Rooth. Voor de directie
van Ankersmit kwam de brief als

een donderslag bij heldere hemel.
In het gehucht 't Rooth zelf werd
gisteren feest gevierd.

Ankersmit-directeur A. Alkemade
gaf toe dat hij „volkomen overval-
len" was door de brief van het mi-
nisterie. De directie van het bedrijf
is meteen na ontvangst van het be-
richt „driftig in beraad gegaan" en
verwacht pas begin volgende week
bekend te kunnen maken welke
stappen nog ondernomen kunnen
worden.
Ankersmit in Borgharen is de groot-
ste kalkproducent van Nederland.
In Borgharen heeft het bedrijf een
fabriek waar mergel wordt verma-
len tot krijt voor de veevoederin-
dustrie, vulstof voor de weg- en wa-
terbouw en kalkmeststof voor de
landbouw. Het bedrijf zet per jaar
ongeveer 900.000 ton mergel om.
Bij het bedrijf in Borgharen vinden
150 mensen emplooi.

" Zie verder pagina 19

" Sjo Gorissen, fruitteler
op 't Rooth en een van de
doorgewinterde strijders
tegen de afgraving op het
plateau van Margraten,
haalt een inmiddels tien
jaar oude en volkomen ver-
geelde affiche van zijn
raam weg: het hoeft niet
meer, het doel is bereikt.
Zijn eigen woning is overi-
gens gebouwd van... mer-
gel.

Foto: WIDDERSHOVEN

vandaag
" Pater Leopold

Verhagen begrijpt
de KRO niet meer.

pagina 7

" Slechte banden zijn
vaak oorzaak van
ongelukken.

pagina 11

" Mr. Johan Janssen
heeft gisteren
afscheid genomen
van de Kamer van
Koophandel. Een
interview.

pagina 19

sport
# Ronald Koeman

staat voor de keuze.

# Torn Nijssen slaat
van zich af in
Australië.

# Frans Körver pept
MW op voor duel
tegen PSV.

# Jan Verdonschot
steekt V en L
helpende hand toe.

# Belgische inbreng
draaft doorm.
Schaesberg.

(ADVERTENTIE)

Philips magnetron
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- Topmerk- Elektronisch progr.- Met veldverdeler + digit. klok- 10 kook-ontdooiniveaus- Aut. ontdooicyclus- 2 diepvrles-magn. foodkeepers gratis- 5 jaar voll. gar. è’ 50-
Alleen bij

EXPERT KEULEN
Markt Simpelveld, tel. 045-443344

Nederlander:
per jaar 83
kilo piepers (ADVERTENTIE)

IH A W E International
Akerstraat-Noord 54 - Hoensbroek - Tel. 045-216655

B> *&>& GONG VOOR DE 3E RONDE
Jr\\U Tot 80% korting

f0*-* \?* wegens brand
Grote partij meubelen, tapijten en gordijnen met

lichte brand-, water- of rookschade.
O.a. Chesterfield en moderne bankstellen.

Verkoop: vrijdag 20-1, zaterdag 21-1, maandag 23-1, dinsdag
24-1, woensdag 25-1 van 10.00-16.00 uur.

In koelbedrijf gelegen Breitner (bij 2e overweg) te Schinnen.
Voor info tel. 045-216655.

(ADVERTENTIE)
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Landgr*»^ 045-326633 smm

OPENINGSAANBIEDING
125764

★ Noordhollandse kaas per 100 gram ’ 0,85
Bij aankoop van 500 gram

★ Noordhollandse kaas een
Franse camembert van 250 gram GRATIS!

★ Cöte de Bergerac blanc van ’ 6,95 nu ’ 5,95
★ Roussillon Villages van ’ 7,95 nu ’ 6,95

Wij verwelkomen iedere klant met een
glas rode of witte wijn naar keuze

Deze aanbiedingen gelden vrijdag 20 en zaterdag 21 januari '89



popmuziek en strips

Negentiende plaat Lou Reed geeft messcherp tijdsbeeld

De 'wild side'
van New York

Wie had ook gedacht dat de 45-jarige Lou Reed ooit nog eens
met een stuk vinyl voor de dag zou komen datkan wedijveren
met eerdere mijlpalen als 'Transformer' en 'Berlin'? Nadat hij
het afgelopen decennia het geduld van de fans op de proef stel-
de met nogal bezadigde werkstukken waarin hij onder meer
het huwelijkse geluk bezong, is de verrassing na het beluiste-
ren van zijn negentiende soloproject des te groter. New Vork is
het eerste muzikale hoogtepunt van het nieuwe jaar.

Met een speelduur van 58 minuten
en maar liefst 14 songs krijgt de luis-
teraar voor de prijs van één lp an-
derhalve plaat. De elkaar steevast
afwisselende stevige rocknummers
en rustigere meer lichtvoetig ge-
toonzette songs groeien naarmate je
ze vaker hoort. Hoewel het album
(of cd) gezien de prominente rol van
de gitaar doet denken aan eerdere

soloplaten als Rock 'n Roll Animal
grijpt hij een enkele keer terug naar
nog ouder werk. Op There Is No
Time spettert even, compleet met
overstuurde gitaar, de Velvet Un-
derground (VU) uit de groeven. Op
Last American Whale en het mee-
slepende Dime Store Mystery komt
zelfs oud-VU-lid Maureen Tucker
opdraven. In het stevige Strawman

waart de geest van John Cale rond.
Het bluesy Beginning Of A Great
Adventure doet aan Torn Waits den-
ken. Verder vallen op: Romeo Had
Juliette, Dirty Blvd. (met Dion Di
Mucci van de hit The Wanderer) en
Good Evening Mr. Waldheim.

Voor wie Reed kent van de deca-
dente plaat Transformer, die de
meer romantische zijdes van het
New Yorkse nachtleven belicht, is
het wellicht even wennen. Voor ro-
mantiek is er nauwelijks plaats; hij
zet daarentegen een zwartgallig
tijdsbeeld neer. Toch is ook New
Vork om meer dan één reden een
werkstuk om te koesteren. Lou
Reed neemt op overtuigende wijze
op de meeste nummers zelf de lead-
gitaar ter hand. Het is een afwisse-
lende plaat met inhoud.
Messcherp ontleedt de vroegere
journalist het New Vork en Ameri-
ka dat zich een weg baant naar het
einde van de twintigste eeuw. Als
een reporter die op de hoek van een
straat in deBronx doorgeeft wat op
zijn netvlies komt, doet hij verslag
van zaken als geweld, drugsge-
bruik, racisme, de bedreiging van
het milieu, vergeten Vietnamyetera-
nen en politici die gouden bergen
beloven maar daar niets van waar-
maken. Kurt Waldheim, maar ook
Jesse Jackson die hij een hypocriet
vindt, moeten het ontgelden. Een
vel waarop de tekst in vier talen is
afgedrukt, onderstreept het belang
van de tekst.

Volgens Reed zelf moet New Vork
benaderd worden als"een boek of
film en moet daarom ook bij voor-
keur achterelkaar worden afge-
speeld. Om diereden beveelt hij dan
ook de cd aan. Zoals alleenReed dat
kan doet hij zijn verhaal meer praj

tend dan zingend. Zijn monotone,
toonloze stem houdt wonderwel de
aandacht van de luisteraar vast. Met
een cynische ondertoon geeft hij
aan dat de bewoners van de 'Big ap-
ple' onder Reagan verworden zijn
tot een zelfgenoegzaam zooitje dat
nodig wakkergeschud zou moeten
worden voordat het te laat is.
In ieder geval heeft de oude rocker
geen vertrouwen meer in een poli-
tieke partij of wat dan ook. Zelfs je
vrienden kun je niet vertrouwen.
Voor mister Reed zijn het donkere
tijden waarin een 'busload of faith'
en de mouwen opstropen van le-
vensbelang zijn. Of 't hem lukt het
ingeslapen deel van de Amerikanen
wakker te schudden is zeer de vraag
nu onder Reagan bij hele volks-
stammen het geschonden zelfbe-
wustzijn weer is opgekrikt. In ieder
geval levert de elpee bijna een uur
inspirerend luisterplezier op met
nauwelijks zwakke momenten.

jan hensels

" Lou Reed heeft met zijn negentiende elpee New Vork een zeer
inspirerende plaat afgeleverd.

Drukbezochtste evenementen

Pinkpop eervol
zesde in top-20

Het Pinkpopfestival in Landgraaf,
op 23 meivan het vorig jaarvoor het
eerst gehouden op de draf- en ren-
baan in Schaesberg, is op de zesde
plaats geëindigd van de top-20 van
de meest druk bezochte popevene-
menten in Nederland. Het Pinkpop-

festival trok vorig jaar 35.992 toe-
schouwers naar Limburg.

Op de eerste plaats van deze door
Mojo Concerts BV samengestelde
hitlijst prijkt 'uiteraard' Michael
Jackson met zijn concerten op 5, 6

en 7 juni in het Rotterdamse Feye-
noordstadion. Daar kwamen in to-
taal 144.700 mensen op af. De drie
Kuipconcerten van Prince in augus-
tus waren goed voor 105.289 toe-
schouwers en daardoor eindigt Zij-
ne Heiligheid op de tweede plaats.
Derde is Bruce Springsteen die in
juni twee avonden in Rotterdam
speelde voor 98.647 concertgangers.

Als vierde eindigt Pink Floyd
(83.790 toeschouwers). Level 42 gaf
vorig jaar acht concerten in Neder-
land en trok 63.077 mensen. Eén van
die acht concerten vond plaats in
het Maastrichtse MECC en werd ge-
organiseerd door buro Pinkpop in
samenwerking met Mojo, dat in
1988 het leeuwedeel van de 'grote'
concerten in Nederlandvoor zijn re-
kening nam.

" Prince, hier met Sheila E, vergist zich: hij is niet vijfde ge-
worden, maar tweede op de lijst van drukbezochtste popevene-
menten.

Show belangrijker dan
kwaliteit voor Bros

De smaak van de Nederlandse pop-
liefhebber zou achteruithollen. In
plaats van een trendsettend landje
zou 'Holland' inmiddels zijn ver-
vallen tot een doorsnee stukje
Europa, waar alles, dat uit Enge-
land en Amerika warm wordt aan-
bevolen, als zoete koek wordt ge-
slikt. Inzake Bros gaat die constate-
ring van onder anderen Randy
Newman en Leonard Cohen voor-
lopig nog niet op. Voor het Lon-
dense discotrio, dat in een mum
van tijd tot in Japan een ware rage
heeft ontketend, liep Ahoy' deze
week niet meer dan halfvol. Het en-
thousiasme van de ruim 4000 piep-
jonge fans was overigens te verge-
lijken met dat van een uitverkocht
huis, getuigende vele spontane in-
terrupties en de tientallen flauw-
vallers voor het podium.

Bros, dat afgelopen jaar internatio-
naal doorbrak met de hartekreet
When Will I Be Famous, past in het
rijtje Duran Duran, Wham!, A-Ha
en Wet Wet Wet. Behoort anders
gezegd tot de categorie popgroe-
pen bij wie het (vrouwvriendelijke)
imago op zijn minst even belang-
rijk is als de muziek. De aantrek-
kingskracht van het drietal, dat
werd ontdekt door het manage-
ment van Pet Shop Boys, steekt
vooral in het frisse-jongensuiterlijk
van met name de pas 20-jarige
tweeling Matt en Luke Goss, res-
pectievelijk de zanger en de drum-
mer. Derde man Graig Logan, een
jaar jonger en bassist, legt het ook
op het mentale vlak bij hen af: als
gevolg van de stormachtige ont-
wikkelingen is hij al enige tijd
overspannen. Bros, in tourneebe-
zetting uitgedijd tot een elfkoppige
formatie waaronder een driestem-
mig koortje en twee danseressen,
zal daarom voorlopig nog even een
beroep moeten blijven doen op zijn
vervangerPaul Powell.

Voor de met grof geschut omlijste
show (Stars Wars-achtige ouvertu-
re, duur bewegend decor, licht-
bommen) is eigenlijk alleen Matt
Goss echt onmisbaar, zo bleek an-
derhalf uur lang. Hij was de man
om wie alles draaide, slechts van
hem ging enige warmte uit. Zijn re-
putatie als beloftevol zanger goed-
deels gebaseerd op onverwachte
complimenten van Elton John
maakte de blonde held evenwel
niet waar. Waarschijnlijke oorzaak:
te veel energieverspilling in de
vorm van allerlei acrobatiek a la
Paul Young destijds in diens jeug-
dige overmoed. Het totale spekta-
kel deed sterk denken aan Frankie
Goes To Hollywood in zijn kort-
stondige glorieperiode. Ook daar
leek, op zanger Holly Johnson na,
alles computergestuurd en moest
veel schone schijn verhullen dat de
muzikale basis heel beperkt was.

Louis du Moulin

’ popmuziek J
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Kool & the Gang
naar Rotterdam

De Amerikaanse soulformatie
Kool & the Gang geeft op don-
derdag 2 maart een concert in het
Rotterdamse sportpaleis Ahoy'.
De voorverkoop is gisteren, on-
der andere bij alle VW-theater-
bespreekburo's, van start ge-
gaan. Verder zijn er nog kaarten
te krijgen voor de concerten van
Slayer in de Maaspoort te Den
Bosch (21 januari), Tanita Tika-
ram in Sittard (25 januari), John-
nyWinter & band in het Utrecht-
se Vredenburg (30 januari), The
Scorpions in Ahoy' (16 februari),
Riek Astley in Ahoy' (23 februa-
ri) en Al Jarreau op 3 maart in
Ahoy'.

Het Susterense buro Kasjmir
Productions heeft busreizen
naar de volgende concerten in de
aanbieding: Europe op 11 fe-
bruari in de Grugahalle teEssen,
het speed- en trashfestival op 26
februari in Eindhoven (met o.a.
Exodus, Nuclear Assault, Death
en Target), Kool & the Gang op
zondag 5 maart in Vorst National
te Brussel en Gary Moore op 26
maart in de sporthalle te Keulen.
Kaarten kun je krijgen bij alle
bekende adressen in Limburg.

recept

Stamppot zoete
aardappels
Benodigdheden voor 4 personen:
1200 g zoete aardappelen (bataat),
100 g appelen, 200 g mager rook-
spek in blokjes en kontjes boter.

Schil de zoete aardappelen en snij
ze in stukken.

Schil de appelen, verwijder het
klokhuis en snijd in partjes of
schijven.
Kook de zoete aardappelen met
weinig water op dezelfde manier
als gewone aardappelen.
Voeg na 10 minuten de appelstuk-
jes toe en kook deze nog 10 minu-
ten mee tot alles gaar is.
Pureer deze massa in de blender of
met een mixer.

Voeg klontjes boter toe.
Bak de spekjes in koekepan tot ze
knapperig en bruin zijn.
Voeg ze daarna aan de stamppot
toe.
Serveer bij dit gerecht een frisse,
groene salade of de wintersalade
van woensdag jl. in deze rubriek.

hub meijer

quote
,De mentaliteit van de
Nederlandse bands is
toch: het moet gezellig
blijven, doe maar gewoon
zen lekker eigen beheer-
plaatje. En dan zitje over
tien jaar dus nog met tien
dozen met je eigen platen
op jekamer"

MAARTIN IBELINGS
(Bad To The Bone)

Zanger tijdelijk blind

Alarm breekt
toernee af

The Alarm heeft haar Engelse toer-
nee noodgedwongen moeten onder-
breken omdat zanger Mike Peters
getroffen is dooreen tijdelijke vorm
van blindheid. Dit gebeurde tijdens
een concert in Manchester. Peters
werd naar een ziekenhuis overge-
bracht. Daar verklaarde hij dat zijn
hoornvlies was beschadigd door de
felle lampen op het podium. Peters
heeft een paar weken volstrekte
rust voorgeschreven gekregen.

popagend
JANUARI

" 20: Toedem Neer: Black Limousine

" 20: P.O.C. Eindhoven: Jimmy Johnson Band

" 20: Dilligence Heerlen: The Run

" 20: Effenaar Eindhoven: Royal House en acidparty

" 21: Harmoniezaal Heugem: Fietsefreem

" 21: De Boskar Peer: Risky Blues

" 21: Maaspoort Den Bosch: Slayer (1)

" 22: De Fuu Swalmen: Kaz Lux & Riek Nolov Band

" 22: Aajt Vroenhoven Maastricht: Fietsefreem

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

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

" 27: Zion Elsloo: Bad To The Bone

" 27: Effenaar Eindhoven: Ice T, Darlene en Spinmasters (1)

" 28: De Pint Waubach: Anno'66

" 28: Gymzaal Meerssen: Fietsefreem

" 29: Jeugdpark Smeermaas: Fietsefreem

" 29: Karrosseer Maastricht: The Run

FEBRUARI

" 5, 6 en 7: Schouwburg Sittard: The Run

" 10: Effenaar Eindhoven: Life On Grey en Chambre Jaune (1)

" 11: De Boskar Peer: Michigan Red Blues Band

" 16: Ahoy' Rotterdam: The Scorpions (1)

" 17: Effenaar Eindhoven: Human Rights en Dier (1)

" 22: SCHOUWBURG SITTARD: RANDY NEWMAN (I+4)

1 kaarten verkrijgbaar bij alle VVV-theaterbespreekburo's
2 bel voor kaarten naar Kasjmir Productions S 04499-1592
3 bel voor kaarten naar Make It Happen S 09-3232338774
4 bel voor kaarten naar Buro Pinkpop S 04490-52500
Aanvullingenvoor deze agenda? Bel vóór donderdag S 04490-469
(tijdens kantooruren).

Flowerpoweit
in Roermond

Het Roermondse jongerenee'
trum S'6l verandert morge'
avond in een poptempel uit deJ'
ren zestig. 'Flowerpower' is W
motto van een muzikale hapPJ
ning die onder andere gestal'
krijgt door het draaien van v
deofilms van Stevie Wond*
Marvin Gaye & The Temp*
tions, The Moody Blues, T"
Rolling Stones en The Beatl^
Verder is er muziek te beluisf
ren van The Doors en Jimi H«'
drix. Het interieur van SJwordt ook aangepast aan dat v9
de 'roaring sixties'. Aanvang '
uur, de toegang is gratis en et
bloem in je haar mag.
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WENEN - Een aantal landen, en
vooral de West-Duitsland, is echter
zeer gespitst op het verdijnen van
deze categorie nucleaire wapens.
Met het nieuwe eenzijdige gebaar
krijgen zij van Moskou een steuntje
in de rug, aldus de analyse van di-
plomaten in Wenen.
Daarnaast werd door diplomaten
gezegd dat de nieuwe stap een dui-
delijke poging is om de publieke
opinie in het Westen te mobiliseren
tegen de voorgenomen modernise-
ring van NAVO-korte-afstandswa-
pens. De Belgische minister Tinde-
mans zei meteen dat nu nog maar
eens moet worden bezien ofeen mo-
dernisering wel noodzakelijk is.
Sjevardnadze zei zon modernise-
ring als een 'achteruitgang' te zullen
beschouwen. Hij verklaarde dat de
Sovjetunie niet dergelijke plannen
aan het uitvoeren is. Of dat zo blijft,
zo zei hij, hangt af van het Westen.
Aan het eind van deze maand, zo
kondigde de Sovjet-bewindsman
verder aan, publiceert Moskou een
opsomming van de troepen en wa-
pens die het in Europa heeft gesta-
tioneerd. De NAVO heeft eind vorig
jaar al zon overzicht van het eigen
arsenaal gegeven.
Die lijsten zijn van belang voor de
nieuwe onderhandelingen over con-
ventionele ontwapening. Sjevard-
nadze zei dat zijn land niet wil dat
zulke onderhandelingen opnieuw
(zoals de al zestien jaarvoortslepen-
de MBFR-gesprekken) vastlopen op
ruzies over de aantallen wapens aan
beide zijden.
Over de mensenrechten zei de mi-
nister dat zijn land groot belang
hecht aan dekomende aparte confe-
rentie over dat onderwerp. Hij ver-
zekerde dat zijn land er naar streeft
de rechten van zijn burgers zeker te
stellen.

Optimisme
over middel
tegen Aids
"an onze correspondent

/t>ndSHINGTON " Amerikaanse;Jlerzoekers zijn optimistisch
l temd over een nieuw middel, *er» Aids. Het middel, CD-4, is

y> J 1 echt geneesmiddel, maar
i Wel verspreiding van het

rjß^"Virus in het lichaam te on-Plukken.
va naar de werking

CD-4 is gedaan door een
fj m medicionder leiding van dr
jjjirman L. Letvin. Tot dusveref{ ..Proeven met apen gedaan,

ftin a Woi"den uitgesproken be-
ëdigend genoemd. Het mid-
dat [^ gebaseerd op het gegeven,
l net Aids-virus alleen een cel
31 binnengaan en infecteren,

* die cel het eiwit CD-4 in degwand heeft.
W ie van Letvin en de zij-
den nn' ais gr°te hoeveelhe-pa! >D-4 in het bloed van Aids-
dat'H^ten zou worden gespoten,
'lok > eiwit dan als een soort
ltü aas voor het Aids-virus zou
2ou en werken en het virus zo
te ;„Yerhmderen gezonde cellenOr^ teren.
de * moment zijn testen gaan-
ste'HWaarbij proefpersonen in de
fr» Boston, Los Angeles, San
Cö4 lsco. en Washington het
ge^"* eiwit toegediend hebben
erv e^en- eerste testen zijn
Crj °oral op gerichtna te gaan, of
vo ', bijwerkingen heeft. De
i^""opige resultaten van die tes-
n°ernri°rden 'veelbelovend' ge-

'Bespreekbaar'
Het dekken van de kosten buiten de
Oort-plannen noemde Ruding op
zich „bespreekbaar". Dat zou bh-
voorbeeld kunnen binnen debegro-
ting 1990. „Maar ik zie die ruimte
nog niet", aldus Ruding.
In een bespreking van afzonderlijke
voorstellen zei de minister dat over
een kleinere beperking van de af-
trekbare ziektekosten dan het kabi-
net nu wil, „het laatste woord zeker
niet is gesproken". Zijn staatssecre-
taris Koning zei dat het kabinet zich
niet „zonder meer" zal neerleggen
bh' de wens van deKamer.
Voorstellen om iets te doen voor de
alleenstaanden die er op achteruit
gaan, bestempelde Ruding als „een
ernstig inbreuk" op de plannen-
Oort. Hij somde talrijke argumen-
ten op tegen dit soort voorstellen.
De inkomensachteruitgangvoor be-
paalde alleenstaanden, 60 gulden
per maand, noemde Ruding „niet
dramatisch". De minister noch zijn
staatssecretaris gaven een oordeel
over een door de WD bepleitte tij-
delijke overgangsregeling voor de
circa 200.000 alleenstaanden die er
op achteruit gaan. Dat zal volgende
week pas gebeuren.

Minister Heunis
vervangt Botha

\ §ron^Nr?ESBURG - Minister vanISisw etszaken, Chris Heunis, is
mKaapstad beëdigd als tij-

(Jij J,7 President van Zuid-Afrika.

'koen angt Pieter W. Botha, dieW,?S g door een lichte beroertebj;*!l getroffen.
Van LJange minister, het oudste lid
geldt i Zuidafrikaanse regering,
Öia h ""een goede vriend van Bo-

ls reeds eerder tijdens bui-
tha on e staatsbezoeken van Bo-

' J^treden als diens vervanger.
He Unlmster van grondwetszaken is
.^rvn ?ndermeer belast met de
'iek ;[ming van de apartheidspoli-
beßi' .e deZuidafrikaanse regering
Heü n Ja ên tachtig aankondigde,
terg s behoort tot een zestal minis-
teni ~ onder wie minister van bui-
geldei f zaken R°elof Botha - die
t>rf»c;j s mogelijke opvolgers van
Öe t

dentPieter W. Botha.
ver, Afstand van Botha, die wordt
it! (jl ?egd in een militairziekenhuis
2ijn °uurt van Kaapstad, is volgens
Als behandelende artsen stabiel,
link" g van de beroerte zijn de
*wakt 3rm en been van Botha ver-

AOW'ers
Een CDA-plan om iets voor
AOW'ers met een klein extra pen-
sioen (tot 10.000 gulden) te doen
wees Ruding van de hand. Op basis
van een onderzoek dat op Financiën
is gedaan naar het voorstel conclu-
deerde de minister dat er „zeer grote
bezwaren" aan kleven.

Circa 2300
vrouwen eisen
alsnog AAW

bir onze Haagse redactie
Vro,N HAAG - Circa 2300' gehuwde
alSnn

Wen hebben bij Sociale Zakenog een uitkeringop basis van de
tye,,mene arbeidsongeschiktheids-
wet kV ' aangevraagd.
nüa ■ ,Qof vrouwen die voor 1 ja-
den arbeidsongeschikt wer-
oD A m,aar toen geen recht hadden
frierTkW

J
omdat zÜ geen eigen inko-

dat =i adden- Het aantal vrouwenaaL Snog de AAW-uitkering heeft
60nn Vraagd' is veel lager dan de
kei, „Vrouwen waarop Sociale Za-en eerder had gerekend.

Voorstellen tasten belastingvereenvoudiging aan'

Ruding wijst wensen
Kamer van de hand

Van onze Haagse redactie
jj'N HAAG - Minister Ruding (Financiën) ziet niets in de tal-Xe voorstellen die de Kamer heeft ingediend om de belas-
jSplannen-Oort bij te stellen. Volgens de bewindsman zijn
j Plannen tesamen te duur, tasten zij de belastingvereen-
f%ng die via Oort kan worden bereikt aan en moet de
icü meer belastingambtenaren in dienst houden dan ge-

Dat bleek gisteren bij het antwoord
van de regering op de Kamervoor-
stellen. Volgens Ruding kosten de
wensen die de Kamer tot nu toe op
tafel heeft gelegd zeker 400 miljoen
gulden extra. De Kamer wil vooral
wat doen voor bejaarden met een
klein pensioen en mensen met hoge
ziektekosten. „Dat is teveel. Zeer
bezwaarlijk", oordeelde de minis-
ter.
Ruding hield in zijn rekensommen
nog niet eens rekening met een
aparte regeling voor circa 200.000 al-
leenstaanden, die er in de kabinets-
plannen op achteruit gaan.
Hij opperde drie mogelijkheden om
uit de problemen te komen: de
voorstellen worden botweg afgewe-
zen, de Kamer zoekt zelf financiële
dekking binnen de totale Oort-plan-
nen of de kosten worden elders ge-
dekt.

Voorwaarde
Rakowski had het zuiveren van de
Solidariteitsgelederen van anti-
communistische groepen en ele-
menten ook alsvoorwaarde'voor er-
kenning gesteld. Een eis, die door
veel Solidariteitsactivisten als 'on-
aanvaardbaar' is" gekarakteriseerd.
Over andere condities die de autori-
teiten stellen, is volgens Jaruszelski
te onderhandelentijdens het ronde-
tafelgesprek tussen regering en op-
positie, inclusief Solidariteit, over
de inhoud van politieke en econo-
mische hervormingen in Polen. .

Vakbondsleider wil eerst tekst besluit Centraal Comité zien

Walesa voorzichtig over
erkenning Solidariteit

Van onze correspondent

BOEDAPEST - De leider van de
bijna legale Poolse onafhankelijke
vakbeweging Solidariteit, Lech
Walesa, is 'voorzichtig optimis-
tisch' over de kansen op volledige
erkenning van de in 1981 verboden
beweging. Hij wildeechter pas een
definitief oordeel geven over hetstandpunt, dat de communistische
partij na heftige interne debatten
over de legalisering van Solidari-
teit heeft geformuleerd, nadat de
tekst van het besluit is vrijgege-
ven. Die publikatie wordt in de
loop van vandaag verwacht.

Walesa gafzijnreactie in Gdansk tij-

dens zijn wekelijkse praatje met de
pers. Enkele uren daarna liet partij-
leider Jaruzelski zichvoor het eerst
publiekelijk uit over het resultaat
van de soms zeer emotionele debat-
ten in het Centraal Comité (CC) van
de afgelopen dagen.
„Dit is een historische stap", meen-
de de man dieSolidariteit na het uit-
roepen van de noodtoestand in 1981
buiten de wet stelde. Maar hij stelde
meteen de voorwaardenvoor erken-
ning: Solidariteit moet de Poolse
grondwet, die het socialistischeka-
rakter van de staat en de leidende
rol van de party vastlegt, respecte-
ren, de beweging mag geen geld

Kneer aannemen vanuit het buiten-
and en moet zich onthouden van

'staatsondermijnende activiteiten'
De gematigde reactie van Walesa
moet volgens oppositionele kringen
worden toegeschreven aan het feit
dat de eisen die premier Rakowski
dinsdagavond stelde voor erken-
ning van Solidariteit kennelijk niet
meer in de verklaring voorkomen
die het Centraal Comité woensdag
heeft aangenomen.

Weer rellen
in Praag

PRAAG - Politie-agenten met wa-
penstokken hebben gisteren een
groep van 2.000 demonstranten uit-
eengejaagd in het centrum van
Praag.
Zij dwongen tientallen betogers, die
bijeen waren om de dood van Jan
Palach twintig jaar geleden te her-
denken, op de grond te gaan liggen.
Velen werden daarop in elkaar ge-
slagen en afgevoerd in politiebus-
jes, zo zeiden ooggetuigen.
Het was het hardste politie-optre-
den sinds de protestacties vijf da-
gen geleden begonnen in de Tsje-
choslowaakse hoofdstad. Het Wen-ceslas-plein en de omliggende stra-ten in het centrum werden afgezet,
waardoor de betogers nauwelijks de
kans kregen te ontsnappen.
Donderdag was het precies twintig
jaar geleden dat de student Jan Pa-
lach stierf, drie dagen nadat hij zich-
zelf in brand had gestoken op het
Wenceslas-plein uit protest tegen de
door de Sovjetunie geleide invasie
van zijn land, in augustus 1968.

binnen/buitenland

Christelijke vakcentrale trekt op met FNV

Ook gebundelde
acties bij CNV

iUTRECHT - Werkgevers in sec-■ "fen waar de CAO-onderhande-ngen zijn vastgelopen (indu-
'rie> bouw, wegtransport), kun-en rekenen op een gezamenlijk
l°nt van de vakcentrale CNV ene aangesloten bonden. Vakeen-,^e en bonden zullen elkaar

' eunen en eventuele acties zul-n zo veel mogelijk worden ge-
ordineerd. De FNV-bonden

eerder deze week al om
e
c«es zoveel mogelijk te bunde-

,et CNV concludeert uit de gang
CAriZaken biJ de verscniUende
"^O-onderhandelingen dat de

werkgevers een front vormen als
het gaat om loonsverhogingen.
Ondanks de economische groei
willen ze daar niets van weten.
Het CNV vindt echter dat de I werknemers van die groei best

mee mogen profiteren.
Verder constateert het CNV bij
de werkgevers een zeer starre
houding op het gebied van flexi-

bilisering van de arbeidstijden
en willen ze teveel zaken decen-
traal regelen. De werkgeversi-
deeën druisen op alle punten in
tegen de ideeën van het CNV en
de aangesloten bonden. . .
Over de inhoud van de acties in
de diverse sectoren moet het
CNV intern nog overleggen,
maar de CNV-woordvoerder zei
dat geen enkele vorm van actie
bh' voorbaat wordt uitgesloten,
ook stakingen niet. Ook gaat het
CNV zoveel mogehjk gezamen-
lijk optrekken met de FNV, al-
dus de woordvoerder van de
christelijke vakcentrale.

De Korte: regeringsstandpunt later dit jaar

Geen informatie over
bouw kerncentrales

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Minister De Korte
(Economische Zaken) heeft gisteren
in de Kamer geweigerd informatie
te verstrekken over de bouw van
nieuwe kerncentrales in ons land.

„Ik kan daar nu niet op ingaan," al-
dus de bewindsman naar aanleiding
van opmerkingen die het PPR-Ka-
merlid Lankhorst maakte.

Lankhorst wilde van de minister
weten hoe het staat het de besluit-
vorming binnen het kabinet om-
trent de bouw van nieuwe kerncen-
trales. De stroomproducenten
(SEP) hebben verlangd dat alle pro-
cedures rond de bouw voor 1 juli
van dit jaar worden afgerond. Al-
leen dan zou de SEP nog in staat
zijn om in een te presenteren Elek-
triciteitsplan 1991-2000 de bouw van
kerncentrales op te nemen. „In de
loop van 1989 zal het kabinet met
een regeringsstandpunt komen," zo
gaf De Korte het Kamerlid te ver-
staan.

Begin 1986 schortte het kabinet-
Lubbers een besluit tot de bouw
van drie nieuwe kerncentrales op
naar aanleidingvan de kernramp in
Tsjernobyl in de Sovjetunie. Sinds-
dien zijn talrije herbezinnings-stu-
dies en adviesronden gaande. Oor-
spronkelijk zouden de studies en
adviezen eind 1988 afgerond wor-
den. Dat is niet gelukt. Er is een ver-
traging van zeker enkele maanden.
Kort voor de zomer 1988 het minis-
ter Nijpels(VROM) deKamer weten
dat het kabinet een besluit zou kun-
nen uitstellen tot na de verkiezin-
gen van maart 1990. Ook minister
DeKorte gaf tekennen dat hetkabi-
net een besluit wel eens kon op-
schorten, door dit jaaralleen het be-
sluit te nemen een besüssing tot na-
der order uit te stellen. Begin 1989,
de oorspronkelijke periodevoor be-
sluitvorming, wordt zeker niet meer
gehaald.

Opnieuw twee
sterfgevallen

door meningitis
UTRECHT- Hersenvliesontsteking
heeft opnieuw twee slachtoffers ge-
maakt in Nederland. In de eerste
twee weken van dit jaar zijn al vier
mensen overleden aan de ernstige
vorm van hersenvliesontsteking,
besmetting met de bacterie menin-
gococ sepsis. In de twee nieuwe ge-
vallen ging het om 'gewone' menin-
gitis, zo heeft een woordvoerster
van het ministerie van WVC giste-
ren meegedeeld.
Vergeleken met 1987, toen in het ge-
hele jaar elf mensen aan hersen-
vliesontsteking overleden, is sprake
van een lichte explosie van de infec-
tie. In totaal 44 mensen hebben me-
ningitisen 12zijnbacterieel besmet.
De geneeskundig inspecteur voor
infectieziekten heeft huisartsen, ba-
sisgezondheidsdiensten en GG &
GD's gevraagd extra oplettend te
zijn.

Ante Markovic
nieuwe premier

Joegoslavië
BELGRADO - Ante Markovic, een
uitgesproken voorstander van kapi-
talistische hervormingen in Joego-
slavië, is gisteren benoemd tot pre-
mier. De nominatie van Markovic
door het negen leden tellende col-
lectieve presidentschap van het
land, moet nog worden goedge-
keurd door het parlement.
De 64-jarigeKroaat Markovic wordt
de opvolger van Branko Mikulic,
die op 30 december aftrad met zijn
gehele kabinet omdat hij er niet in
was geslaagd de economische pro-
blemen en politieke spanningen ef-
fectief aan te pakken.
Tegelijk met hun nieuwe premier
kregen de Joegoslaven gisteren ook
een nieuwe serie prijsverhogingen
gepresenteerd op meer dan 300 goe-
deren en diensten. Zo gaan benzine,
diesel, en andere olieprodukten ge-
middeld met 28,5 procent omhoog.
In totaal zijn sinds het begin van dit
jaar meer dan 1.000 goederen en
diensten in prijs gestegen, met per-
centages variërend van 30 tot 70
procent. De prrjsstijgen wakkeren
de inflatie, dievorig jaar251 procent
bedroeg, nog verder aan.

punt Uit
Van Eekelen

Oud-minister Van Eekelen van
Defensie, die vanwege de pas-
poortaffaire moest vertrekken,
is door het kabinet gevraagd de
post van secretaris-generaal
van de West Europese Unie op
zich te nemen. In de West Euro-
pese Unie zitten de BRD, Enge-
land, Frankrijk, Italië, Spanje,
Portugal en de Benelux.

Kinderbijslag
Vanaf 1 januari 1990 of anders
uiterlijk een jaar later gaan de
districtskantoren van de Socia-
le Verzekeringsbank de kinder-
bijslag per maand betalen. Dat
heeft voorzitter mrW. Fase van
de Sociale Verzekeringsraad
(SVR) gisteren gezegd. De for-
mulieren die nu nog elk kwar-
taal opnieuw moeten worden
ingevuld, gaan verdwijnen. De
maandelijkse uitbetaling zal
automatisch plaatsvinden.

Milieu
Minister Nijpels van Milieube-
heer heeft gisteren in Nairobi
tijdens een bijeenkomst met
dertien collega's uit verschil-
lende delen van de wereld ge-
pleit voor versterking van het
milieuprogramma van de Ver-
enigde Naties, UNEP (United
Nations Environmental Pro-
gramme). Dit is nodig om de
wereldmilieuproblemen zoals
de opwarming van de aarde en
de aantasting van de ozonlaag
daadwerkelijk te kunnen aan-
pakken. Om de naleving van
milieumaatregelen te kunnen
controleren, denkt de bewinds-
man aan een onafhankelijke
milieu-inspectie door de VN.

Files
In het jaar 2015 zullen de ver-
keersopstoppingen op de Ne-
derlandse wegen explosief ge-
stegen zijn, doordat een groot
deel van de bevolking buiten
dewoonplaats werkt. Dat is on-
der meer het gevolg van een
verkeerd planningsbeleid van
de overheid. Dat stelt de geo-
graaf P. Doorn in het Bulletin
van de Rijksuniversiteit
Utrecht. Doorn promoveert
binnenkort aan de Utrechtse
universiteit op een onderzoek
naar sociale structuren en
ruimtelijke mobiliteit.

Koude
In Bangladesh zijn de afgelo-
pen week ten minste 70 mensen
omgekomen als gevolg van de
ergste koude in twintig jaar die
het land treft. De meeste slacht-
offers waren dorpelingen die
buiten of in hutten van stro en
modder de nacht doorbrengen
omdat tijdens recente overstro-
mingen en wervelstormen hun
huizen verwoest werden.

Groenten
Een dieet dat rijk is aan knof-
look, uien, prei, bieslook en sja-
lotjes verkleint het risico op
maagkanker. Dit blijkt uit een
onderzoek dat het Amerikaan-
se Nationale Kanker Instituut
heeft uitgevoerd in China. Het
onderzoek dat deze week gepu-
bliceerdwordt in het tijdschrift
van het instituut komt aan de
hand van de voedingsgewoon-
ten van ruim 1.800 inwoners
van de Chinese stad Linqu tot
de conclusie dat de consumptie
van zogenoemde allium-groen-
ten de kans op maagkanker
aanzienijk kan verkleinen.

Arrestaties
De Amerikaanse douane heeft
drie mannen opgepakt die on-
derdelen van Amerikaanse ge-
vechtsvliegtuigen probeerden
te verkopen aan een geheim
agent. De onderdelen van F-14
Tomcat-gevechtsstraaljagers
zouden bestemd zijn voor Iran.
De agenten arresteerden de
drie Amerikanen op een klein
vliegveld, waar zij ook een pri-
vé-vliegtuig met de reserve-on-
derdelen in beslag namen .

Botsing
Bij een botsing op een onbe-
waakte spoorwegovergang tus-
sen een passagierstrein en een
bus in het noordoosten van
Chinazijn 32 mensen om het le-
ven gekomen. Alle doden vie-
len in de bus, terwijl 41 andere
busreizigers bij het ongeluk in
de regio Huinan gewond raak-
ten. Het is de derdekeer binnen
vier weken dat zich op een
spoorwegovergang in het
noordoosten een botsing met
een bus voordoet. Op 23 decem-
ber kwamen in de provincie
Liaoning 46 mensen om en op 1
januari in Heilongjiang 31.

Eieren
De Britse minister van Land-
bouw MacGregor heeft ver-
scherpte gezondheidseisen af-
gekondigd voor eieren. De in-
tussen opgestapte staatssecre-
taris van volksgezondheid Cur-
rie gooide verleden maand de
knuppel in het hoenderhok met
de verklaring dat het grootste
deel van de eierproduktie in
Groot-Brittannië als gevolg van
ondeugdelijk kippevoer be-
smet was met de salmonella-
bacterie

Gistermiddag vond het overleg plaats tussen de ministers Brinkman van WVC en De Korte
Van economische zaken (rechts) met de ATV-omroepen (Avro, Tros en Veronica) over commer-
ciële televisie. Het kabinet zal zo spoedig mogelijk een nader standpunt bepalen over invoering
van een commerciële omroep. De regering zal dan vooral de verdeling en het beheer van de re-
clamegelden toelichten. Het kabinetsstandpunt zal vóór 6 maart, wanneer het mediabeleid op-
nieuw in de Kamer aan de orde komt, bekend worden gemaakt. Op basis daarvan zullen de
ATV-omroepen, en de vier uitgevers (Elsevier, Perscombinatie, Telegraaf en VNU) een beslis-
sing nemen: aanpassen van hun bestaande plannen aan de wensen van hetkabinet, of afzien
van het oprichten van een commerciële omroep.

Bonn gespitst
op verwijdering
van kernwapens

Terwijl zijn echtgenote Barbara toekijkt, ontsteekt de toekomstige president van de Ver-enigde Staten, George Bush, een toorts. Met vuurwerk, trompetgeschal en duizenden symboli-
schefakkels gafhij woensdag in hartje Washington het startsein voor hetfestijn ter ere van zijn
aantreden als de 41ste president van de Verenigde Staten. Het spektakel, dat volgens de organi-satoren de duurste presidentiële inauguratie uit deAmerikaanse geschiedenis is, zal vier dagenduren. Met zijn vice-president Dan Quayle en hun beider gezinnen gegroepeerd op het podiumbij het Lincoln Monument, beloofde Bush „een president van alle mensen te zijn". Bush zal van-daag op het Capitool de eed afleggen.

Vervolg van pag. 1
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Diverse soorten ladders.
Deze maand
nog tegen oude prijs.

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

oproepkrachten
voor een kunststofverwerkend
bedrijf in Kerkrade. Wij vragen
kandidaten die graag een of
meerdere nachten per week
produktiewerk willen doen.
Werktijden: 23.00 tot 7.00 uur.
Ook werkstudenten kunnen
zich hiervoor beschikbaar
stellen. Wij bieden een salaris
conform de in het bedrijf gel-
dende salarisregeling, 8% va-
kantietoeslag, een vergoeding
voor vakantie- en feestdagen
en een volledige sociale ver-
zekering.

Vraag vrijblijvend voor meer
informatie over bovenstaande
vacature naar Cilly de Wildt,
afd. industriepersoneel, tel.
045-718366, of kom langs.

Jocutex b.v. Heerlerheide,
tel. 045-228461, vraagt een
MONSTERNAAISTER op
thuiswerkbasis. Bellen tij-
dens kantooruren.
Gevraagd:

Bezorger
representatief

Expert Keulen
Markt Simpelveld,

" tel. 045-443344.
BARMEISJES gevraagd
voor middag- en avond-
uren, Bar Ma Cherie, Helle-
broek 61, Nuth 045-241829.
Wouters-Sanders Delica-
tessen en Wijnen b.v. Heer-
len vraagt op korte termijn
een gemotiveerde en repre-
sentatieve PARTIME-
VERKOOPSTER met erva-
ring! Sollicitaties na tel. af-
spraak onder nr. 045-
-714116.
Gevr. KINDEROPPAS,
huish. hulp uit Sittard of
omg. 5 uur p.d. 's morgens,
in gezin met 2 kinderen (2-7
jaar). Br.o.nr. SI 631 LD,
6136 ER Sittard, Baandert
16, Sittard.
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 zijn een
must. Kennis van kleine
kaart is meegenomen. Uit-
voerige schrift, soll. Br.o.nr.
HK 853 Limb. Dagblad.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Wij zoeken bij ons team nog
een Ie KAPSTER. Ziilstra
Haarverzorging Valken-
burg, 04406-13362.
Club 2000 in Geleen vraagtnog MEISJES voor week-
end en voor ma. t/m vr. Tel
04490-42315.
Net WINKELMEISJE ge-vraagd, voor 's zaterdags.Te bevr. bakkerij Schob-ben, Brunssum, tel. 045--252285, tussen 18 en 19 uur.
Een ervaren SNACKBAR-
HULP gevr. tel. 045-457845.
MEISJE gevr. voor privé en
escort. Tel. 045-420042.
Gevr. VERKOOPSTER
(part-time), voor groente-
en fruitspeciaalzaak te
Heerlen. Br.ond.nr. HK 654
Limburgs Dagblad, post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

il Gevraagd ervaren
apothekersassistente

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

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.
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.
Janssen Grondverzet & Transport b.v. vrgt. ervaren

mob. graafmachine-machinist
6x6 Kipper chauffeur

Schoenerweg 60, Maastricht, tel. 043-631180.

Reisbureau-Cursus
leidt op voor SEPR-examen in oktober, aanvang cursus
eind januari in Heerlen, Stivabo, Molenberglaan 71,
6416 EL Heerlen, 045-714258 of 717171.
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.
Warenhuis in Kerkrade
zoekt een ervaren VERKO-
PER voor de meubelafde-ling, die na een inwerkpe-
riode tevens belast zal wor-
den met de inkoop. Leeft,
tot 30 jr. Sollicitaties rich-
ten aan: Br.o.nr. XE 065,
LD, Markt 42. 6461 ED
Kerkrade.
Ervaren VERKOOPSTER
gevr. Full-time baan, min.
leeft. 20 jr. Soll. te richten
aan WoninginrichtingHowa t.a.v. Mevr. D. Snij-
ders, Nieuwstr. 12-14, 6431KT Hoensbroek.
Gevr. POETSVROUW, ing.direct, lx p.w. 3 uur, tel.04492-4155.
BABYOPPAS gevr. v.a.april/mei, V-z dag p.w., tel.04492-4155.

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 i12.00 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. Iafspr. 045-441426. i
Voor brood- en banketzaak 'gevr. vriendelijke aktieve .VERKOOPSTER tot ±20 ;
jr., bij voorkeur met ruime 'ervaring in bakkerszaak. 1Ervaren verkoopster voor 1de zaterdag en als evt. uit- ]
hulp bij ziekte of vak. van 'andere medewerkersters. .
Uitgebr. soll. met cv. <Br.o.nr. HK 652 Limburgs ;
Dagblad. Postbus 3100, 16401 DP Heerlen. s

RECLAMEBEZORGERS
gevraagd voor Sittard,
Hoensbroek, Nuth, in
weekend, Treebeek-Bruns-
sum, tel. 045-257974.
Zelfstandige IJZER-
VLECHTER gevr. Uzer-
vlechtbedrijf Boonstra, In-
dustrieweg 11, Geleen, tel.
54390.
Gevr. KAPSTER, zelfstan-
digkunnende werken, part-
time. Kapsalon Trudy
Wiertz, tel. 045-412010,
Kerkrade-West.
Wegens drukte, dringend 2
leuke MEISJES/VROU-
WEN gevraagd voor excl.
club. Intern, gar.loon en
vervoer mogelijk. Werktij-
den i.o. Event. ook week-
end. Wegens herh. teleur-
stelling onzerzijds alleen
beschaafde types reageren
s.v.p. Tel. 045-419823.
Gevr. VERKOOPHULP
voor 3 markten per week.
Tel. 045-225868.
WINKEL-/MAGAZIJN-
HULP gevr. voor ochtend-
uren. Soll. uitsl. schriftelijk:
Van Rompay, Akerstraat-
Nrd. 112, Hoensbroek.
Ervaren CONFECTIE-
NAAISTERS gevr event.
voor halve dagen. Tel. 045-
-215637, bellen na 19.00 uur.
SLAGERSKNECHT ge-
vraagd. Slagerij Kuypers,
Hoofdstraat 41, Schimmert,
tel. 04404-1325.
In de wijk Eygelshoven
BEZORGER gevraagd,
voor landelijk ochtendblad.
Tel. 045-353287.

Kopak-Vestjens
Heerlen

Wij zijn een jong en dyna-
misch levensmid. bedr. en
zoeken een winkelbedien-
de/kassier voor 40 u. p.w.,
17 a 18 jr., goede contact,
eigenschap., opl. min.
Mavo, MDS of gelijkw. niv.
Salaris op grond van CAO
levensmid. Tel. sollicitatie
op maandag 23 jan. as.
van 15.00-17.30 uur, 045-
-416185.
SLAGERSGEZEL ge-
vraagd, bekend met het
vak, ook voor worstmake-
rij. Tel. afspraak: 045-
-252723. Slagerij: L. Huben, iKerkstraat 79, Brunssum.
Ochtendblad vraagt BE-
ZORGERS voor Hoens-
broek. Tel. 045-218880, tus-
sen 18 en 19 uur.

" 1 f ***** : s^l

Seat Ibiza.
Tijdelijkextra interessant i

voor vogelliefbebbers.
Houdt u van snippen? Dan boft u Want als u deze maand een Seat Ibiza koopt,

ontvangt u om te beginnen meer snippenvoor uw inruilauto Vervolgens bespaart u nogal wat snippen
met de financiering tegen 0% rente En tot slot speelt de Seat-dealer de verlaagde BTW van 20% naar
18.5% volledig aan u door, wat ook weer de nodige snippen oplevert. Toch maar even naar de
showroom komen dus, om te horen wat de Seat-dealer voor u kan regelen Nog 'n
hint voor liefhebbers van vogels inde vrije natuur: bijna alle Seat-modellen zijn uitge- flj
rust met katalysator en voldoenruimschoots aan de wettelijke milieu-eisen. ~^^^^^sS
hÉPEb^T^I Een merk van het Volkswagen-concern Pr

■~*IWWBBWMMMM)MiIMMMj^ " ".«s^l V f^H
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Seat Ibiza al v.a. fl. 15.795.-/0% rente/Hoge Inruilprijs. ■ "*y ,
BEEK (L) Automobielbedrijf Coumans - Beek B.V, DSM ■ straat 7, Tel.: 0449071243. HEERLEN Autobedrijf Van Moorsel Heerlen BV- ,
Beersdalweg 97, Tel: 045-724200. HOENSBROEK A.C.H , Jeugrubbenweg 20, Tel.: 045-222455 KERKRADE Auto Aarts Hamstraat " *Tel.: 045-412545. . J
| . \y

Wijzigingenvoorbehouden. Prijzen mcl BTW.excl.afleveringskosten. Het financieringsaanbod betrefteen rentevrije vier-steppen-huurovereenkorn* ,
een looptijd van 1 jaar in samenwerking met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden voor het bij inruil bij te betal^1 31
met een maximum van fl 10000.- Minimale aanbetaling 25% Dit aanbod geldt alleen op nieuwe personenauto's en bij aanschaf
januari 1989en registratie voor 16 februari 1989. ImporteurPon Car B.V Heemstede. Tel. 023-339172. ]
1 , : -^ j

Beleggingsmaatschappij
Snijders B.V.
in liquidatie.
De B.V. Beleggingsmaat-
schappij Snijders is door
besluit van de aandeelhou-
ders d.d. 16 januari 1989
per 20 januari 1989 ontbon-
den.
Het plan van uitkering is
ter inzage voor een ieder
neergelegd ten kantore
van het Handelsregister
van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken te
Heerlen en ten kantore van
de vennootschap.

De vereffenaar

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.
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.
Gevr. MEDEWERKER Te-
xaco Service Station o.z.Limburg, full-time, i.b.v.
auto, korte levensbeschrij-
ving richten aan postbus
416, Kerkrade, 6460 AK.Links boven enveloppe:
sollicitatie.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
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.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinehstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.
Erv. DAKDEKKER kan ,
nog dak-, lood- en zinkwerk
aannemen, tel. 045-351626,
b.g.g. 461432.
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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JgQCORSTENS-
JBjr VERSCHUREN
«y** Helmond koopt
Zat. 21 jan. mankanaries lichte
kleuren ’ 9 - popjes alle kleu-
ren 5 rode & roodzalm man 14
popjes 12kneu- & sijsbast. 10
putterbast. 25 p. st. kopen ook
glosters, witte & kuifkanaries.
d.duiven 10 meeuwen 4 ze-
bras 6 park. 7 pp. brengen
SITTARD 11.30-12.30 u.
Putstr. 10 HEERLEN
1.30-2.30 u Emmastr. 7a
BEEK 3.30-4 u Maastrichter-
laan 7.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

l/Vaag vrijblijvend
125357 prijsopgave.

OPENDAG
21 JANUARII9B9
10.00 -15.30 UUR

Opleidingen naLBO - MAVO - HAVO - WVO -
MEAO
Europees secretaresse
Secretaresse
Afdelingssecretaresse
Secretariaatsassistent
Toeristisch Managementassistent
Receptioniste-lnformatrice
Receptioniste
Managementassistent
Internationaal Managementassistent

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Instituut Schoevers, Markt 17,
5611 EB Eindhoven, tel. (040) 44 2832.

Ml NSTITUVTI

SCHOEVERST DE ERVARING IN BEROEPSOPLEIDINGEN

Confectiebedrijf Veltman
B.V. te Oirsbeek vraagt
MODINETTES/STRIJK-
STERS. Inl. tel. 04498-
-51972, van 18.00 tot 19.00
uur.
Studente zoekt overdag
werk als BABYSIT ml. 04S
711617.

Huish. HULP/POETS-
VROUW biedt zich aan
voor 2 a 3x, 2 a 2/2 u. Tel.
718239. ■
TV-ANTENNES ’ 395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koenen, 045-441693.

Voor al uw verbouwing 5.
metselwerk en steens»*s.
GOEDKOOP. Tel.
316436. _^-^
OPRITTEN en terras»** lg,
klinkers of sierbestrau p.tuinaanleg, vrijbl. P"
gave. 045-326574. __^-^
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Chauffeurs Texaco
tüet voor rechter

"an onze redactie economie
w STERDAM- De directievan Te-
f*nd m Pernis heeft haar actievoe-
de chauffeurs gisteren niet voor
feil

ec"ter gedaagd. De zeven chauf-
&>.s. ln Pernis en nog eens 23 colle-
da. ln depots in Kampen, Amster-
Östf»en,Maastricht hebben het werk
leg^^iddag drie uur lang stilge-
g6n " Zij protesteerden hiermee te-
il^ .de dreigende uitbesteding van
Scllankwagenvervoer aan de firma
feu r

enk in Papendrecht. De chauf-
aOL .s zouden er daarmee in loon opChteruit gaan.

ije et dreigement van de directie om
gi»n

c
i

ffeurs voor e rechter te da-L als zy hun actiezouden doorzet-
H 0 Was kennelijk niet serieus ge-
j *S, zei FNV-woordvoerder Piet

** sSKCn' "^e hebben ook geen ech-
chade aangericht aan Texaco."

beurs-overzicht

Hectisch
J^STERDAM - De Amster-
dn.je eiïectenbeurs ondervond

een sterke invloed
er

n de optiebeurs. Er moesten* °te posities worden afgedekt,at een drukke handel veroor-
zaakte op het Damrak.

v P de optiebeurs zelfwas sprake
o" eer» zeer drukke dag meteen

van ruim 101.000 contrac-
h, een record sinds de krach

b«i oktober 1987.Op de effecten-
zi 1

Werd een eveneens aan-
'enlyke omzet gehaald van f 1,9a'^d, waarvan f 973 miyoen in*»hdelen.

1p ue ocntend bleven de aande-
van rsen' omdat net aanbod
o

nuit de optiebeurs de vraag
ertrof, wat achter by' de ver-

achtingen die waren gewekt
smn1" 6en fors n°6ere Dow Jone-
doii X evo"£e dagen een vastevar, maar later trokken de pry-f*n verder aan. Van de 239 geno-
£erde fondsen werden er 146
«uurder, 39 goedkoper en 54 ble-
*.n gelijk. De algemene stem-ningsmdex sloot 1,8 punt hoger

gp 162,2.
v eri onzekere factor werd ge-
orwT^ door de ontwikkelingen
af u rentefront. In de ochtend

Kwam de Zwitserse centralean -k met een discontoverho-
fiin later gevolgd door verho-«ngen in de meeste Europese
la Üen * waaronder West-Duits-
jand en Nederland. De verhoging
k

as al goeddeels verwerkt in de
re^rf 11' zo meenden handela-

h. De obligatiemarkt reageerde
"et een lichte daling van de
°ersen van een aantal veel ver-

handelde staatsleningen.
ik 1 » belangrijkste aandelenv»el Nedlloyd weer op, die fl2aantrok tot f 289. Op dat niveaus ngen beleggers winst nemenn er kwam een slot uit de busvan f 286,50, wat de winst op f»,ou bracht. Koninklijke Olie"oot f 1,30 hoger op f 123,20. Ope optiebeurs was KoninklijkevJüe weer koploper met 21.800

Unilever verliet de
,"ectenmarkt f 2,40 hoger op fl^'W. Akzo was f3,40 beter op f
101,70. Ook Hoogovens en KLMs»oten hoger

De optiebeurs sprakvan een bij-
n?H „ hectische dag, waarbyn,et alleen detotale omzet op een"Post krach"-hoogtepunt kwam,
"naar ook deEOE-aandelenindexrecords brak

Landbouw
Volgens de Kamerleden wachten
vooral bedryven in de landbouw
met het kopen van nieuwe machi-
nes omdat zij bij de inruil WIR-sub-
sidies moeten terugbetalen. „Die er-
varing hebben wy niet. Ik kan me
echter wel voorstellen datbedryven
een aanschaf een paar maanden uit-
stellen als ze op het randje van de
desinvesteringstermyn zitten en
een nieuwe aankoop niet onmiddel-
lijk noodzakelijk is," verklaart T.
Takken sociaal-economisch voor-
lichter van de LLTB in Roermond.
Het terugbetalen van WIR-premies
by desinvestering, bijvoorbeeld by
deoverdrachtvan een boerderijvan
vader op zoon, is volgens hem altijd
aleen reden geweesteen overdracht
uit te stellen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. sk.
AEÜON 91,40 92,20
Ahold 89,40 91,00
Akzo 148,30 151,70
AB.N. 43,20 43,50
Alrenta 158,70 158,70
Amev 56,00 56,40
Amro-Bank 80,10 ' 80,70
Ass. R'dam 153,00 153,70
Bols 142,50 142,50dBorsumij W. 128,50 129,50
Bührm.Tet. 60,90 61,40
C.S.M.eert 65,80 66,20
Dordtsche P. 222,00 224,00
Elsevier 64,20 65,00
Fokker eert. 30,30 30,60
Gist-Broc. c. 38,90 38,80
Heineken 149,00 150,80
Hoogovens 73,40 73,90
Hunter Dougl. 83,40 83,60
Int.Müller 78,70 78,60
KLM 41,80 42,10
Kon.Ned.Pap. 47,90 48,70
Kon. Oüe 121,90 123,20
Nat Nederl. 67,90 6840
N.M.B. 195,00 196|00
Nedlloyd Gr. 277,00 286,50
Nijv. Cate 84,50 87,20
Océ-v.d.Gr. 289,00 304,00
Pakhoed Hold. 106,90 107 50
Philips 36,50 36,50
Philips divB9 34,80 35,00
Robeco 101,30 102,40
Rodamco 158,50 158,60
Rolinco 97,80 98,50
Rorento 61,50 61,40
Stork VMF 28,00 28,20
Unilever 123,20 125,60
Ver.Bezit VNU 95,00 96,50
VOC 36,00 36,60
Wessanen 83,20 84,00
Wolt Kluwer 155,70 156,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 30,40 30 20
ACF-Holding 58,10 58,30
Ahrend Gr. c 174,00 174,00bAlg.Bank.Ned 44,10 44,40
ABN div'B9 42,50 42,50
Asd Opt. Tr. 27,50 26,90
Asd Rubber 8,80 8,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 78,00 77,50
Autlnd.R'dam 61,00 60,00
BAM-Holding 265,00 281,00
Batenburg 72,70 72,70
Beers 124,50 124,00
Begemann 72,60 72,00
Beündo 421,00 420,00
Berkei's P. 8,05 8,15
Blyd.-Will. 25,00 24,60
Boer De, Kon. 304,00 310,30 |

deBoer Winkelbedr. 59.8 U 59,20
Boskalis W. 13,20 14,20
Boskalis pr 10,30 10,95
Braat Bouw 815,00 830,00
Burgman-H. 3030,00 3250,00b
Calvé-Delftc 811,00 827,00
Calvéprefc 4350,00 4430,00 bCenterParcs 59,00 59,50
Centr.Suiker 66,20 66,20
Chamotte Unie 13,70 13,70
Cindu-Key 96,30 96,50
Claimindo 410,00 410,50
Cred.LßN 76,00 76,50
Crown v.G.c 72,00 73,50
Desseaux 194,00 196,00
Dordtsche pr. 219,50 222,50
Dorp-Groep 44,00 45,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 183,00 185,00
EMBA 126,00 117,00
Enraf-N.c. 46,00 46,00
Eriks hold. 293,00 294,50
Frans Maas c. 66,70 67,50
Furness 79,00 81,00
Gamma Holding 64,50 64,50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,20 26,90
Geveke 38,50 38,50
Giessen-deN. 108,00 112,00
Goudsmit Ed. 174,00 177,50
Grasso's Kon. 87,00 88,80
Grolsch 110,00 110,50
GTI-Holding 146,50 146,00
Hagemeyer 85,50 85,00
H.B.G. 176,50 177,50
HCSTechn 15,00 14,90
Hein Hold 130,00 132,20
Hoek's Mach. 169,00 169,00 a
Holdoh Hout 439,00 439,00
Holec 18,00 18,00
HAL.Tr. b 1440,00 1455,00
HoU.Am.Line 1445,00 1450,00
Heineken Hld 130,00 132,20
Holl.Sea S. 1.63 1,68
Holl. Kloos 350,00 359,00
Hoop enCo 14,00 14,10
Hunter D.pr. 1,99 1,96
ICA Holding 17,40 17,40
IGB Holding 39,40 39,50
IHCCaland 22,50 22,40
Industr. My 162,50 163,00
Ing.Bur.Kondor 579,00 581,00
Kas-Ass. 37,00 36,50
Kempen Holding 16,80 16.90
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 76,50 77,50
KBB (eert.) 75,50 77,00
Kon.Sphinx 65,00 65,00
Koppelpoort H. 256,00 260,00 bKrasnapolsky 153,50 155,00
Landré k Gl. 43,00 43,50
Macintosh 42,00 41,00
Maxwell Petr. 585,00 590,00
Medicopharma 75,00 76,60

Melia Int 7,90 7,60
MHVAmsterdam 20,50 20,50
Moeara Enim 1040,00 1062,00
M.Enim OB<ert 13800,00 13800,00
Moolenen Co 34,00 33,80
MulderBosk. 38,80 38,60
Multihouse 9.70 9,70
Mynbouwk.W. 425,00 425,00
Naeff 225,00
NAGRON 46,80 49,00
NIB 520,00 522,00
NBM-Amstelland 16,30 16,30
NEDAP 269,50 269,50NKF Hold.cert. 230,00 229 00
Ned.Part.My 31,30 31,30
Ned.Springst 7500,00 7700,00
Norit 625,00 634,00
Nutricia 237,00 241,00
Omnium Europe 19,10 19,20
Orco Bank e. 84,60 84,30
OTRA 482,00 485,00
Palthe 146,50 148,50
Polynorm 87,00 86,60
Porcel. Fles 125,00 124,00
Ravast 53,70 54,70
Reesink 60,00 60,50
Riva 56,90 57,30
Riva (eert.) 55,30 57,00
Samas Groep 60,00 60,20
Sanders Beh. 81,00 81,00
Sarakreek 37,50 37,70
Schuitema 1288,00 1288,00
Schuttersv. 85,00 85,00
Smit Intern. 26,60 26.60
Stßankiers c. 30,20 29,00
TelegraafDe 394,00 401,00
TextTwenthe 224,00 240,00b
Tulip Comp. 61,50 64,00
Tw.KabelHold 118,10 118,70
Übbink 94,00 94,50f
Union Fiets. 16,50 16,20
Ver.Glasfabr. 225,00 226,00
Verto 63,60 63,60
Volker Stev. 48,50 50,00
Volmac Softw. 84,20 83,80
Vredestein 20,10 20,20
VRG Gem.Bez. 170,50 170,00
Wegener Tyl 162,50 163,00
West Invest 21,00 21,00
Wolters Kluwer 154,50 155.00
idem div 89 152,00 152,50
Wyers 60,30 60,20

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,80 35,80
ABN Aand.f. 68,80 69,30
ABN Beleg.f. 51,50 51,70
ALBEFO 51,10 51,30
Aldollar BF $ 20,50 20,50
Alg.Fondsenb. 225,00 226,00
Alliance Fd 12,90 12,60b
Amba 43,50 43,60
America Fund 266,00 270,00

Amro A.in F. 91,40 91,50
Amro Neth.F. 68,50 68,90
Amro Eur.F. 65,10 65,40
Amvabel 98,30 98,70
AsianTigersFd 53,40 53,50
Bemco Austr. 62,00 63,60
Berendaal 103,00 104,00
Bever Belegg. 28,50 28,40
BOGAMIJ 118,00 118,20
Buizerdlaan 35,70 35,70
Delta Lloyd 39,90 39,90
DPAm. Gr.F. 21,70 21,80
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
EngHoU.B.T.I 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 73,20 73,70
EunnvestU) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,30 5,30
EurGrFund 51,30 51,50
Hend.Eur.Gr.F. 164,00 164,00
Henderson Spirit 71,50 72,50
Holland Fund 61,50 61,60
HollObl.Fonds 119,00 119,00
HolLPac.F. 108,00 107,90
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 34,10 34,20
Intereff.Warr. 242,00 242,00
JapanFund 47,00 47,20
MX IntVent 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1340,00 1380,00NMB Dutch Fund 34,20 34,30
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 101,80 101,80
NMB Vast Goed 38,50 38,60
Obam, Belegg. 190,80 191,50
OAMFRentef. 15,35 d 15,25
Orcur.Ned.p. 46,80 46,60Prosp.lnt.H.l. 10,20 10,20

Rentalent Bel. 1358,30 1357,20
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 103,00 103]o0
Sci/Tech 18,00 18,00Technology F. 19,80 19,80Tokyo Pac. H. 245,50 246,50
Trans Eur.F. 68,40 68,80
Transpac.F. 550,00 555,00
Uni-lnvest 116,00 116,50
Unico Inv.F. 82,90 83,00
Unifonds 26,10 26,10
VastNed 122,00 122,10
VentureF.N. 39,00 39,00
VIB NV 85,60 85,80
WBO Int. 77,20 77,80
Wereldhave NV 204,70 205,80
Wereldh.divB9 201,00 202,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,70 33,70
Amer. Brands 63,50 64,50
Amer. Expres 27,60 27,80
Am.Tel.& Tel. 29,00 29,70
Ameritech 94,10 95,30
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00

ASARCO Ine. 29,30 29,80
AÜ.Richf. 83,50 86,20
BAT Industr. 4,70 4,88
Bell Atlantic 70,00 71,30
BellCanEnterpr 37,30 37,50
Bell Res.Adlr 1,45
Bell South 39,50 39,70
BET Pubüc 2,26 2^6
Bethl. Steel 23,40 24,30
Boeing Comp. 60,50 61,00
Chevron Corp. 47,50
Chrysler 27,20 27,50
Citicorp. 26,30 26,00
Colgate-Palm. 45,60 46,30d
Comm. Edison 33,00 i 33,70
Comp.Gen.El. 410,00 408,00
Control Data 21,00 21,00
Dai-IchiYen 3550,00 3600,00
Dow Chemical 88,80 89,80
Du Pont 90,75 93,40
EastmanKodak 45,00 45,80
Elders IXL 3,40
Euroact.Zw.fr. 218,00 218,00
Exxon Corp. 44,50 45,50
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22,50 23,00
Ford Motor 52,60 52,70
Gen. Electnc 45,10 45,40
Gen. Motors 87,30 88,30
Gillette 34,00 34,50
Goodyear 51,00 50,00
Grace & Co. 28,00 28,00
Honeyweli 59,70 61,00
Int.Bus.Mach. 122,80 124,50
Intern.Flavor 49,30 49,50
Intern. Paper 49,20 49,00
ITTCorp. 51,80 52,30
Litton Ind. 74,20 75,70
Lockheed 43,40 43,40
Minnesota Mining 62,00 61,80
MobilOil 47,70 48,40
News Corp Auss 10,00 10,20
Nynex 66,60 67,20
Occ.Petr.Corp 26,30 26,50
Pac. Telesis 30,50 30,70
P& O. ® 5,80 5,80
Pepsico 39,60 39,00
Phiüp Morris C. 101,50 102,90
Phill. Petr. 20,50 21,00
Polaroid 37,00 39,00bPrivatbDkr 310,00 309,00
Quaker Oats 56,25 56,50
RJR Nabisco 94,90 95,00
StGobinFfr 625,00b 628,00
Saralee 47,50 47,75Schlumberger 34,40 35,25
Sears Roebuck 41,00 41,60
Southw. Bell 40,20 40,50
Suzukilyen) 758,00 763,00
Tandy Corp. 37,90 38,30
Texaco 53,50 53.80
Texas Instr. 40,50 41,60
T.I.P Eur. 1,64 1,71
Toshiba Corp. 1070,00 1050,00

Union Carbide 26,95 27,30
Union Pacific 66,50 67,00
Unisys 28,50 29,40
USX Corp 32,00 31,60
US West 56,50 57,50
Warner Lamb. 74,60 76,80
Westinghouse 53,00 52,80
Woolworth 53,00 53,60
Xerox Corp. 58,80 59,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 48,20 e 50,00
Am. Home Prod. 165,00
ATT Nedam 59,50 60,10
ASARCO Ine. 54,00 55,00
AU. Richf. 175,00 178,00
Boeing Corp. 126,00 127,00
Can. Pacific 36,50 38,60
Chevron Corp. 100,00
Chrysler 54,00 56,00
Citicorp. 53,00 53,00
Colgate-Palm. 94,00 97,00
Control Data 38.50 38,80
Dow Chemical 185,00 189,00
Eastman Kodak 92,50 95,00
Exxon Corp. 92,00 92,60
Fluor Corp. 45,00
Gen. Electnc 92,00 94.50
Gen. Motors 182,00 184,00 d
Gillette 68,00 71,00
Goodyear 105,00 105,00
Inco 73,00 77,00
1.8.M 251,00 256,00
Int. Flavors 100,50
ITT Corp. 106,50 108,00
Kraft Ine 200,00
Kroger 17,50 17,50
Lockheed 89,00 92,00
Merck & Co. 122,00 124,00
Minn. Min. 128,00 127,50
Pepsi Co. 79,50 80,00
Phüip Morris C 208,00 212,50
Phill. Petr. 41,50 42,00
Polaroid 69,50 70,00
Procter &G. 179,00 179,00
QuakerOats 100,00 100,00
Schlumberger 70,50 72,80
SearsRoebuck 84,00 84,50
Shell Canada 74,00 75,50
Tandy Corp. 79,00 78,50
TexasInstr. 83,50 85,50
Union Pacific 138,00 140,00
Unisys Corp 59,00 61,00
USX Corp 65.00 66,00
Varity Corp 4,10
Westinghouse 109,00 110,50
Woolworth 109,00 lll.OOd
Xerox Corp. 115,00 117,00

Warrants
Akzo 38,00 39,50
AMRO warr. 3,30 3.20

AsiaPacGrF. 7,00 7,00
Bogamij 10,00 9,50
Falcons Sec. 14,00 14,30
Honda motorco. 2685,00 2590,00
K.L.M. 85-92 122.50 121.90
Philips 85-89 19,20 19,90
Stßankiers a 2,30 230
Stßankiers b 2,80 3,00
Euro-obligaties & conv.
10'«Aegon 85 100,50 100,00
Aegon warr 13,40 13,40
IOViABN 87 97,75 97,75
13Amev 85 97,80 97,80
13Amev 85 96,00 96.00
10AmevBs 102,25 101,50
11 Amev 86 98,50 98,75
14'/iAmroB7 98,15 98,15
13 Amro-BankB2 101,80 101.80
10V4 Amro 86 97,75 97,75
10Amro 87 97,75 97,75
5% Amro 86 101,25 101,15
AmroBank wr 27,00 27,00
Amrozw 86 67,75 68,30
9 BMH ecu 85-92 102.00 102.00
7 BMH 87 98.00 98,00
11 CC RaboB3 101,50 101,50
9 CCRabo 85 104,80 104,80
7 CCRabo 84 108,00 108.00
10V«EEG-ecu 84 101,25 101,25
9*4E18-ecu 85 105,50 105,75
W/t HIAirLF 95,00 94,25
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
11V4NGU83 101,50 101J0
10 NGU 83 100,50 100,50
Vk NMB86 86,25 86,25
NMB warrants 39,75 40.25
8% Phü. 86 95,75 95,75
6% Phil.B3 95,35 95.10
14'/4Un.Becumy 86 99,90 99,90
12V<Unü. 97,75 97,75
Parallelmarkt
Alanhen 16,80 17,00e
Berghuizer 52,30 53,00
Besouw Van c. 36,30 36,30
CB ObUg.F.l 101,50 101,40
CB Oblig.F.2 101,50 101,40
CB Oblig.F.3 103,10 102,90
De Dne Electr. 30,10 30,20
Dentex Groep 30,90
Dico Intern. 82,00 82,00
DOCdata 29,20 30,00
Geld.Pap.c. 73,10 75,00f
Gouda Vuurv e 62,00 62,20
Groenendijk 27,50 27,50
Grontmij c. 100,00 104,00
HesBeheer 225,00 225,00
HighlDevel. 12,00 b
Homburg eert 3,70 3,60
Infotheek Gr 21,80 21,00
Interview Eur. 7,90 7,60
Inv. Mij Ned. 45,50 45,50
KLM Kleding 28,30 28,70

KuehnetHeitz 27,00 27,10
LCI Comp.Gr. 33,30 34.20
Melle 286.00 284,00
Nedschroef 74,00 73,80
Neways Elec. 10,60 10,50
NOG BeLfonds 30,00
PieMed. 11,40 11,50
Poolgarant 10,20 10,25
SimacTech. 17,50 17,90
Text Ute 5,20 5,50
Verkade Kon. 265,70 269,20
Weweler 72,60 73,40
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c jan 40,00 536 3.20 3.30
akzo c jan 140,00 544 8,50 11.30
akzo c jan 150,00 2875 0,40 1,60
akzo c apr 150,00 1291 7,30 9.00
akzo c apr 160,00 1579 3,50 4,40
amev c jul 60,00 1030 2,30 2,50
amev p jul 50,00 1010 1,60 1,50
eoE c jan 240,00 614 22,50 a 25,40
eoE c jan 250,00 790 12,00 15,50
eot c jan 260,00 510 2,10 5,30
eoE c jan 265,00 890 0,60 1,00
eoE c mrt 250,00 602 16,50 17,50b
eoE c mrt 275,00 513 3,40 3,50
eoE c okt 250,00 995 22,00 a 23,00
eoE p jan 265,00 578 3,40 1,10
eoE p feb 260,00 980 4,00 2,80
eoE p mrt 245,00 500 2,00 1,10
eoE p mrt 260,00 626 6,00 5,00
goud c mei 500,00 511 0,70 a 0,50
giSt c jan 40,00 559 0,30 0,10
hoog c jan 70,00 598 3,40 b 3,60
kim c jan 40.00 1269 1,80 2,20
kim c apr 45.00 525 1,50 1,40
knP c jan 45,00 989 3,00 3,70
knP c jan 47,50 752 0,80 1,30
knP c apr 50.00 805 1.80 2.00
nlw p feb 102,50 1000 2,40 a 2,20
nly p mei 100,00 750 UOa 1,10
phü c jan 35.00 2713 1,40 1,40b
phil c apr 35,00 1230 3,00 3,00
phü c apr 40,00 1931 0,90 0,90
phil p apr 35.00 994 1,60 1,50
oüe c jan 115,00 1652 6,90 8.20
olie c jan 125,00 2096 0,20 0,30
olie c apr 120.00 1279 6,00 6,80
olie c apr 125,00 3047 3,40 3,60
olie c apr 130,00 2132 1,60 1,70
olie c jul 130,00 607 2,60 3.00
olie e 092 135,00 545 10,00 10.50
olie p apr 115,00 780 1,00 0,90
olie p apr 120,00 593 2,80 2,00
olie p apr 125,00 739 4,90 4,10
oüe p 093 115,00 1004 12,70 12.00
unil c jan 120,00 2682 3,20 5,50
unil e jan 130,00 2008 0,10 0,10
unil c apr 120,00 747 7,80 9,20
umi c apr 130,00 2428 2.90 4.00
unil p apr 120,00 567 2,90 2.25
voe c jul 35,00 576 3.20 3.50 a

Rondvraag langs organisaties leert:

Limburg investeert
ondanks verlies WIR

Van onze verslaggeefster

P^N HAAG - Het midden- en kleinbedrijf in Limburg is blij-
*n investeren in nieuwe machines ondanks het feit datbij in-
ll van oude installaties de daarvoorverkregen WIR-subsidie

worden terugbetaald en er nu geen nieuwe WIR-premie
eer wordt verkregen.

„We hebben de indruk dat er be-
hoorlijk wordt geïnvesteerd in Lim-
burg. De WIR werkte drempelverla-
gend, maar het wegvallen van deze
investeringsregeling wordt gecom-
penseerd door de aantrekkende
conjunctuur. Bovendien is er nog
een kleinschaligheidstoeslag."

Dat stelt de Limburgse Organisatie
van Zelfstandige Ondernemers
LOZO naar aanleiding van vragen
van de CDA-Kamerleden Vreug-
denhil en Schartman aan minister
De Korte over de teruggave van de
WIR-subsidie en de invloed daarvan
op de investeringen van het be-
drijfsleven. Regel is dat by een des-
investering binnen acht jaar een
deel van de WIR-premie moet wor-
den terugbetaald. Vroeger werd die
teruggave gecompenseerd door een
nieuwe WIR-subsidie. Daar deze in-
vesteringspremie is afgeschaft, gaat
dat nu niet meer op.
„Het teruggeven van WIR-premies
speelt wel een rol, maar dat heeft
het altijd gedaan," aldus de LOZO.

Zuid-Afrika
handelt meest
met Duitsers

TOKIO (DPA) - Japan heeft zyn
plaats als grootste handelspartner
van Zuid-Afrika afgestaan aan de
Bondsrepubliek Duitsland. Dit
heeft een hoge functionaris van het
Japanse ministerie van buitenland-
se zaken donderdag verklaard. De
exportvan Japan naar hetAfrikaan-
se land nam echter wel met 9,8 pro-
cent toe tot 2,05 miljard dollar.
Volgens de regeringsfunctionaris
heeft de Bondsrepubliek in de eer-
ste tien maanden van dit jaar al
meer met Zuid-Afrika gehandeld
dan Japan in een heel jaar. Eind ok-
tober bedroeg de handel tussen de

Westduitsers en de Zuidafrikanen
reeds 4,19 miljard dollar, terwijl de
Japans-Zuidafrikaanse handel in
1988 in vergelijking met het jaar er-
voor met 3,5 procent tot 3,98 miyard
dollar is verminderd.

De mededeling van de regerings-
functionaris volgt op de bekendma-
king woensdag van de voorlopige
handelscyfers van Japan over de-
cember. De daling is vooral toe te
schrijven aan de vermindering van
de Japanse import, die met 14,5 pro-
cent achteruitging naar 1,93 miyard
dollar.
In Toki is verheugd gereageerd op
de mededeling. In 1987 nam Japan
de positie als voornaamste handels-
partner van Zuid-Afrika over van de
Verenigde Staten. Dat is het land
door allerlei mensenrechtenorgani-
saties niet in dank afgenomen.

economie

Duizenden getroffen door
belasting op ziektepremie
P^N HAAG - Naar schatting en-
kele duizenden werknemers met

collectieve ziektekostenver-
2ekering ondervinden financieel

van een nieuwe maatre-
Bel, die inhoudt dat over het
Werkgeversaandeel in de verze-
keringspremie meer belastingmoet worden betaald.

JJat heeft een woordvoerder van
net ministerievan Financiën gis-

teren meegedeeld. De vakcentra-
le FNV trok woensdag by de
Tweede Kamer aan de bel over
de nieuwe inkomensstrop.

Ze wees erop dat op deze manier
van de voorgespiegelde koop-
krachtontwikkeling voor de
middeninkomens (vanaf 50.000
gulden) niet veel terecht komt.
De FNV drong er by de Kamer
op aan de sinds 1 januari van

kracht zynde maatregel terug te
draaien.

De woordvoerder van Financiën
bestrydt dat er door de overheid
geen ruchtbaarheid is gegeven
aan de maatregel, die volgens
hem onder meer voortvloeit uit
de invoering van de nominale
premie als gevolg van het plan
Dekker. Het betwiste besluit is
volgens hem op de gebruikelyke

manier aangekondigd.

Tot 1 januari gold voor het be-
lastbare deel van de ziektekos-
tenpremie een maximum van
394 gulden. Daardoor werd
slechts een deel van de werkge-
versbijdrage in de ziektekosten-
premie bij het belastbare inko-
men opgeteld. Dat maximum is
nu weggevallen, als gevolg van
een wyziging in de uitvoerings-
beschikking loonbelasting 1972.

Vooral werknemers met mid-
deninkomens die ook hun gezin
meeverzekeren, ondervinden
hiervan nadeel, omdat zij een
premie betalen die al snel boven
dat bedrag van 394 gulden uit-
komt. De fiscale strop wordt gro-
ter naarmate de premie hoger is.

Minister De Korte in Kamer:

Gasimport buiten
Gasunie verboden

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De Gasunie vervult
de spilfunctie in het Nederlandse
aardgasbeleid. Contracten voor de
import van gas buiten de Gasunie
om passen niet in datbeleid. Boven-
dien gaat het niet aan dat buiten-
landse leveranciers hier alleen de
krenten uit de de gasmarkt komen
halen. Minister De Korte (Economi-
sche Zaken) heeft dit gisteren in de
Kamer gezegd.

De bewindsman maakte zyn opmer-
kingen naar aanleidingvan een con-
tract dat de gezamenyke stroompro-
ducenten(SEP) met het Noorse Sta-
toil hebben gesloten voor de import
van 50 miljard kubieke meter aard-
gas vanaf 1995. Het gas word gele-
verd tegen de prijs van goedkope
kolen. De prijs van Nederlands gas
is gekoppeld aan die van dure olie.

De Korte maakte in de Kamer dui-
delyk dat het aan de Gasunie is om
te beoordelen of gasimporten nodig
zyn. Het contract tussen SEP en
Statoil moet dan ook een eenmalige
zaak blijven, zo meende de minister.

Het gasimportcontact van dê SEP is
opgenomen in hetElektriciteitsplan

1989-1998 waarin de SEP aangeeft
hoe zij de stroomvoorziening wil
waarborgen. De Kamer nam met al-
gemene stemmen een motie-Lan-
sink (CDA) aan waarinvan DeKorte
werd geëist dat hy dit plan alleen
goedkeurt onder het voorbehoud
dat het SEP-Statoil-contract wordt
ingepast in het Nederlandse aard-
gasbeleid.De Korte zei dit toe.

Winkels
verkochten
flink meer

DEN HAAG - In november hebben
de winkeliers gemiddeld 4,5 pro-
cent meer verkocht dan in oktober
vorig jaar. De warenhuizen ver-
kochten ruim een procent meer. Be-
zien over geheel 1988 lagen de ver-
kopen van de detailhandel tot 1 de-
cember 0,6 procent hoger dan in die
periode in 1987.

Uitschieters in gunstige zin waren
in november de zaken in glaswerk,
porselein en huishoudelijke artike-
len. Die hadden een omzetstijging
van bijna 22 procent. Ook de bran-
che kantoorbenodigdheden deed
het goed met een omzetverhoging
van ruim vijftien procent.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 19-1-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 27.070-/27 570
vorige ’ 26.930-/27.430, bewerkt ver-
koop ’ 29.170, vorige ’ 29.030 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 365-/ 435, vori-
ge ’ 365-/ 435; bewerkt verkoop ’ 480
laten, vorige ’ 480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,05 2,17
Brits pond 3,56 3,81
Can. dollar 1,71 1,83
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,76 1,88
Jap. yen (10.000) 160,25 165,25
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.(100) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) " 47,25 50,25
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,11075-11325
Brits pond 3,6970-7020
Duitse mark 112,855-905
Franse franc 33,055-33,105
Belg. franc 5,3895-3945
Zwits. franc 132,670-720
Japanse yen 163,03-167,13
Ital. lire 15,385-435
Zweedse kroon 33,265-33,315
Deense kroonO 29,060-29,110
Noorse kroon 31,155-31,205
Canad. dollar 1,77275-77525
Oost. schill 16,0710-0810
lers pond 3,0130-0230
Spaanse pes 1,8000-8100
Gr. drachme 1,3150-4150
Austr.dollar 1,8250-8350
Hongk.dollar 27,00-27,25
Nieuwz.dollar 1,3150-3250
Antill.gulden 1,1700-2000
Surin. gulden 1,1700-2100
Saudische rial 56,20-56,45
Ecu gulden 2,3525-3575

PTT verwerkte
in 1988 record
aan kerst- en

nieuwjaarspost
DEN HAAG -De PTT heeft vo-
rig jaar 163,7 miljoen kerst- en
nieuwjaarswensen verwerkt.
Zy spreekt van een absoluutre-
cord; een stijging ten opzichte
van 1987 met 10 procent. Het
bedryf heeft dit gisteren be-
kendgemaakt.

De groei is deels te danken aan
de decemberpostzegel, een spe-
ciale service van de PTT. Met
die zegel konden de wenskaar-
ten tegen een gereduceerd ta-
rief van vijftig cent worden ge-
post. In totaal heeft de PTT
154,6 miljoen van deze zegels
verkocht. De sterke groei heeft
niet voor grote problemen ge-
zorgd op de expeditieknoop-
punten. Dit komt volgens de
PTT doordatdekaarten de laat-
ste jaren steedsvroeger worden
aangeboden.Echte pieken wor-
den daardoor vermeden want
het aanbod is beter gespreid.

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 297,9 300,9
alg.-lokaal 290.4 292,8
internationals 306,1 309,6
industrie 261,4 263,7
scheep/luchtv. 262,6 267,6
banken 356,8 357,9
verzekering 611,2 611,9'
handel 485,6 490,6
cbs obl.index 113,2 113,3
rend. staatsl. 6,50 6,49
waarvan 3-5 jr 6,46 6,45
waarvan 5-8 jr 6,51 6,50waarv.s langst 6,62 6,61
rend. bng-len. 6,76 6,76
rend. banklen. 6,46 6,50

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatstenotering vanvandaag):
Akzo 152,00-152,30 (151,70)
Kon.olie 122,80-123,80(123,20)
Philips 36,50-36,60 gl (36,50)
Unilever 125,50-125.80(125,60)
KLM 42,10-42,30 (42,10)

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

Begin 2241.25 1023.67 190.43 857.5£
Hoogst 2254.64 1032.59 191.09 862»
Laagst 2225.71 1012.65 189.19 850.5J
Slot 2239.11 1020.91" 190.37 856.11
Winst' >verlies ' + 0.36 -o 98 - 0.36 - 0.38
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Vele enthousiaste
doe-het-zelvers brach-
ten gisteren een be-
zoekje aan de Utrecht-
se Jaarbeurs, waar de
vakbeurs Doe-het-zelfvoor het publiek ge-
opend was. Er bestond
grote belangstelling
voor het werk van een
dakdekker.

Limburgs dagblad
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ASB uitzendbureau heeft direct werk
voor gemotiveerd en liefst ervaren

secretaresse
U bent in het bezit van het havo-
diploma en heeft als vervolg
opleiding Europees-secretaresse.
U bent tussen de 25 en 35 jaar en in
het bezit van een rijbewijs B(E).
TJ heeft ervaring met een IBM-
computer en beheerst 3 moderne
talen in woord en geschrift.
U bent flexibel, toont inzet en be-
schikt over goede contactuele
eigenschappen. Dan moet u nu con-
tact met ons opnemen want dan
hebben wij dé baan voor u.

elektromonteurs
Voor diversebedrijven in Maastricht
en Heerlen zoeken wij ervaren
elektromonteurs. Uw leeftijd is niet
van belang, uw inzet des te meer.
Voor informatie kunt u contact op-
nemen met één van onderstaande
vestigingen.

u&zendfouieat*
Dr. Poelsstraat 15, 6411 HG Heerlen

045 - 719600
Forum 15 (MECC), 6229 GV Maastricht

043 - 616333

É* rOVinCIC Bureau Bibliotheek
■ ■ | Postbus 5700
LlfTIDUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

medadetim Gedeputeerde Staten van Limburg
m 12/3-39 maken bekend, dat op 13 december 1988

door hen de Ontwerpnota Vrouwenemanci-
patiebeleid Limburg is vastgesteld. De ont-
werpnota en bijbehorende bijlagen liggen
tijdens werkuren ter inzagevan 20 januari
1989tot 19februari 1989 in de bibliotheek

van hetProvinciehuis Maastricht. Tot uiterlijk
19februari 1989 kunnen gemotiveerde be-

zwaarschriften worden ingediend bij: Pro-
vinciale Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht, onder vermelding van het on-
derwerp in kwestie. De ontwerpnota- inclu-
sief de binnengekomen bezwaren en een
voorstel van Gedeputeerde Staten ter afdoe-
ning daarvan-wordt behandeld in alle Vaste
Commissies. Het planwordt vastgesteld door
Provinciale Staten.
Maastricht, 20 januari 1989.

UITGEVERIJ REMEIJ B.V. jv a
AMSTENRADE (L.) [j" I

zoekt met spoed

ADVERTENTIEVERKOPERS M/V
voor de binnendienst.

Voor de juistevakman/vrouw hebben wij
een 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.,
postbus 1002,
6436 ZG Amstenrade.
Telefonische inlichtingen: 04492-3600.

een textielbewerkingsfabriek in Kerkrade^M
zoeken wij met spoed

W TELEFONISTE/ADMINISTRATIEFW MEDEWERKSTER M
m Wij zoeken voor deze dynamische functie een ■

kandidate die voldoet aan de volgende eisen:
opleiding op middelbaar administratief niveau:

ervaring met telefooncentrale;
gevoel voor accuratesse;

beheersing van Duits in woord en geschrift;
stressbestendigheid;

bereidheid om 20 tot 40 uur per week te werken
Wij bieden een afwisselende functie met

toekomstperspectief binnen een gezond en
enthousiast bedrijf.

Denkt u in bovenstaand profiel te passen, neem
dan vandaag nog contact op met Sylvia Otten van

Keser uitzendbureau in Kerkrade.
I Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren. I

I [SSfiKESER J
J^^^^mQjMg voor ELK BEROEP M

Das duidelijk bij Keser!^I "Volledig sociaal verzekerd "Vakantiegeld. I
vakantie en feestdagen, kort verzuim en

I ziektecompensatie staan duidelijk vermeld I
op het wekelijks loonoverzicht _^A\

,:-■""'"' .Jjjpjg^ M||||i|||g[|| SBBHn I

[fl^/^F jÊgÊ -"''^f■ W^^^

ftwrr¥s**~\ —■■■■,■,w.^t —~—■■» -~»wi H:;:W: /i.■■'■■'■■'■■-'■>.: ■ wËÈc>&- f UmS/ SSSSii ■■■■■"""■■* K««««««««"i ri^h

De Golf Manhaften.

Manhattan: de wereld van Broadway en Wall Daar komt nog bij dat deze Golf niet alleen lekker Voor alle genoemde accessoires zouden wij ge-
Street, dynamisch en zakelijk. Twee aspecten die u ook rijdt, maar er ook nog eens heel goed uitziet. woonlijk een meerprijs berekenen van f4.450,-.
terugvindt bij de Golf Manhattan. Vanwege de brede banden hebben we er namelijk U betaalt er slechts f995 - voor. Dat betekent dat val

Nu is de Golf van nature al een behoorlijk dynami- zwarte wielkastverbreders opgezet. Maar ook: een Golf Manhattan rijdt vanaf f24.985,-.
sche en sportieve auto. Maar u begrijpt, als daar brede zwarte handgrepen, groen getint glas en een speciaal Een aanbieding kortom, waarze zelfs in hetzakelijke
185/60HR-banden lopl4-inchvelgen) onder gemonteerd ontworpen 'Manhattan'-typering op de achterzijde. Manhattan geen nee tegen zullen zeggen. Dat is dan
zijn, komt dat een sportief rijgedrag alleen maar ten En dat is alleen nog maar debuitenkant. Als we naar jammer voor ze, want de Golf Manhattan is daar niet

goede. De auto ligt daardoor namelijk nóg beter op de binnen kijken, zien we daar grijze vloerbedekking, verkrijgbaar, maar wel hier in Holland
weg en stuurt nog strakker door de bocht. een middenconsole, speciale bekleding, een kunstlede- Reden te meer om binnenkort even langs te gaan

Voor een optimale controle en stuurvaste grip hoort ren schakei pookhoes, met stof beklede hoofdsteunen en bij een Volkswagendealer voor een testdrive. Want een

daar natuurlijk een 4-spaaks sportstuur bij. En vanzelf- twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels. auto als de Golf Manhattan, die moet je 'feelen!
sprekend'n in hoogte verstelbare bestuurdersstoel voor Zijn we meteen aangekomen bij de zakelijke kant /^mS. xt ■■ tAf» ■ g%

een zo comfortabel mogelijke zit van deze Golf (Mj)VolkSWageaWlG OnÖBTSf }

Golf Manhattan 1.3 f28.440,-.U betaaltf24.985,-. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen, inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur Pon's Automobielhandel BV Telefoon 033-949944.

— ■ __~wS

ÜBACH OVER WORMS, Groenstraat 133, knusse boeren-
woning met buitenhofje, voor slechts ’ 65.000,-.
HOENSBROEK-CEMTRUM, Kouvenderstraat 48A, apparte-
ment bestaande uit 2 verdiepingen met 4 slaapkamers. Vr.
pr. ’ 69.000,-.
SCHAESBERG, Ruiterstraat 22, halfvrijst. woonhuis met
tuin en garage. Van alle gemakken voorzien. Prijs nu

’ 95.000,-.
ÜBACH OVER WORMS, Troereberg 22, moderne hoekwo-
ning met berging, luxueuze keuken, ’ 98.000,-.
SITTARD, Merovingenstraat 54, gezellige tussenwoning met
berging en carport. De woning is direct te aanvaarden.
’103.000,-.
LINNE, Marijkestraat 1, bungalow met 450 m2grond en ga-
rage en mooie ligging. Unieke aanbieding ’ 105.000,-.
HEERLEN, Hertstraat 7, goed onderhouden woonhuis met
als uitzondering een complete Finse sauna in souterrain.
’115.000,-.
HOENSBROEK, Julianastraat 1, premie A met garage en
tuin, 7 jaar overdraagbare premie. Thans voor ’ 135.000,-.
BRUNSSUM, Ringoven 3, fraai uitgevoerde tussenwoning
met garage en berging. Prijs ’ 139.000,-.

WIJHAN & PARTNERS VASTGOED
taxaties-hypotheken

Aangesloten bij de Stichting ter Bevordering van
Eigenhuizenbezit.

,24965 Tel. 045-728671/04750-15135.

COUPEUSE kan nog werk
aannemen. Wij zijn gespe-
cialiseerd in grote maten en
couturemodellen. Eventu-
eel komen wij bij u thuis
passen. Nadere informatie:
tel. 045-714913.
Jonge man, 21 j. zkt. werk-
gever die hem THUIS-
WERK kan aanbieden.
Br.o.nr. BR 335 LD, Rum-
generstr. 81, 6443 CC
irunssum.

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

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd. ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-64104 C

BALKEN, planken, troit- I.tegels, afbr. materiaal, div.
radiatoren etc. Bouw-
bergstr. 100Brunssum. Tel.
045-251964.

Scherpe
prijzen

Vloerplanken en schroot-
jes. Tevens alle balkhout,
plaatmateriaal, lichtkoe-
pels etc. Tevens bezorgen.

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60

Übach over Worms
Tel. 045-319846

KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf f 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 koop aangeb. TEGELS
30 x 30 f 7,- p. m2. Timmer-
mans, Mgr. Mannensstr. 38
Merkelbeek. Tel. 045-
-257888.

Restanten MARMERVLOER en wandtegels, div. soor-
ten en afmetingen v.a. ’ 50,-/m2 excl. BTW. Zanetti BV,
Heesbergstr. 73, Heerlen, tel. 045-413626.

Vloertegels
35 m2superkwaliteit in veel kleuren

en grote maten.
5 of 10 jaar garantie, mcl. superlijm en voegsel:

’ 1.500-
-franco huis

Marmer vloertegels
beige en wit

vanaf ’ 69,50

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen.

Tel. 045-715544.

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

’ 595,- voor ’ 320.-. Alle mo-dellen jeansvan ’37,50 t/m

’ 55,-. Truien, sweaters, jas-
sen, ook kinderkleding. Ho-
geweg 77A Voernedaal,
naast cafetaria.
Vele tientallen KLEUREN-
TELEVISIES, in orde, van-
af’ 99,-. Bij de echte expert!
Expert Keulen, Markt,
Simpelveld, tel. 045-443344.
Voll. eigen techn. dienst en
géén voorrijkosten.
AARDAPPELEN kïëT
bintjes v.a. 30 et. p. kg. Fri-
tesaardappelen 100 kg ’ 35,--; uiten 5 Kg ’ 2,50, wortels 5
kg ’ 2,50. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.
VLOERKLEDEN, wol of
katoen, div. maten/kleuren.
Leon Jansen, Kerkstr. 300,
Brunssum, tel. 254818.
KLEUREN-T.V. weg.
omst. te koop, zeer goed,
045-270083.
Te k. prachtige manou
KINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
ledikantje. ’ 1500,-. Tel.
045-257213.

Goede KLEURErM^ ot-
met garantie. Philips g' flte
beeldva. ’ 145,-. ZeerfVsort. tv's. Occasioncen» %i.
Geel, Grasbroekerweg
Heerlen. Tel 045£72476U^
Te k. vellen LEER .^O-
vele doeleinden. Tel. u^
52652. -^Pracht eiken BANKET eti
vr.pr. f 875,-: massief e^rj,.
wandmeubel. vr.pr.J .oeK'
; zwaar eiken .^'iKef
vr.pr. ’ 975,-; massiet ei j.

salontafel, vr.pr. LÓJ3 qP
les als nieuw. iei-
-323830.
Te k. ant. eiken SLAAr
MER kl. midden

’ 1550,- Tel. 045^220gS>^

'Te koop wegens ophefiipg.
Belmont KA^aS* 0'
STOEL, Thomas J^aS-lom, sterielbox, Syedai "■ |
sa e.d. Hommerterwe^.Hoensbroek, tel.
212995. -^Te k. antiekeKAST. J ° et-
antieke lamp, j 495,- e»
hoek. Tel. 04499^^53^-^
Te k. KOELCEL 6«
4 m hoog en 3.60 mgr ndemontabel, met motögW
verdamper. Tel. 04499^^
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KRO draagt niets meer bij
aan het geestelijk welzijn'

. Van onze showpagina-redactie
JNDHOVEN-De pater met het witte haar werd hij genoemd.
JjlJaar lang -van 1958 tot 1968- had hij het laatste woord bij
-. KRO-televisie. Met zn witte haardos en zn zwarte pij was

lbD
een opvallende verschijning op de buis. Pater Leopold Ver-

k deed de dagsluiting op zn eigen wijze. Meerdere keren
iK\arn hij met dode en levende dierenvoor de camera ofbracht
illi7ere aansprekende attributen mee, waarmee hij zn betoog
ustreerde. Zn Epiloog werd live uitgezonden vanuit de Ire-

(je"^dio en later vanuit 'Vitus' in Bussurn. Na tien jaar stopte
Om v met de uitzending. „Ze hebben me nooit verteld waar-n het niet meer hoefde".

««H h leopold Verhagen geniet van
in leven in het klooster. Af

*e'^* n^ no^ een uitvaart-
doeni "'maar verder is het 'niks

totu : t3e dagen verlopen volgens
v^^ak stramien. Om precies ze-
Hi 0r cri minuten over zeven gaat 's

r'nüfns e wekker- Ruim twintig
ko 0r

n later is hij present bij het
Ocjjpbed. Om acht uur begint de
ol>th n s' voorafgaat aan het
%t °m half neSen.

'eest pater Verhagen enkele
i)j^scririften> drinkt om halfelf kof-
'°orn £eemt een uur lflter de post

It^,: Daarbij zit ook zijn lijfblad,
nol-ek Nieuwsblad. Om half

kt Wordt in het Augustrjnen-kloos-
Warme maaltijd geserveerd.

*>aat Verhagen een poosje
un' 0m nalf vier drinkt hij weerv°or h Pje koffie- Daarna is het tijd

.^js "ft bidden van de rozenkrans.
niet in slaaP val, duurt dat

\ a" uur." De vesper start om zes
tiaa it

n.rond halfzeven is de avond-
kil» samen met de overige

èg Priesters in het klooster.
Word«esPrekstof is er niet, „want er
«ten ,, weinig gepraat onder het

Kaarten
de !§!?*?n Verhagen een fan is van
Vijf *Deltjeskrant, gaat bij hem om
bljjft ??.r zeven uur de tv aan. Hij
S „KlJken tot het 8 uur-JournaalB°osT ï is" Gaat dan weer een

zen en legt om halftien eenye met enkele medebewoners.

Precies om tien voor half elf maakt
hij aanstalten om naar bed te gaan
en tien minuten later gaat het licht
op zn kamer uit. En zo glijden de
dagen in het klooster voorbij. Meer
wenst hij ook niet. „Ik heb altijd een
fijn leven gehad", merkt de in Hel-
mond geboren Verhagen op.

Hij is de oudste uit een gezin van ze-
ven kinderen en de enige die pries-
ter is geworden.'„Alskind al werd ik
geboeid door wat er in de kerk ge-
beurde. Toen ik op de lagere school
zat, voelde ik me al helemaal thuis
in de kerk. Dat ik priester zou wor-
den, stond toen al vast. Het was voor
mij een roeping."

Verhagen werd in 1933 tot priester
gewijd en is, met een onderbreking
van zes jaar, altijd godsdienstleraar
geweest in Eindhoven. De overige
jarenbracht hij in Haarlem door. Hh'
voelde zich direct aangetrokken tot
de orde van Augustijnen. „Er is on-
derling een hele goeie band. Bij de
Augustijnen staat de liefde tot God
en de liefde tot de medemens cen-
traal." Vandaar ook, dat hij er geen
enkele moeite mee had om het
klooster in Eindhoven, pal gelegen
achter de bijna 100-jarige Sint-Ca-
tharinakerk, binnen te treden.

„Ik wist eerst niet waar ik te werk
werd gesteld. Ik wachtte altijd maar
af wat de overste wilde. Want die
weet altijd wat het beste voor je is.
Ik heb altijd gedaan wat de overste
zei. En dat was altijd goed." Toen hy
eenmaal een baan had in het onder-
wijs, kreeg Verhagen bij de Wereld-
omroep een radio-epiloog. In die pe-
riode werd hij ook benaderd door de
KRO om een dagsluiting te houden,
die Epiloog werd genoemd. Tien
jaar lang, tussen 1958 en 1968, ver-
zorgde hij deze uitzending op zijn
eigen karakteristieke wijze.

Verhagen werd na afloop van de
Epiloog altijd met een taxi thuis ge-
bracht, aangezien het meestal al te-
gen middernacht was. „Ik heb altijd
veel plezier beleefd aan de dagslui-
ting. Ik kwamen regelmatig reacties
op mijn praatje voor de televisie. Ik
had een speciale secretaris om de
brieven van kijkers te beantwoor-
den."

" JAMES LAST
óók naar Nederland.

Welzijn
De KRO besloot op een gegeven
moment om met het programma te
stoppen. Waarom weet hij niet. „Ik
heb er nooit iets oververnomen. Dat
heb ik altijd vreemd gevonden, hoe-
wel ik geen slapeloze nachten van
heb gehad. In de jaren van de Epi-
loog was de KRO nog echt katho-
liek. Nu is de KRO de KRO niet
meer. Ze draagt niets bij aan het
geestelijk welzijn van Nederland."
Los daarvan heeft hij grote moeite
met de K van de KRO, die volgens
hem in de epiloog-jaren nog echt ka-
tholiek was. „Nu is deKRO deKRO
niet meer. Ze draagt niets bij aan hetgeestelijke welzijn van Nederland,
ofschoon ze ietsroomser zijn gewor-
den, toen bekend werd dat er plan-
nen waren om een nieuwe katholie-
ke omroep op te richten."
Verhagen is van mening, dat deKRO meer de stem van de kerk
moet laten horen en meer aan evan-
gelie-verkondiging moet doen.„Wanneer zie je nou eens een gewo-
ne zondagse hoogmis op de televi-
sie. Altijd weer hebben ze ietsnieuws, een juffrouw bijvoorbeeld
die het evangelie voorleest. En dat
mag nietbinnen dekatholieke kerk.Vrouwen kunnen best wat anders
voorlezen. Neem nou een CatharineHalkes, een gescheiden vrouw, watmoet die nou voor katholieks ver-
kondigen. Ze hadbeter bij haar man

kunnen blijven, waar ze thuis
hoort."
„De vrouw wordt binnen de kerk
best gewaardeerd. Ik heb in de mis-
sie eens een hoogmis meegemaakt,
waarin vrouwen hun opwachting
maakten met de offerrande. Ze kwa-
men met allerlei gaven voor de ar-
men. En daarmee hadden ze echt
een functie in die dienst. Maar hetevangelie verkondigen, nee."
Hij is erg ingenomen met de huidige
paus Johannes Paulus 11, „die zich
aan het Vaticaans Concilie houdt.
De katholieke kerk is altijd conser-
vatief. Het is een kerk die zich aan
de ouderegels houdt en achteraf al-
tijd gelijk krijgt."
Niet iedere Nederlandse katholiek
houdt zich stipt aan de leerstellin-

genvan de kerk van Rome. Dat is er
mede de oorzaak van, dat er in ons
land een groot tekort is aan pries-
ters. Maar Verhagen ziet toch licht-
puntjes in deze zaak. „De belang-
stelling er voor begint weer te ko-
men. Wij hebben er twee nieuwelin-
genbij, één van 25 jaaren éénvan 27
jaar. Het komt vanzelf weer goed,"
zegt Verhagen, die met 80 jaren de
oudste is van het kloostergezel-
schap. De meesten zijn boven de 65,
hoewel er ook nog enkele paters zijn
van rond de veertig zijn.

Aan de tv-epiloog van weleer heeft
hij goede herinneringen overgehou-
den. Eén uitzending is hem altijd
bijgebleven en heeft hem persoon-
lijk diep ontroerd. Verhagen sprak

toen over de plaats van de portier in
een hotel. De kijkers zagen een por-
tiersloge en ook de gasten die voor-
bij kwamen. „Ik vertelde dat elk
mens op een goed ogenblik de poort
van het eeuwige leven moet binnen-
gaan. Kort na dit programma kreeg
ik een brief van een meneer, die mij
schreef hoe dankbaarhij was, hoe ik
door die uitzending zijn vrouw op
de dood had voorbereid. Die avond
na die toespraak heeft dat echtpaar
langer dan ooit gepraatover hun le-
ven, over hun toekomst en over hun
geloof in God. De volgende morgen
lag de vrouw dood naast haar man
in bed. U heeft mijn vrouw door die
toespraak voorbereid op het eeuwi-
ge leven, zo schreef de man. Dat
heeft veel indruk op mij gemaakt."

" LEOPOLD VERHAGEN
.„wanneer zie je nou eens een gewone zondagse hoogmis op televi-

sie?"...

James Last op
Wereldtournee

, Van e showpagina-redactie
Iteat k EN ~ Met zijn koor en or-
d ' begint 'maestro' James Last
Voor^omer aan een wereldtournee.
de t

'ae bekende orkestleider is dit
ftiaanrf maal dat hÜ zeker vier
Vertn n or»derweg is in Azië, de
üë ?n ?^e Stoten, Europa, Austra-
in iQ7/"rika- Vijftien jaar geleden,
Ust 1 orBaniseerde 'Hansi' James
taoi.i " neens een dergelijke spec-
Alh re tournee.
vOor'eHVeI de exacte data en steden
<W aeze zomer nog moeten wor-
vast 'npvuld, staat in ieder geval
°rkeet- JamesLast met zijn koor en
en ;L on,het najaar ook in ons land
dei,"}, BelBlë zal optreden. Vermoe-
ien * ln sePtember of in oktoberen
BerH8 erH ■ aantal malen met fluitiste
eerdien Stenberg, met wie hij al
Hii Jr, °P tournee was en met wie°ok plaatopnamen maakte.

Martine Bijl
presenteert

nieuwe kwis
bij NCR V

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Vanaf september zal Martine Bijl
voor de NCRV-televisie het nieuwe spelprogram-
ma 'Einstein '89' presenteren. Van het programma
zyn vijftien afleveringen gepland en van de kandi-
daten wordt een 'zeer brede algemene kennis' ver-
wacht, aldus de NCRV.

Voor de programmaformule bestaat ook belang-
stelling in Engeland, Duitsland en de Scandinavi-
sche landen. „Het ligt in de bedoeling om in dezeen
andere Europese landen gelijksoortige competities
te houden. Een en ander zou in 1992 kunnen uit-
monden in een Europese reeks Einstein-televisie-spellen waarbij de 'Einstein 1992' wordt gekozen,"
zo meldt de NCRV.
'Einstein '89' is bedacht door Jan Meulendijks en
Bart Schuil. Zij ontwikkelden al eerder de formu-
les voor programma's als 'Babbelonië', 'Prijsje rijk'
en 'Dinges. " MARTINE BIJL

.tv-presentatrice Einstein '89.

show

Ruhrtaler Obèrkrainer op AVRO-radio
Van onze rtv-redactie
- De Ruhrtaler Obèrkrainer uit

2n rufn zuuen vanavond tussen 19.00 en
Avp uur uitgebreid te horen zijn in het

VRO-programma 'Hobbyvitaminen' op«adio 2. Samensteller Rudy van Houten
/"Vl*e.erde de Limburgse muzikanten naarnleiding van hun onlangs uitgebrachte
assette. Daaruit laat men vier nummersoren en eveneens is er een interview met"e leider van de Ruhrtaler Obèrkrainer,os van Peij. Al eerder deden deze muzi-

fa^en mee aan het Internationaal Blaas-gstival van de NCRV en het Limburgs

"Ruhrtaler Obèrkrainer

show/rtv

VTM: wil niet
naar ons land

Van onze rtv-redactie
VILVOORDE/HEERLEN - De Vlaamse commerciële televisie VTM
wil nadrukkelijk dat haar programma's niet in Nederland ontvangen
kunnen worden. In technisch opzicht, ook al zendt men vanaf 1 fe-
bruari in België alleen via de kabel uit, zou het doorgeven van de pro-
gramma's naar ons land geen enkel probleem zijn. Dat zou mogelijk
zijn via een modum.

De reden dat de VTM niet in Nederland te zien wil zijn heeft alles te
maken met dehoogte van de kosten voor de auteursrechten die voor
aangekochte series, films en binnen- en buitenlandse produkties be-
taald moeten worden. Zo hoeft men voor 'Dallas' - omdat het VTM-
programma alleen maar België per kabel ontvangen kan worden -slechts éénvierde van de prijs te betalen die de BRT vroeger moest
betalen. Deze staatsomroep heeft de serie inmiddels laten schieten.
Zou VTM in Nederland, met zn veertien miljoen inwoners, wèl te
ontvangen zijn, dan moet men voor 'Dallas' zelfs vier maal meer dan
de BRT te betalen. „Die kosten halen we er met reclameboodschap-
pen voorlopig niet uit", aldus de persdienst van de VTM. „We exploi-
teren onze programma's dus uitsluitend in Vlaanderen met zn zes
miljoen inwoners. Wellicht veranderen we onze strategie wanneer we
een jaartjeverder zijn. Dan hebben we meer inzicht".

Reclamebureau ingeschakeld

NCRV-actie
'Drempels weg'

loopt slecht

Van onze
rtv-redactie

HILVERSUM - De
NCRV heeft vlak
voor de kerst het re-
clamebureau Van
Rossum en Partners
uit Den Haag inge-
schakeld om de pu-
bliciteit te verzorgen
rond de actie Drem-
pels Weg. Een
woordvoerder van
de omroep ontkent
dat het bureau is in-
geschakeld omdat
de actie slecht loopt.

Het bureau heeft op
de NCRV persdienst
een medewerker ge-
plaatst, die de publi-
citeit rond de actie
verzorgt. Van Ros-

sum en Partners
wordt betaald uit het
geld dat de NCRV
beschikbaar heeft
gesteld voor het voe-
ren van de actie.

Ook een deel van de
sponsorgelden zal
verdwijnen naar het
reclamebureau. „De
gelden die op de gi-
rorekening zijn ge-

stort, zullen daar niet
voor gebruikt wor-
den", aldus een
woordvoerder van
de NCRV.

Drempels Weg heeft
tot nu toe bijna ne-
gen ton opgeleverd.
De actie loopt nu zes
weken. Streefbedrag
was één miljoen gul-
den per week.

'Countdown' binnenkort
ook in Rusland op tv

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - „Jullie heb-
ben een primeur," zegt Count-
down-producer Rob de Boer.
Hij plaatst een cassetterecor-
der op tafel en zet hem aan. Na
wat geruis klinkt een 'jubi-
leumversie' van 'Down Town',
het oude nummer van Petuia
Clark. De titel is ditmaal
'Countdown. Een veertigtal
Nederlandse artiesten, onder
wie Barry Hay van de Golden
Earring en ex-Dolly Dot Ange-
la Groothuizen, heeft het aan-
gepaste nummer op de plaat
gezet. Allemaal ter gelegen-
heid van het tienjarig jubileum
van het popprogramma
Countdown. Maar er is méér:
'Countdown' komt binnenkort
ook in de Sovjet Unie, met
name in Moskou, op het
scherm.

Directeur Rob de Boer van de Bus-
sumse Concordia-studio's, de plek
van Countdown, is na tien jaar nog
steeds enthousiast over zijn popu-
laire produkt. „Countdown is in tien
jaar tijd een kindje van ons gewor-
den," zegt hij. De directeuris samen
met Lex Harding met het program-
ma begonnen. Harding was destijds
presentator. Inmiddels is hij eindre-
dacteur.

Erik de Zwart, Adam Curry, Simo-
ne Walraven en de huidige presenta-
tor Wessel van Diepen volgden
Harding op. Lex Harding kwam zelf
niet in beeld, zijn opvolgers wel.
Countdown werd een studiopro-
gramma. De vele live-optredens uit
de begintijd bleken financieel en or-
ganisatorisch niet meer haalbaar.

Doorbraak
Countdown heeft in een decennium
popgeschiedenis geschreven met
onder meer de doorbraak van U2.
De live-uitvoering van T will fol-
low', een Countdown-opname, werd
de eerste hitsingle van de nu we-
reldberoemde popgroep. In die be-
gintijd kon Countdown nog een
concert van The Police boeken voor
maar achtduizend gulden. Toch re-
lativeert De Boer de invloedvan zijn
programma. „We zijn geen indoctri-
natiemachine," beklemtoont hij.
„We kunnen slechts een bestaand
gevoel bij de kijker versterken.
Countdown is meer dan een pro-
gramma, het is een soort clubhuis."
Volgens Rob de Boer kan Veronica
niet meer zonder zijn eerste pro-
gramma. „Countdown is niet zo-
maar een popprogramma. Dat komt
door de totale sfeer er omheen. De
TROS vindt in tegenstelling tot Ve-
ronica popprogramma's onbelang-
rijk. Dat is te zien aan het resultaat.
Ik kan me echt niet voorstellen dat
ze bij die omroep pop belangrijk
vinden. Als Veronica Countdown

zou inwisselen voor bijvoorbeeld
Nieuwslijn zou het halve ledenbe-
stand over de omroep heenvallen,"
meent Rob de Boer.
„Ook al loopt hun toer niet via ons
land, artiesten zorgen dat ze Count-
down nooit overslaan." De echte
groten in de popwereld als Prince,
Michael Jackson en Bruce Springs-
teen treden volgens hem per defini-
tie niet op voor de televisie. „Die ko-
men niet speciaalnaar Bussurn voor
een televisie-optreden. Maar er
komt een dag dat ze bij Countdown
komen," belooft De Boer. De pro-
grammamakers betalen de sterren
niet voor hun optreden. „Het wordt
zo goed bekeken dat 't voor arties-
ten zelf aantrekkelijk is om bij ons
op te treden. Er kijken in Nederland
wekelijks een kleine twee miljoen
mensen. Daarnaast is Countdown
op Sky Channel te zien."

Hongarije
Voorheen zonden Europa TV, Mu-
sic Box en Super Channel het gees-
teskind van Harding en De Boer uit.
Om het verspreidingsgebied te ver-
groten heeft De Boer zijn oog laten
vallen op Hongarije. „Wij program-
meren hier vandaan honderd disco-
theken in Hongarije. In dat land
wordt nu een soort surrogaat
Countdown op het scherm ge-
bracht, maar het liefst zou men daar
het Nederlandse programma ont-
vangen. Ook het kabelnet van Mos-.
kou is geïnteresseerd."De Boer ver-
wacht dat zijn programma medio
dit jaar in Moskou te ontvangen is.*
ledere uitzending loopt een neusy
hoorntje over het scherm. Het prp^
gramnma heeft namelijk een neuS»
hoorn 'geadopteerd' in Artis. D$
Boer: „We vonden die neushooMK
helemaal rock 'n' roll. Het is hej
meest 'Countdown-beest' dat v^K
konden vinden: keihard en eea
beetje goor aan de buitenkant. Niet
soft, een ruige jongen. Een beest
van een beest."

'Brekken Jan'
breekt met

groep Normaal
Van onze showpagina-redactie

ENSCHEDE - Drummer Jan Man-;
schot (41), alias 'Brekken Jan',-
breekt met de Achterhoekse rock-I
groep Normaal. De Doetinchemmer.'
kan het drukke muzikantenbestaaq^.
niet meer combineren met zijn :
véleven. „Ik kies nu voor mijn
zin", zegt Jan Manschot, die samen
met zanger Ben Jolink in 1974
popgroep Normaal oprichtte.
Normaal neemt nog een afscheidjJ^
plaat op. Op het nummer „Hallo;
Ajo !" draagt Manschot de drum» 7
stokjes over aanFokke de Jong (26$
van de groep Feever uit Groningen.
„Een Achterhoekse drummer kon-
den we niet vinden", aldus manager
Janssen, die zegt dat het vertrek bij
de andere muzikanten 'als een bom
is ingeslagen.
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Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2 gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len).

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz._ Eigen service- en reparatiedienst.

„Piccolo's..."
zjjn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets

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

Waar...
kunt u deze advertentiesopgeven? Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

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

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47
KACHELS. Grandioze ver- i
bouwingsopruiming: 10- i70r < korting. Nieuw en ge- :bruikt. De Kachelsmid, Wa- ;
lem 21, Klimmen. 04459- I
1638.
T« k. eiken EETHOEK, ta- 'fel met tegelblad nieuw;

’ 550.-; bijpassende salon- ;
tafel ’ 125,-; eiken bankstel ;
f 175,-; + div. antieke lam- ;
pen. Tel. 04450-3875. I
Te k. Ie soort GRASZO-
DEN. ’3,50 p.m2. Gratis
thuis bezorgd. Afhalen (
f 3.25 p.m-. Gehele aanleg
goedkoop. Tel. 045-323178 - |313135. i
Te k. SUPER-ANTRA-
CIETKOLEN. nr. 3 en 4, va. 'f4OO.- 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.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’30,- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).

Te k. chroom EETHOEK
en 4 stoelen rookglasblad,

’ 200,-, tel. 045-272493.
Star D-10 PRINTER 120K/'S bidir f 400,-, naaimach.
’75.-, tel. 045-250671.
Pracht antieke wortelnoten
VITRINEKAST vr.pr.

’ 1725.-, zwaar wortelnoten
tv videomeubel. iets moois
vr.pr. ’ 1650,-; noten wand-
rpeubel als nw. vr.pr. ’ 675,-
-045-323830.
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.
T« k. witte WOONKAMER-
MEUBELS + inboedel. Inl.
045-454849.
Dames-heren KAPSALON
t. overn. aangeb. Inventaris
z.g.a.n. Goede ligging, gun-
stige voorwaarden. Br.o.nr.
HO 668 aan Limb. Dagblad,
Kouvenderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
GRINDTEGELS, 6Öx4Ö
f3,60 p. stuk betonband
15/5 ’ 2,70 p. stuk. klinkers
f 17,60 p.m2. Alles mcl.
BTW. Ook betonplaten enealen voor schuttingen, e.d.

reugers Beton, Economie-
slraat 46, Hoensbroek, tel.
045-213877 (b« Herschi).
Aanbieding VLOERTE-
GELS 32x32 cm. div. kleu-
ren lijm en voegsel inbegre-
pen. ’ 24,50p.rrr. mcl. BTW.
Tegelhandel Janssen. De
Hut 7. Gulpen, 04450-1970.
Te k. nieuwe Dru GAS-
HAARD, 8000 kcal. Tel.
04490-36756.
Te k. KOLEN. Ie keus, zeer
goedkoop. Tel. 045-423199
of 422217!
Mooie antieke KAST te
fcoop, ’1750,-. Tel. 045-
-451859.
STOOKHOUT: droog po-
pulier, 4 mJ ’ 240,-. eiken 4
mJ ’340.-. 045-318518.
HOUTHANDEL Land-
graaf, voor al uw bouw- entuinhout, dakplaten enz.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenboscn-Landgraaf,
645-318518.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel barokstijl eet-
hoek en enkele Perz. tapij-
ten, alles als nieuw! Tel.:
045-223094 of 323751.
Te k. div. FITNESSAPP.,
samen ’ 1200.-. Ook apart.
Tel. 045-325859.
Regulatuur- en LAN-
TAARNKLOKJE, tel. 045-
-315918.
Te k. FOTOTOEST. Nikon
m. 2 lenzen. Nikon Fm 35
mm en div. diaproject. Tel.
045-218633.
T.k. computer ATARI 520
STM (1040Kb), drive+muis .
en software. Prijs ’ 750.-.
Te k. CONDITIEBANK + j
halterset f 250.-. Jongens-"fiets ’ 50.-. Tel. 045-223661. (
Te k. SCOOTER Zundapp ;
Bella 200 cc, bwi. 1957, in «
prima staat, blauw/grijs, -met reservewiel en bagage- 1rek. veel onderdelen, ong. 1
kenteken ’3200.-. Beau- 1
fortstr. 46 Meerssen. Tel. 1
043-642091. ; (
Revox tape-deck 595,-; de-
non tuner 195,-; tune-verst. I
2xlOOW comf. afstandsbed. t
495.-. vest. 2xlOOW 245,- t
2x90 W 195,-. 2x35W 125,-; I
tuner 75.-, 125,-; cass.deck t
125,-, 150,-, 175,-, 195,- etc. F. ï
MEYER. verzetstr. 15,Hrln.
Tel. 417651. "Weg. ovehjden INBOEDEL ('
te koop, te bevr. 045-253562. 0

O.K. Hal. Fantastische oc-
casionaanbieding, 0.a.:
schitterend barok BANK-
STEL, ’ 1695,-: barok eet-
hoek, zwaar model, 'n ju-
weeltje, ’ 1495,-; zwaar
eiken met rundl. bankstel,
’995.-; modern 3-2-1 bank-
stel, werkelijk topkwaliteit,
rundl., ’995,-; verder grote
sortering bankstellen eneethoeken vanaf ’ 195,-.
Wandmeubels! Jachtkas-
ten, Breughelse kasten, enz.
Wegens opheffing afd. mo-
derne meubels, spotkoop-
jes in: rundl. bankstellen,
2-zits bankjes, zeer aparte
eethoeken. Ook! in marmer
met glas, wandmeubels,
enz.! Ook hierop inruilen
mogelijk. O.K. Hal, Agnes
Printhagenstraat 22-24, Ge-
leen-Centrum (vlak bij Alb.
Heyn).

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -
wassen - hifi-stereo

kleuren-tv - video's etc.

Witte Hal
Sittard

Waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarige apparaten uit de
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:

Beska-stofzuiger
1000 Watt
Geen ’ 245-

-maar ’ 98-
Maar ook: 4

Etna-gasfornuizen
1642 SAV,

gas-elektro-turbo. Per stuk
geen ’ 1048-, maar

/ 698,-.
Maar ook:

3 Ecomatic-wasautomten,
boyenladers, 800 toeren,

2-5 kg. Per stuk geen

’ 898-, maar ’ 698,-.
Maar ook:

2 Miele-afwasautomaten
G531.Per stuk geen

’1698-, maar ’ 1298,-.
Maar ook:

Elektrolux-stofzuigers,
1000 Watt. Per stuk geen

’ 449,-, maar ’ 298,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Te k. FABRIEKSAANH.W.
met torsieas, laadverm. 750
kg. afm. 1.15x2 m, nieuw!
Vaste prijs ’1200,-. Tel.
04490-55059.
Te k. grote COMPRES-
SOR. Tel. 04490-27465.
BRANDHOUT. beuken-
hout. 15 m3voor ’550- aan
huis bezorgd. Van Thoor,
Holstr. 33, Margraten, tel.
34458-1818.
Voor alle OCCASION-
MEUBELS. eiken, mod..
barok, slaapkamers, eeth.,
tasten, salontafels enz.
Kouvenderstr. 208, Hoens-
aroek.
iVASAUT. 195,-; kl.t.v. 175,-
-gashaard 125,-; gaspl. 175.-:
jskast 125,-: antieke tafel
eiken) en 6 stoelen 550,-,
M5-725595.
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AUTOBEDRIJF ARCO STEIN (COUMANS) GARAGE CREEMERS
_

AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Havenstraat 25 Stem Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

04490-32026 04750-21092 045-321088

AUTOCENTRUM SANDERS BV GARAGEBEDRIJFVLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN
Akerstraat 128, Brunssum Scharnerweg 137, Maastricht Oudeweg 30, Linne

045-251644 043-634895 04746-1968(sub-dealer)
I

O.K. Hal. Splinternieuw
eiken rundleren KUIP-
BANKSTEL, ’1195,-. In-
ruil oude bankstel moge-
lijk, verder grote keuze
massief eiken meubels,
spotgoedkoop. O.K. Hal.
Agnes Printnagenstraat 22-
-24, Geleen-Centrum (vlak
bij Alb. Heyn).
Weg. omst. te k. Carpigiani
SOFTIJSMACHINE,
3-kraans, met milkshake-
mixer, met toebeh., vaste
prijs ’4000,-, mcl. BTW.
Tel. 045-722243.
Te k. PIANO, Rippen,
z.g.a.n., ’4750,-. Tel. 04752-
-2289.
Te k. antieke EETHOEK,

’ 400,-. Tel. 04490-25562.
Te k. COMMUNIEJURK-
JE, Sissimodel, ’ 500,-. La-
vendelstraat 30, Sittard, tel.
04490-21907.
Te k. STOELTJE voor op
een kinderwagen ’ 25,-.
Tiendstr. 5, Nuth, 045-
-244963.
Te k. ALLESBRANDER
met 5 kub hout, ’ 700,-. Tel.
04492-4076. na 17.00 uur.
Te k. Zibro Kamin Lazer,
PETROLEUMKACHEL
t.ler 3, nw.pr. ’ 1500,-, prijs

’ 750,-. Gerard Dousfraat
13, Heerlen-Meezenbroek.
Te k. KINDERWAGEN,
reiswieg, badje met stan-
daard, babyuitzet e.d., alles
z.g.a.n. Burg. Hermans-
straat 13, Landgraaf, tel.
045-321995.
Te k. 2-pans VISBAKO-
VEN, 2jr. oud, weinig ge-
bruikt. Tel. 045-724193.
Te k. prima WASMACHI-
NECOMBINATIE, Zanker
of AEG, met garantie. Tel.
045-314914.
Eiken BANKSTEL, ijskast,
kolenkachel, omafiets.
Vloedgraafstraat 45, Ter-
winselen.
Te k. eiken 2-ZITS BANK

’ 250,-, stoffen fauteuil

’ 35.-. Tel. 045-252036.
Te k. BASGITAAR met
versterker en box, merk
Peavy. Esdoornstraat 17,
Geleen.
Te k. IBM COMPUTER
AT, compleet systeem, we-
gens overcapaciteit; inruil
KT motorrijwiel mogelijk.
Tel. 043-633415.
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.

Te k. HONDA CB 750 bi.
'77, geh. gerev. + nw. band
nw. uitl. Vr.pr. ’ 1750,-. Tel.045-423936.'
Tek. HONDA CR 125, mcl.
car bj. '86. Tel. 04490-16110,
na 18.00 uur.
Te k. HONDA XL 600, bj.
'83 ’3500,- Honda Gold-
wing bj. '79 ’3250,- tel. 045--464438.

gebr. YAMAHA DT
50 MX, wit, bj. '86. ’ 1750,-;
tevens diverse dames- en
herenfietsen en racefietsen.
Bert Rekers, Willemstraat
85, Heerlen, tel. 045-726840.
Te k. gebr. VESPA Puch
Maxi, Zundapp. Tevens
grote sortering gebr. onder-
delen. Maasstr. 3,Beersdal-
Heerlen. tel. 045-725309.

Te k. PUCH MAxi bwj. '86,
weinig gebr. met sterwie-
len, pr. ’ 850,-; Tenelenweg
77 Voerendaal.
Te k. ZUNDAPP GTS 50
met sterwielen ±’ 550,-.
Gastersberg 36, Schaes-
berg, 045-313284.
Te k. KREIDLER RMCS
i.g.st. bj. '82, m. verz. Pr.
’700,-. 045-419703.
Te k. PUCH Maxi, i.z.g.st.
Marshallstr. 16, Brunssum.
Zien is kopen!

HONDA Aerodeck 2.0 EX,
bj. 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. Opel REKORD Berli-
na, '84; Mercedes 190E aut.,
'83. Vinkenhof 16. Elsloo.
Te k. TOYOTA Carina die-
sel, bj. '83, 92.000 km. Tel.
04490-37034.
Koopje: LADA 1300S, type
2105 S, '84, 60.000 km gel.,

’ 3750,-. Tel. 045-457777.
Tek. 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,-. fel. 04752-4439.
Te k. FIAT X 1.9 Sport, bj.
1975. i.z.g.st., vr.pr. ’ 4250,-;
event. inruil mog. Tel. 045-
-227533.
2 CV6, bj. '79, i.g.st.,’ 1250-.
Horizonstraat 47, Treebeek,
na 15.00 uur.
Te k. RENAULT 14 TL, bj.
'80, vr.pr. j 1500,-; tevens
onderdelen voor Toyota
Corolla de Luxe, '77. Tel.
043-625523.
WETZËLS AUTO'S, In-
dustriestraat 35, Sittard, tel.
04490-10655. Mercedes 450
SL automaat, uniek, '79;
Mercedes 300 E autom., '88;
Mercedes 300 E autom., '86;
Mercedes 300 E, '85; Merce-
des 230 E, '85; Mercedes 2.5
L D, '88; Mercedes 190 E,
'84; Mercedes 300 D, '86;
Mercedes 380 SEL, '85;
Mercedes 380 SEC, '82;
Mercedes 190D, '88; Merce-
des 280 TE, automaat, '83;
BMW 323 I turbo, '85; BMW
323 I, '85; BMW (2x) 525 I,
apart, '84; BMW 316, '85;
BMW 324 D, '86; Opel Ome-
ga, '87; Opel Kadett 2 Itr.
GSI Cabriolet, '89; Toyota
MR 2, '85; Volvo 480 ES, '87:
VW Golf 1300. apart, '84;
Toyota Celica 2.0, Ford
Fiesta 1.1. '89; Peugeot 505
turbo, '86; Cadillac Civil,
'80; Porsche 928, '79.
RENAULT Fuego GTS,
'80, ’3500,-; BMW 525 aut.,
'79, LPG, ’3750,-; Volvo
245 GL, '79, ’3750.-; Honda
Civic aut., '81, I' 2950,-; Audi
5 cyl.. '79, ’2250,-; BM 280
S, ’3750,-; M.B. 200 D, '80,
’6750.-; VW Golf D, '78.
f2250,-. Inruil mog. Tel.
045-211071, Overbroeker-
straat 54, Hoensbroek.
BUICK Electra 225 LTD,
'78, Ie eig., 114.000 km,
’4500,-, Inruil mog. Tel.
045-211071.

Opel Welling biedt aan:
KADETT 3-drs. 1.6SGT
'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
4-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
2-drs. GL 16 S '84; Nissan
Laurel 2.4i. SGL autom. als
nieuw '85; Ford Fiesta '82,
div. goedkope inruilers.
Geen les of lease-auto's mr.
fin. mog. Welling autobe-
drijf b.v. Opel Dealer Haef-
land 2, Brunssum. Tel. 045-
-257700.
Grote occasionshow Mazda|
Loven B.V. Mazda 323 HB
1.5 GT '83; Mazda 323 HB
1.1,83; Mazda 323 HB 1.3 +lpg, '87; Mazda 323 NB, '81;
Mazda 323 NB 1.3 Aut., '81;
Mazda 323 NB 1.5, '82; Maz-
da 323 NB 1.3, '83; Mazda
323 NB, '85, '86; Mazda 626
Sedan 2.0 + lpg, '84; Mazda
626 HB 1.6 LX. '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX, '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX, '87; Ford
Sierra 1.6 + lpg, '85; Ford
Sierra 1.8 Laser 5-drs., '85:
Ford Escort 1.1 L, '82- Ford
Escort 1.3 L + LPG, '82;
Ford Fiesta, nieuw model,
'85; Honda Quintet Aut.,
'82; Mitsubishi Colt, '82;
Nissan Cherry 1.3 GL, '84;
Toyota Corolla 1.3 DX, '85;
VW Jetta, '82; Opel Kadett
1.2 S (3x) '82, '83, '84; Opel
Ascona 1.6 S, '84; Opel
Manta 1.8 S HB, '83. Goed-
kope inruilers: Buick Sky-
hawk, zéér mooi, '79; Mazda
323 Aut., '78; Mercedes 260
SE, 25-8-'B7, 37.500 km,
donkerblauwmet., Ie eige-
naar, alarminstallatie, an-
tenne en luidsprekerset,
centrale deurvergrende-
ling, buitentemperatuur-
meter, velours bekleding, jklapschuifdak (electrisch),
ABS. Palemigerboord 401,
Heerlen. Tel. 045-722451
Te k. van part. PEUGEOT
309, 16.000 km, febr. '88,
met ace, f 19.000,-; Ford
Fiesta, 41.000 km, dcc. '84,

’ 9250,-; Yamaha DT,
’1500.-, of te.a.b. Tel.
04450-2577.
PEUGEOT 505 GR, bj. '83;
Fiat Panda, bj. '83-OpelKa-
dett 13 S, 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 KADETT 12 S,
1981, zeer mooi, f5250,-;
OpelKadett City, 1979, zeer
mooi, ’3000,-; Toyota Co-
rolla 1.3 DX, 4-drs., iets
schade 1983, ’4750,-; Dat-
sun Bluebird 2 L diesel.
1982, ’4000,-; Mercedes
230, 4 cyl., benz., zeer mooi,
1977, ’3000,-; Mitsubishi
Lancer 14 GL, 1980, ’3750 -
; Toyota Corolla bestel,
LPG, 1982, ’2250,-; Ford
Capri 2 1600 GL, zeer mooi.
1978, ’2500,-; Ford Escort
1600 Ghia autom., ’ 1250,-;
Ford Taunus 1600 combi,
1977, ’500,-; Ford Taunus
1600 GL, 1978, ’500,-;
Toyota Corolla, 1976,’ 500,--; Fiat 132 GLS, 1977,

’ 1000,-; 2x VW-bus geslo-
ten bestel, 1976, f 1000,-
-p.st. Alle auto's APK-ge-
keurd. Locht 85. Kerkrade-
West, tel. 045-425858 of
325955.

MAZDA 626 hatchback 2.0
bj. '84 78000 km duurste uit-
voering, vr.prijs ’ 12750,- in
nw. staat 045-442125.
Te k. Ford ESCORT 1100 4
mnd. '83 pr. ’7500,- met
veel extra's. Tel. 045-425569.
VW GOLF te k. type GTD,

froenmetallic en extra's,
5.000 km. Bwjr. '87. Tel.

04742-1653.
Tek. FORD Fiesta 1.1 L '82,
i.z.g.st. ’ 7000,-. Eindstr.
17A, Bingelrade.
Te k. BMW 2002 autom.
Def. aan mot. Bwjr. '74. Tel.
045-228227/220583.
MERCEDES 240 D bj.
1977,k1. wit. automaat, j
Spekhouwerstr. 17 Voeren-
daal 045-750743.
Te k. 4 banden met velg,
Mercedes 240 D. Tel. 045-
-750743.
Tek. v. Volvomedew. VOL-
VO 340 GL 1700 grijsmet.
mrt. '88. Tel. 045-420055.
NISSAN Patrol 3.3 TD, bj.
'87, km.st. 22.000, kl. zwart.
Tel. 04498-54973.
VW GOLF GTD, 1988,
59.000 km, 5-drs„ met
schuifdak, stereo, alarm,
enz., ’ll.OOO- onder
nieuwprijs. Auto Jasper
8.V., Sittard, tel. 04490-
-21944.
VW GOLF 1.3. kat., wit,
type 1987, stereo, ± 30.000
km, ’ 17.900,-. Auto Jas-
pers 8.V., Sittard, tel.
04490-21944.
PEUGEOT 305 GT auto-
maat, grijsmet., 1986,
schuifdak, stereo, enz.,

’ 15.000- onder nieuwprijs.
Auto Jaspers 8.V., Sittard,
tel. 04490-21944.
CITROEN BK 1.4, 1986,
div. ace, als nieuw,
/ 13.900,-. Auto Jasper
8.V., Sittard, tel. 04490-
-21944.
PEUGEOT 205 1.1 Special,
brede banden, '86, toeren-
teller, spec. spoilerset voor
en achter, sunroof, alles in
kleur gespoten, ± 40.000
km. Auto Jasper 8.V., Sit-
tard, tel. 04490^21944.
Nieuw model FIAT 127 Su-
per, bwj. '82, APK l-'9O,
34.000 km. 5-speed, enz.,
vr.pr. ’3650.-, 045-319328.
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! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. Opel ASCONA, '79,
APK-gek., elke keuring toe-
gest., div. onderdelen ver-
nieuwd. Tel. 045-259664.
Te k. MERCEDES 307 D
met laadklep, bwj. '80,
APK, vr.pr. ’4750,-. 04490-
-26791.
Te k. VOLVO 360 GLT,
bwj. '88, kl. antracietmetal.,
km.st. 15.000, pr.n.o.t.k.
04498-55935.
SENATOR 28 S, schuifd.,
Pullman bekl., bwj. '79,
f3850-, mr. mog. 04490-
-22932.
Te k. v. part. BMW 728
autom., bwj. '78, APK 2-6-
-'B9, 'vr.pr. ’3500.-. Tel.
04490-24317.
Te k. BMW 316, bwj. '82,
i.pr.st, kl. groen, div. extr.,

’ 7900,-. 04499-2852.
Te k. GOLF C, bwj. '84,
km.st. 78.000, div. extra's,
mr. mogel., voor GTI.
04498-53498.

PEUGEOT 405 SR, type
1988, blauw, electr. ramen,
centr. vergr., ETG stuur-
bekr., 5-bak, enz., ± 30.000
km, ’9OOO- onder nieuw-
prijs. Auto Jasper 8.V.. Sit-
tard. tel. 04490-21944.
Fiat PANDA S, zwartmet.,
± 12.000 km, 1988, als
nieuw, ’ 10.950,-. Auto Jas-
per B.V, Sittard, tel. 04490-
-21944.
Te k. i.z.g.st. MERCEDES
200 D, t. 81, kl. rood. Tel.
04492-5473. "
Te k. DATSUN 12 GL, bi.
'82, i.zj.st., ’3250,-, APK.
Tel. 045^257871.
te k. OPEL Blitz camping
auto ’ 1500,- ml. 045-711617!
Goede motor.
VW luxe pers. bus typw Ca-
ravelle diesel '84 Ie eige-
naar, kl. blauw. Optomale
cond. Inruil mogl. nieuw-
prijs ’ 50.000,-. Autobedrijf
BOSCHKER Heerlerweg
67, Voerendaal, tel. 045-
-751605.
Spec. aanb. RENAULT 25
GTS '85 automatiek, Ie
eigenaar elec. ramen, elec.
schuifdak., metal. grijs,
stuurbekr., nieuwstaat.
Gunstige prijs. Inruil mogl.
Autobedrijf Boschker
Heerlerweg 67, Voerendaal
tel. 045-751605.
Ford SIERRA stationcar
type 2.0 GL beige metalic,
Ie eigenaar 67000 km. perf.
onderh. Inruil mogl. Auto-
bedrijf Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal. 045-
-751605.
Te k. ESCORT KR 3i, met
uitbouwset, iets moois. bj.
'86; Opel Kadett GSi, verl.,
kl. rood, als nieuw, bj. '86;
Ford Fiesta, i.z.g.st., bj. '83.
Inruil en financ. mogelijk.
Voll. garantie. J. Horsch,
Rötscherweg 54, Land-
graaf, tel. 045-316696.
Wegens omstandigh. exclu-
sieve ROVER 2600, 6 cyl-,
als nieuw, vr.pr. ’ 2950,-.
Tel. 045-323830.
Ford FIESTA 1100 S, APK
tot 13-l-'9O, / 1650,-. Te
bevr. 045-313194.
KADETT 12 Hatchback,
'83, schuif/kanteldak, als
nieuw. Herlongstraat 43,
Heerlerbaan.
Te k. automatic FORD Es-
cort 1300 L, nieuwst., '80,

’ 3000,-. 045-725703.
Te k. VW GOLF 1600 diesel,
bwj. '85; Mercedes 230 E,
bwj. '85; Ford Escort 1300,
bwj. '81. Daelderweg 27,
Nuth, tel. 045-242192.
Van part. FORD Sierra 2.0
Ghia, bwj. '84, 42.000 km,
auto als nw. 045-752215.
TALBOT Solara 1.6 GL, 5
versn., lpg, m. '83, 3 mnd.
gar., + 10.000 + apk + trek-
haak; Peugeot 505 GR,
electr. ramen, 3 mnd. gar.,
trekhaak, + 10.000 + apk;
Innocenti 120 L, m. '82,
loopt 175 km per uur, met
apk + 10.000 + 3 mnd. gar.;
VW Jetta D, m. '84, Ie eig.,
zeer mooi, weinig gelopen,
met apk + 3 mnd. gar. +
10.000-beurt; Opel Rekord
2300 CL, wit, combi, met
stereo apk + 10.000-beurt +
3 mnd. gar., dubb. spiegels
en trekhaak; Audi 100 com-
pl. 200 uitgevoerd, dubb.
spiegels, lpg, trekhaak,
sportvelgen, get. glas, Ie
eig-Opel Kadett Rally 2 L
GTE met sportvelgen en
nw. 205 banden Lexmaul
SP, geel, wit kent., 1980,
met trekhaak, apk + 10.000
+ 3 mnd. gar. Tel. 04490-
-52697.

R. 5 '80 APK 12-'B9 ’ 1800,.
mooi en zuinig tel. 045-
-351916.
Tek. OpelKADETT 16 die-
sel4 drs. met koffer, bj. '88,mr. mog. Elisagracht 13,Kerkrade-West.
Te k. Opel KADETT bj. '85
kl. wit, i.z.g.st. 3 drs.
Keekstr. 62, Heerlerheide-
Heerlen.
Te k. Ford TAUNUS 1600
Luxe, grijsmetallic i.z.g.st. 3
mnd. garantie ’ 4250,- Sop-
hiastraat 19, Hoensbroek.
Te k. Toyota HIACE Long
1980, Harlekijns BabylancT

Kouvenderstr. 141, Hoens-
broek, tel. 045-221263.
DATSUN Laurel 2.8 Gld bj.
'81, 6 cyl. alle acces. Sun-
roof, schadevrij en i.g.st.
’4800,-tel. 04454-4223.
Opel Kadett 1600 GT bj. '85;
Opel Kadett 1200 LS '85 en
'83; Ford Scorpio 2.0CL '87;
Ford Escort 1400 CL 5 bak'87; Ford Escort Laser '84;
Ford Taunus 1600 Bravo
'82; Fiat Panda 45 S '85;
Honda Jazz '85; MitsubishiColt 1400 DEL '84 5 drs.;
Toyota Starlet DX '86; VW
Golf 1600 GL automatic '85;
Mazda 323 DEL 3 drs. '84.Garantie, financiering APK
en inruil, autobedrijf P.VEENSTRA Rotterdam-
straat. 98, Heerlen, tel.
725806 na 18 uur 312059.
Ford Scorpio 2.0 5 bak '85
’22500,-; Wd Sierra 2.0
Ghia '86 ’21500,-; Ford
Sierra 2.0 Laser '86.
’18500,-: Ford Sierra 1.8
Laser '86 ’17500,-; Ford
Sierra 2.0 Combi '85
’16500,-; Ford Sierra 2.3
diesel 5 bak '86 ’lBOOO,-;
Ford Sierra 2.0 GL 5 bak
lpg '83 ’ 12500,-; Ford Es-
cort 1.1 Laser '85 ’ 12750,-;
OpelKadett 1.2 LS '86 div.
ace. ’ 15750,-; Opel Corsa
1.3 3drs. '87 /' 14750,-; Opel
Corsa 1.2 TR 2 drs. rB7
’14750,-; Opel Ascona 1.6
LS autom. hatchback '85

’ 16500,-; Opel Ascona 1.6
Luxus Hatchback div. ace.
'83 ’11500,-; Renault 25GTS 5 bak elec. ruiten '86
’23500,-; Renault 11 1.4Broadway 5 drs. 5 bak '86
’13500,-; Renault 9 1.4
GTS div. ace. '83 / 7250,-;
Nissan Bleubird 2.0 GL
autom. Lpg '85 ’ 13500,-;
Nissan Stanza 1.8 GL 5 bak
'83 ’9500,-; Peugeot 505
GL 5 bak elec. schuifd. Lpg
'85 ’ 15500,-; Mazda 626 1.6
'83 ’9500,-; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 GL 5 bak '86
’17000,-; Inruil, financie-
ring, Bovag garantiebewijs
Automobielbedrijf en APK
keuringsstation P. v. DIJK
en Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Schaesberg (Ka-
kert) tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.

Te k. grijze Opel ASCONA
1.6 S, bwj. 1983, 2-drs., trek-
haak, radio, 80.000 km, win-
ter- en zomerbanden,
’9000,-. Tel. 045-410038.
Te k. CITROEN AX 11 RE,
z.g.a.n., en zeer zuinig, bwj.
'87, rood, 37.000 km, veel
extra's, o.a. trekhaak,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-750372.
Te k. BMW 318 i, bwj. '80,
vr.pr. ’ 5500,-. Vinkenstr.
109, Heerlen, tel. 045-
-214244.
Te k. MERCEDES 250T,
bwj. '79. Tel. 04490-74634 of
37036.
VOLVO 340 Luxe, bwj. '84,
in st.v. splinternieuw, Ie
lak, apart mooi, ’7950-,
met keuringsrapp. Inl. 043-
-254462.

Ford Sierra 2 L GL, met
open dak, '85; Ford Orion
1.6 L met lpg, '85; Opel Ka-
dett Caravan Diesel, 5-drs.,
'85; Opel Kadett Diesel, '83:
BMW 316, 4-drs., '86; Opel
Kadett 1.2 S, '80; Opel Re-
kord Berlina 2 L, '83; Ford
Taunus 1600 Bravo, '81; VW
Golf 1300, '80; Ford Escort
1300 Bravo '84; Opel Corsa
12S '84. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf STAN WE-
BER, Baanstr. 38, Schaes-
berg. 045-314175.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
Eie. Tevens schade- en ge-

mikte automobielen. In-
en verkoop. Locht 70, Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.V. grensovergang Locht.
In uitmuntende staat! RE-
NAULT 11 GTD diesel.
3-drs. mod. '86, weinig km,
bl.metall. ’11.950,-. Inr.
mog. Marijkestraat 28,
Nieuwenhagen. Tel.: 045-
-326286.
Te k. KAMPEERAUTO'S
Lindy USA (B) bi.'B2. Con-
corde (D) bi.'B6. Tramp 550
(D) bj.'Bs. KIP (B) bi.'BB.
Uitgeb. bestelauto's. Mer-
cedes 608 (D) .80. Toyota
bj.'Bl. Renault Traffic 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.
Tek. 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.
Casimirstr. 2,Kakert, Land-
graaf^
FORD type Escort 1.3 L,
zeer mooi, '82, met APK.
Hamerstr 37-39, Hrln.
Tek. OPELRekord 2 L. 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.
VW GOLF MX m. '80 z.
mooi APK ’ 2950,-, tel. 045-
-454087.
Te k. GOLF GTI 1800, bj.
'83 zwart met., alu. velgen,
verlagingsset 045-457134.

Te k. BMW 320 6-ci:
Grijs. Vr.pr. ’4000,-- »
045-463494\ _^
Te k. Opel COMMOfJÖJ2.5 L, Berlin bi'79 ffl
VW Kever bj.'7l 1301
045-228745.
Weg. omst. te k. ClTßffi
Visa (club) 78.000km
Tel.: 045-254421. _^
SUZUKI Alto GL '86 §|f
mod., rood, km.st. "jy.ijf
Pr. ’9.500,-. Tel.: O4*
32286. _^j(
Te k. RENAULT 4 ü,j)
bj.'Bo APK gek. aug- ]
Tel.: 04493-3274. A
Plaatschade Ford CAy
23.5, '78, 5-bak, Sierra-^tor nw. bnd. en sp.vlgn'rjf
snel ’1750,-. Tel.:
633204.
Te k. OPEL Kadett . Cft
van 1.3 S, bwj.'Bl, l^t?
km, vraagpr. ’9.850."'
045-424123 —-^Te k. RENAULT Suße..
TS, bwj. jan. '86, Af*f
2-90. Pr. 65% van nw>%
de. Lindeweg 27. Voe'
daal, tel. 045-752803^^Te k. Opel SENATOR 3'eiautom. CD 1981, div-
tra's: centr. deurvere^,-
ramen, kanteldak, J°" i
tel. 045-223722. -jjjj
MITSUBISHI Colt M
GLX, 5-drs., m. 80, ftp,-
-6-'B9, radio, vr.pr. i &

Tel. 045-319328. _—-^
GOLF m. '84, nieuwrn^APK l-'9O, Ie lak. ö/pt
km, bijz. mooi en ij
Vr.pr. 10.750," 045jjj?4>^
VW PASSAT stationcar
k. ’2500,-, bwj. '80. jf<s
in te ruilen teg. busje-
-045-324246. __^-tJ
Te k. Ford ESCORT' U
Sport, APK tot iJ

’ 1800,-, tel. 045-3196j^
Te k. Opel COMMOpft*
2.5 S op gas, bwj- SO^etot dcc. '89 + div. onde^len. Vr.pr. ’5250.-.
melstr. 1, Schaesberg^
VW JETTA C Diesel,
2-drs., APK, bwi. 27-^
f 6200,-, 045-7409_15^-<;
LPG STATIONCAR 5f$■
Opel Kadett 13N, b*J n p'
APK 2-90, sportvelge1"

3850,-. Tel. 045-319328^
T.k. MAZDA 323.. 4-drs.+koffer, J>wi-i.z.g.st. ’ 4850V.tel^3i°gji>
Splinternieuwe VEL *15x7i+band. 195 û(jol
BMW oud+nw. type; _ te'
Diesel en Opel ’ l"ou'' ,
045-319328. -"J,

Te k. zeldzaam mooie SAAB 900Turbo Coupé \m-'
zwartmetal. Veel extra's. Te bevr. 045-258534^^-^

Fiat Bastiaans Heerlen
Nieuw auto's - OKM - met kenteken

Panda 750L, rood, met wisser van 12.875,- voor.---jjjjj.
]-#fl-'

Uno4ssupermetallicvan 19.365,-voor \a7è°:
Ritmo 70CL 3-drs., metallic van 21.980,- voor.. '»

Gebruikte auto's 4gOÖ
Diverse Fiat Panda's vanaf 1983vanaf 7g(fi-'
Diverse Fiat Unos vanaf 1984 vanaf ygOÖ'
Diverse Fiat Ritmo's vanaf 1985vanaf 490Ö
Regata 85PK Stationcar aug. 1986 \ 7gefi'
Ford Sierra 1.6 5-drs. juli 1986 LgöO.'
Ford Scorpio 2.0 aut. mei 1985 129""'VW Polo 1050 1986 LgfJÖ
VW Golf 1300 C 1986

3 mnd. 100% Bovaggarantie
Hoge inruil-financiering

Fiat Bastiaans Heerlen
Spoorsingel 50, tel. 045-724140_—-^
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Duitsland 1
'""On tn""1 'agesschau und Tagesthe-
H)}-»'
]{tj "*'hr Einsatz bitte.
5?? ARD Sport extra. Wereldcupen te Pfronten, afdaling voor da-

1j || Commentaar: Uli Kohier.
Persoverzicht.

13"ie tagesschau.
sch iese Woche im Europai-
nio Parlamant. Europese politiek

14 ws. Presentatie: Wolfgang Klein.
14-S Se samstraat.
'San Roncal,i- Serie. Afl.6: Aufbruch.
153° Tagesschau.
tg. °er Schutzengel. Tsjechische

15.45 Drei Nüsse für Aschenbrödel.
Speelfilm naar een bekend Boheems
sprookje.

17.15 Tagesschau.
17.25 Hart aber herzlich. Amerikaan-

se serie. Afl.: Selbstdarstellung.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 ""WWF-Club. Live-program-

ma.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Das Spukschloss im Spes-

sart. Duitse speelfilm uit 1960 van
Kurt Hoffmann, met Liselotte Pulver,
Hubert von Meyerinck, Heinz Bau-
mann e.a.

21.55 Gott und die Welt. Religieus
magazine. Vandaag: Experiment
Bergpredigt.

22.30 Tagesthemen, met Bericht
aus Bonn.

23.15 ""Heut abend. Die ARD-talk-
show met Joachim Fuchsberger.
Gast: Rolf Zehetbauer.

00.00 ■Liebling ich werde jünger.
Amerikaanse speelfilm uit 1952 van
Howard Hawks, met Gary Grant, Gin-
ger Rogers, Charles Coburn e.a.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

gP ,ry Grant en Ginger Rogers in 'Liebling ich werde jün-
* r " (Duitsland 1 - 00.00 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
voort 9n CA|-abonnees:

Kanalen zie schema exploitant

%%=_2wart wit programma
Oo T s,ereo geluidsweergave

"^
~ tweetalig bij stereo-app.
~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
*derland 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
Belgiè TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
BelgiëRTßF 1: 3 en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

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 530-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 1- "" ———^———i ■■■—

is'p? Schooltelevisie.
snh onen en dochters. Australi-ISj"0 serie. Af1.659. Herh.

OS u 'iCe- QuiZ Herh-
<L' , Mobiele mensen - auto.viern.).

17"Jo"1iL1S 'Q- Herh
kunt. snorkels. Amerikaanse te-v!"" lrn-serie. Afl.: Neem een riffebes

1?"or een te gekke giechel.
IBnn Nieuws-

(Mo J'k Tak- Animatieserie. Af1.265.
180 >-.Pr<f PrikDa"on. Kleutermagazine.
(hgr

Sen,atie: Francis Verdoodt.

vor? Scho°lslag. Spelprogramma
Cu\l Scholieren. Vandaag vanuit hetuitureel Centrum de Zandloper van

19 0« „eL Presentatie: Michel Follet.«u Uitzending door derden. Pro-
roep 3 Van de Socialistisch Om-

o'vf Mededelingen. Programma-
-19 -in 2i. en Paardenkoersen.20'SS'euws.

Afi46 en" Aus,ra'ische serie.

top?, Fanclub. Ben Crabbé presen-en nieuw talent. Vandaag: De win-
ÏO^Yfn vorige week.
o"*r Rusland en de Sovjet Unie.aeiige serie. Afl.2: Keizerlijk Rus-
Neck 50"1855)- Presen,a,ie: Jan

■45 Diapason. Reeks over heden-<*agse 'klassieke' muziek in Vlaan-

deren. Vandaag: Rafaël D'Haene.
Presentatie: Fred Brouwers.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht.
22.50 U bent mijn moeder. Neder-

lands tv-spel van Joop Admiraal en
Jan Ritseman.

00.00-00.05 Coda. Eenzame nacht
van P.C. Boutens.

" Charles Durning in 'To be
or not to be'. (België/TV 2 -
20.30 uur)

programma's vrijdag televisie en radio

Nederland 1
tu0".1305 Nieuws voor doven en«horenden.
Afi\ entennial. Amerikaanse serie.
$£■ De pelshandelaar. (3).
{* De binnenkantvan het verzet.
„I umentaire over het verzet vantf 'esters in de Tweede Wereldoorlog.
\)2 Journaa|-
J*4 Klassewerk. Spelprogramma
fpresenteerd door Hans van Willi-
B2m 9' Gasten: A|bert West en
ft A

u'lt J*°'°- Kan er 'ets goeds komen
ovp etn' ooggetuigen vertellener gebeurtenissen die hun leven
ljBjanderden. Afl.2: Judas.
9
"u Journaal.

9'!° Tekenfilmfestival.Waku waku. Spelshow waarin

het dier de hoofdrol speelt. Presenta-
tie: Rob Fruithof.

20.05 Volmaakte vreemden. Come-
dy-serie. Afl.: In het nette pak.

20.30 De zaak S-R. 6-delige thriller.
Moord, intriges en geld spelen een rol
bij een kidnapping van de miljardair
Saint-Romans.

21.30 Brandpunt in de markt. Econo-
misch magazine.

22.30 Journaal.
22.40 Vrijdagavond met Van Willi-

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

23.20-00.54 De Schorpioen. Neder-
landse speelfilm uit 1984 van Ben
Verbong, met Monique van de Ven,
Peter Tuinman, Henk van Ulsen e.a.
Een vrachtwagenchauffeur en zijn
vriendin krijgen te maken met politie-
ke intriges, waardoor hun leven ge-
vaar loopt.

souad Amidou in 'De zaak S-R'. (Nederland 1 - 20.30 uur)

" Michael Brandon en Jill St. John in 'Dempsey and Make-
peace'. (Nederland 2 - 23.30 uur).
Nederland 2

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

TROS
16.00 Tita Tovenaar. Kinderserie.

Afl.: Om en om. Als Tika na een uit-
stapje op de vliegbezem terugkeert,
merkt zij dat haar toverpapa alles om-
gekeerd doet. (herh.).

16.25 Suske en Wiske. Serie. Afl.:
Suske en Wiske en de minilotten.
(3)(herh.).

16.48 (TT)Bassie en Adriaan en de
verdwenen kroon. Serie. Afl.3: de in-
braak. Als de boeven gaan inbreken,
hoort Robin dat op zijn radio. Hij
waarschuwt Bassie en Adriaan.
(herh.).

17.10 Mini stars. Muzikaal program-
ma, waarin kinderen hits zingen op
speciaal voor hen geschreven tek-
sten. Presentatie: Torn Mulder.

17.35 Diamond Award Festival. Uit-
reiking voor de muzikale prestaties
van Salt N Pepa, Sandra Pasadenas,
The Bangles, Womack & Womack en
A-Ha. Presentatie: Walter Tierne-
ssen.

18.30 Sport. Presentatie: Walter Tie-
rnessen.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Mein-
dert trekt zich terug.

19.00 Dierenmanieren. Magazine
over huisdieren. Presentatie: Leonie
Sazias en Martin gaus.

19.25 Kieskeurig. Consumentenru-
briek. Presentatie: Wim Bosboom en
Mireille Bekooij.

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

Afl.: Eenzaam. Willie Tanner is in sta-
king en daarom moet Kate weer een
baan zoeken. Nu zij er overdag niet
meer is, voelt Alf zich heel erg een-
zaam.

21.00 ""Ron's honeymoon quiz.
Spelprogramma.

22.30 Jongbloed en Joosten.
Nieuwsshow gepresenteerd door
Jaap Jongbloed en Astrid Joosten.

23.00 Simonskoop. Filmmagzine.
Presentatie: Simon van Collem.

23.30 Dempsey and Makepeace. Se-
rie. Afl.: Alias Lupino (2). Dempsey
doet een onderzoek naar Mara, de
echtgenote van mafia-gangster Giar-
dino. Die staat zelf terecht op Sicilië.
Makepeace wil dat Dempsey zich uit
de zaak terugtrekt.

00.25-00.30 Journaal.

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
13.15 Warum Christen glauben. Se-
rie overreligie. Afl.: Bei uns in Sizilien.
(herh.).

14.55 Hoftheater. 2 verhalen van
Gerd Angermann. 1. Der Dolch der
Kleopatra. 2. Gastspiel auf Engage-
ment. Met Theo Lingen, Johanna von
Koczian, Thomas Fritsch e.a.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Waldheimat. Serie met Chlod-

wig Haslebner, Fritz Holzer, herbert
Fux e.a. Afl.: Eine Winternacht auf
dem Berg.

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

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

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

17.45 Alf. Serie met Max Wright, Arme
Schedeen, Andrea Elson e.a. Afl.: In
der Kutte des Büssers.

18.20 Alf. Serie met Max Wright, Arme
Schedeen, Andrea Elson e.a. Afl.: Ein
Schock fürs Leben.

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

van ' buitenland-correspondenten.
Presentatie: Horst Schattlew.

20.15 Der Alte. Misdaadserie met Rolf
Schimpt, Michael Ande, Charly Mu-
hamed Huber e.a. Afl. Der lange
Atem.

21.15 Lach mal wieder. Scènes en
sketches met Hans Baur, Grit Boett-
cher, Maxi Böhm e.a.

21.45 heute-Journal.
22.10 Die Sport-Reportage. Van-

avond: EK kunstrijden op de schaats
vanuit Birmingham. (Eurovisie uitzen-
ding).

23.00 Aspekte. Cultureel magazine.
23.40 ■Gefahrliche Begegnung.

Amerikaanse speelfilm uit 1944 van
Fritz Lang, met Edward G. Robinson,
Joan Bennet, Raymond Massey e.a.

01.15-01.20 Heute.

" Evelyn Hamarm in 'Lach
mal wieder. (Duitsland 2 -
21.15 uur)

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

brief voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl.: 650.
19.23 Tweemaal zeven. Tv-spelletje

met Marl Demesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
20.30 To be or not to bc. Amerikaan-

se speelfilm uit 1983 van Alan John-
son, met Mei Brooks, Arme Bancraft,
Charles Durning e.a.

22.15 Filmspot. Achtergrondinforma-
tie bij de filmactualiteit.

22.45-23.30 Europees Kampioen-
schap Kunstschaatsen. In Birming-
ham, samenvatting vrije oefening
dansen. Commentaar: Dirk de Weert.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba nouba, met Jimbo Jet en de
Smurfen. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir,
Waalse actualiteiten. 19.30 Journaal.
20.00 Festival du cinéma de Bruxelles.
20.05 Le bonheur den face, serie.
Afl. 14: Le coup du lapin. 20.35 Grand

écran: Cycle Stephen King: Carrie,
Amerikaanse speelfilm uit 1976 van
Brian de Palma, met Sissy Spaeek, Pi-
per Laurie, John Travolta e.a. 22.10
Concert en contraste. Vioolconcert in D
van Beethoven. Uitgevoerd door het
Filharmonisch Orkest van Luik 0.1.v.
Pierre Bartholomée m.m.v. Salvatore
Accardo, viool. Aansl.: Paardenkoer-
sen. 22.55-23.30 Laatste nieuws.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Agence Interim.

16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.00 Oxygène. 19.30 Papier
Glacé. 20.00 Pare-chocs. 20.30 Une
Autre Vie ou Chronique de Quelques
Indiens Wayana. 21.30 Musique.
21.40 Le Divan. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.30 Météo Européene. 22.35 Le
Magazine Culturel Océaniques.
23.00 Sports Loisirs. 00.00-01.00
Chocs.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-11.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Inauguratie van Bush. Recht-

streeks verslag van de beëdiging van
George Bush tot 41e president van de
Verenigde Staten en Dan Quale tot
vice-president. Commentaar: Pieter
de Vink.

18.45 Sesamstraat.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Tempoo Baroco. Het Amster-

dam Baroque Orchestra 0.1.v. Ton
Koopman voert een aantal werken uit
m.m.v. Ton Koopman, Tini Mathot,
Friederike Ernst en Patrizia Marisaldi,
clavecimbel en Wilbert Hazelzet, fluit.

21.18 ««Dans in Amerika. Afl.3: Alvin
Ailey American Dace Theater. Uitge-
voerd worden deballetten Divining en
Revelations.

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de Minister-Pre-

sident.
22.50 Latijn. Taal en cultuur van de

Romeinen. Les 8.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 16.
09.00 Landtag live. Debat n.a.v. de

regeringsverklaring van de minister-
president van Rheinland-Pfalz.

16.30 News of the week. Nieuws in
het Engels.

16.45 Actualités. Nieuws in het Frans.
17.00 Introductie van de serie La vie

quoditienne.
17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 16 (herh.).
18.00 Komm spielmit mir. Serie. Afl.:

Modellen van beroemde treinen.
18.30 Die Campbells. Serie. Afl.: Wie

rauhreif auf Blüten.
18.54 Phillip. Tekenfilmserie. Afl.: Der

Spatz im Haus.
18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmtips.
20.15 Menschen unter uns. Stras-

senkehrer des Krieges, Documentai-
re over de mijnopruimingsdienst.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kultur spezial. Mozart mit
Zündstoff, portret van de nieuwe in-
tendant van het Pfalztheater in Kai-
serslautern.

21.45 lm Gesprach. Christof Schmid
in gesprek met Willy Millowitsch.

22.30 Yes, Prime Minister. Met Paul
Eddington, Nigel Hawthorne, Derek
Fowlds e.a. Afl.: Der grosse Plan.

23.30 Jazz-Zeit. Vandaag: De Miles
Davis group.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag. (3).
08.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 3. (herh.).
10.30 Schooltelevisie.

16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 16.
18.30 Hallo Spencer.
19.00 Aktueile Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Pattern stirbt -Erinnerung an einDort, das dem Bag-
ger im Wege steht, reportage.

20.30 Oper der Stadt Bonn. Docu-
mentaire.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Vierzehn Tage im Mai. Docu-

mentaire over de uitvoering van de
doodstraf in Amerika en Rusland.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Tele 21
19.00Le crédit a court terme, informa-
tieve serie over geldlenen. Afl.7. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal. 20.00 EK Kunstrijden op de
schaats te Birmingham. Commentaar:
Eric krol. (Eurovisie-uitzending). 23.00-
-23.20 Coup de film, filmtips. Presenta-tie: Terry Focant. (herh.).

Radio 1

radioleder heel uur nieuws. 7.04 HetGe-
bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-
nenland; (NOS: 7.30 Nws); 7.33
Dorrestijns Persagentschap en De
tafel van NL; 9.06 Dorrestijns Pers-
agentschap, Afdeling Binnenland
en 10.06 NL-Buitenlandreportage;
11.06 De Bovenkamer, Afdeling
Binnenland en BORAT; 12 06 Af-
deling Binnenland en Informatie
voorde vissers. 12.56Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.06
NCRV-VIP-roem. 16.06 VARA Ra-
dio 1 Vrijdageditie. (16.30, 17.30
Nieuwsoverzicht.) 18.30 Nieuws-
overzicht. 19.30 NCRV-bulletin.
20.02 Weekend blues. 21.02 Jazz-
time 22.02 NCRV-vrijdag-sport.
2305 Met het oog op morgen
0.02-7.00 Veronicas Oh, wat en
nacht, met om 0.02 Stemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7 04 Het le-
vende woord 7.13 Echo. 7.20
KROs Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord op. 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee
(1304-13.15 Echo) 14.04 Ratel.
15.30 Gerard de Vries draait op
verzoek 17.04 Nederlands hitwerk.
18.04 AVRO's radiojourn 1903
Hobbyvitaminen. 2002-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.03 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud
11.04 Van Diepen draait door.
12.04D'Robol dronder. 13.04 Erik
de Zwart 15.04 De Top 40. 18.04
Driespoor. 19.02 Stenders en van
Inkel. 22.02-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7 00 Nws 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert. 900 Andras Schiff,
piano. Werken van Schubert. 10 35
Wiener Philharmoniker 0.1.v. André
Previn 11.40 Internationaal Con-
cert Circuit: Alfred Schnittke (2).
12.30 Jazz-op-vier-concert. 13.00
Nws 13.02 Operette: Duizend en
één nacht. 1400 Orgelbespeling
14.30 Klein bestek. 15.30 Uit de
schatder eeuwen 16.00 Crème du
Baroque. 17.30 Cantates van
Bach. 17 40 The best of brass.
18 00 Nws. 18 02 Aspekten van de
Kamermuziek. Combattimento
Consort Amsterdam 0.1.v. J.W. de
Vriend. 19.00 De Bovenbouw, he-
dendaagse muziek. Vandaag: An-
nette Peacock 20 00 Nws. 20.02
Europees Concert Podium. I. New
England Conservatory Jazz Orch
II New Calarts 20th century
Players. 111. Indiana University Ope-
ra Theatre 0.1.v. Robert Porco
(Pauze: Muziekspiegel van Konrad
Boehmer). 23.00-24.00 NOS Jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht
10.00Meer dan muziek. 11.00Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13.10 Standplaats Pakistan en
Euroburo. 14.00 De stofzuiger
14.25 Twee violen 14.45 Zelfac-
ceptatie 15.00Het gebouw, met om
15.00 Radio 747; 15.03 Het spoor;
16.00 Radio 747; 16.03 Muziek uit

het gebouw; 16.20 Afdeling binnen-
land; 16.45 Welingelichte kringen.
INFORM. V.D RIJKSOVERH.:
17.45 Landbouwrubriek 17 55 Me-
ded. en schippersberichten 18.00
Nws 18.10 Euroburo. 18.20 Uit-
zending van de PVDA. 18.30Euro-
buro. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 20.30 De
bijbel open. 20.55 België totaal.
21 05 Schoolagenda 21 15 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. (Herh.).
09.55 Tennis. Samenvatting Austra-

lian Open.
11.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Afl.:

Sechzig Minuten für Benjamin.
(herh.).

11.40 Sketchhotel. Afl.: Hotel Freud
d).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Afl.: Die Prü-

fung.
12.30 Klassik zu Mittag met het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Tennis. Australian Open Mel-

bourne.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

Economisch magazine.
15.55 RTLAKtuell.
16.05 Die Springfield Story. Afl.: 670.
16.55 RTL-aktuell.
17.00 Tennis. Samenvatting Austra-

lian Open.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Ihre Auftritt, Al Mundy. Afl.:

Diesmal verliert die Spielbank.
18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Afl.: Bigfoot und die Ausserir-
dischen.

20.00 Weerbericht.
20.10 Tauchfahrt des Schreckens.

Britse speelfilm uit 1978 van Kevin
Connor

21.55 RTL aktuell.
22.05 Tennis. Samenvatting Austra-

lian Open.
22.15 Die Galgenvögel. Amerikaanse

speelfilm uit 1978 van Gordon Hess-
ler, met Oliver Reed, David Carradi-
ne, Bruce Davison e.a.

00.10 RTL Aktuell.
00.25-00.50 Marmermagazine M.

3 SAT
14.15 Programmaoverzicht. 14.30
Gasparone. Operette van Karl Millöc-
ker. 16.14 Traumland Operette. 17.15
Heute Abend in 3sat. 17.20 Mini-Ziß.
17.30 sport-zeit Extra. 17.55 ■Till, der
Junge von nebenan. 18.30 Tips &
Trends. 19.00 Heute. 19.22 3sat-Stu-
dio. 19.30 Ich heirate eine Familie. Afl.:
Die Kinder sind unterwegs... 20.15 Zur
Sache. 21.00 Neuland des Denkens.
2-delige serievan en met Frederic Ves-
ter. 21.45 Kulturjournal. 21.53 sport-
zeit Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2.
22.20 Locker vom Hoeker. 22.40 Der
Westen leuchtet. Film van Niklaus
Schilling, metArmin Müller-Stahl, Beat-
rice Kessler, Melanie Tressier, Harry
Baer e.a. 00.20 3sat-Schlagzeilen.

SAT1
Ë 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
| SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
1 09.30 Programma-overzicht. 09.35
| Arme mit den roten Haaren. Afl.: Die

Einladung zum Tee. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Die 2-Mil-
lionen-Dollar-Spende.lo.so Koenen
mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Das Gold vom Sam Cooper. Duits/Ita-
liaanse western uit 1967 van George
Holloway, met Van Heflin, Gilbert Ro-
land, Klaus Kinski e.a. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Programma-overzicht. 14.05
Superkater. Afl.: Heiße Würstchen -HeiBe Geschafte. 14.30 Der Nachste
bitte. Afl.: Ein Star wird geboren. 14.55
Der Goldenen Schuss. 15.05 General
Hospital. Afl.: Backgammon zu drift.
15.50Teletip Geld. 16.00 SAT 1 - Tele-
shop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Verrat auf Shiloh. 17.35 SAT 1
Bliek. 17.45 Bezaubernde Jeannie Afl.:
Sonntags immer. 18.15 Glücksrad.
18.45SAT 1 Bliek. 19.00 Sat 1 Wetter.
19.10 Ein Duke kommt selten allein.
Afl.: Mary Kayes Baby. 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Love Boat. Afl.: Streik an
Bord. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Ver-
dammte sufte Welt. Amerikaanse
speelfilm uit 1965 van Robert Mulligan,
met Natalie Wood, Christopher Plum-
mer, Robert Redford, Roddy McDowall
e.a. 23.00 SAT 1 Bliek 23.10 Kommis-
sar X - Drei grüne Hunde. Duits/Ita-
liaanse detective uit '1967 van Rudolf
Zehetgruber, met Tony Kendall, Brad
Harris, Olly Schoberova, Dietmar
Schönherr e.a. 00.40-00.50 Program-
maoverzicht.

SSVC
12.30 For schools. All year round.

Afl.: Cold days.
12.45 For school. Science workshop.

Afl.: Sliding.
13.05 Children's SSVC. Hot dog.
13.20 Rainbow. Met Geoffrey, Zippy,

George and Bungle.
13.35 Hudson and Halls.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Henry bekijkt zijn
relatie met Jane.

14.50 Family Fortunes. Presentatie:
Les Dennis.

15.15 Take the High Road. Joanna
maakt zich zorgen over haar man en
Fiona over haar vader.

15.40 Children's SSVC. Bertha.
16.00 Thomas the tank engine and
Friends. Twee afleveringen over een
stoommachine verteld door Ringo
Starr.

16.10 Hartbeat. Tony Hart, Joanna
Kirk en Margot Wilson met ongebrui-
kelijke ideeën over het maken van to-
to's

16.40 Count Duckula. Duckula schil-
dert de stad niet rood, maar Nanny
schildert de Eifeltoren rosé.

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

17.30 Blockbusters. Presentatie: Bob
Holness.

17.55 Scarecrow and Mrs. King. Afl.:
Tail of the dancing weasel.

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

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

19.50 SSVC tv Christmas competi-
tion results.

19.55 Fawlty Towers Mevrouw Ri-
chard, die erg doof is, wordt beroofd.

20.25 Forty Minutes. Afl.: The Gyp-
sies are coming...

21.05 Bust. Nieuwe serie met Paul Ni-
cholas, Belinda Lang met Sarah Ne-
ville.

22.00 News and weather.
22.30 The last resort. Met Jonathan

Ross.
23.05-00.50 Film. Deathtrap, een film

uit 1982.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 CiscoKid.
09.30 Pound Puppies.
10.00 ««The Nescafé UK Top 40.
11.00 ""Soul in the City.
12.00 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Thailand Panorama.
15.00 Ritters Cove.
15.30 Starcom.
16.00 ««Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Flying Kiwi.
18.30 I Dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.30 Spiderman.
20.27 The Uniroyal Weather Report.
20.30 Canon Fashion TV.
21.00 Friday Movie.
22.23 Ford Snow report.
22.30 NFL American Footbali

1988/89.
23.30 " «Countdown.
00.30 ««Cabana Calling.
00.57 The Uniroyal weather report.
01.00 Jazz with Art Blakely.
01.55 Jazz with Nina Simone.
02.50 Jazz with Nat Adderley.
03.50 Landscape Channel Program-

mes from Sky.

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

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

Omroep Limburg
7 15-7 59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel. Gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02 en 11 02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel. Uit inLim-
burg, agenda en muziek. 13 05,
1402, 15.02 en 16.02 Kort nws
17.02Reg weerber 17 05 Limburg
Aktueel: Agenda en muziek. 17.25
Licht Limburgs: muziek van en in-
lorm over Limburgse musici. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen

BRT 2
5.30 Dag en Dauw. 7.00 Nieuws
8 00 Nieuws. 8.12 Brussel X. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12 00 Limburg 1988
13.00 Nieuws 13 10 Goed op Vrij-
dag 14.00 Pluche en Plastiek
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus 17.05 Pa, zing eens A!
18.00 Moe, hoor eensnoe! 19.00
Nieuws. 19.10 Hitriders. 21 00 Wat
zijn dat voor toeren? 22.00 Nieuws.
22.05 Country-Side 23 30-2.00
Twee tot twee (om 0.00 uur
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6 30Radiofruhstück 7.15 Wunsch-
kasten 730 Regionalmagazin
745 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 830 Besinnliche
Worte. 9 00Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12 00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch 12.30Presse-
schau. 1300 Frischauf 14.05
Schulfunk; Verkehrserziehung, Mi-
ni-Muck, der Strassenschreck
Links-Rechts, Warten-Gehen
14 15 Musikzeit heute: Klassiek
leicht serviert 15.00 Nachmittags-
studio. 16 05 Spotlight: Eurotops
17.05 Karnevalistische Hitparade
18.00 BRF-Aktuell 18.40-20.00
Konzertabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Musikali-
scher Aperitif 12.00 Is jan Ding!
14 00 Viva. 16.00 Entenjagd. 17.00

RTL-Musikduell. 17.50 Sport-
schop 18.00 RTL-Musikduell
19 00 Prima 20.00-1.00 Ein junges
Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 9 05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

Limburgs dagblad |
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Opel Kadett 1.2LS '87
Fiat Panda 34 '84-'B5-'B6
Fiat Panda 750L '86
Fiat Panda 750 Carrera '87
Fiat Uno 45 Amico '86
Fiat Uno 45 Fire '87
Fiat Uno diesel 5-drs. '86
Austin Mini Metro Special '86
Fiat Ritmo 60 L 5-drs. '85
Fiat Ritmo 60 Carrara '88
Fiat Ritmo 105TC '84 ■Fiat Regata 85 (gas) '86

Direktie-auto:
Fiat Croma IE SL maart '88

blauw - 25.000 km

nflGebruikteWagens IL/L/P/usSysteem |
* Strenggekeurd.

* 3 MaartdenBOVAG garantie.
* 9 Maanden extra BOVAG garantie

voor auto's van max. 4 jaar.
* 14 Dagen omruilgarantie.

OBOVAfi GARANTIE! t"

» AUTOMOBIELBEDRIJF
H. SCHOBBEN

BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL 045 - 25 06 75

aaaa

BOSAL UITLATEN I
Nu met 40% korting en 1 jaar
volledige garantie.
Met origineel Bosal-garantiebewijs.

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

Tevens zijn wjj dealer van Sonar-alarminstallaties
voor Zuid-ümburg.
Aanbieding: Duplo-colorspuitbussen van ’ 14-
-voor ’ 7- mcl. BTW voor elk type auto.

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

9000 i, alu. velgen, elektr.
schuifd., elektr. ramen,
elektr. spiegels, 68.000 km,
bwj. '87.
9000 i, elektr. ramen,
elektr. spiegels, 87.000km,
bwj. '86.
900, 4-drs., M 5, LPG,
spoiler, alu. velgen, 96.000
km, bwj. '86.
900, 5-drs., LPG, 60.000
km, bwj. '87.
900 T, 5-drs., SR I, S-pak-

! ket, '85.
900 i, 4-drs., S-pakket, CL,

i metal., alarm, 68.000 km,
6-'B5.
900, 3-drs., autom., LPG,
77.000 km, bwj 8-87.

mmmmammamaaamaammm
900, 4-drs., LPG, '81,

’ 10.500,-.
99 GL, 2-drs., M 5, d.
blauw, zeer mooi, '83.
900 turbo autom., '81,
’10.500,-.
900 GLT, 189.000 km, 4-
drs., LPG, bwj. '83,

’ 9000,-.

Prisma Monte Carlo 1.6,
: 35.000 km, 31-12-'B6.

Delta 1600 GT, 'B4.
Lancia Ypsilon V 10 LX,
40.000 km. '86.

Peugeot 305 GL diesel,
105.000km, ’ 6.500-, '83.
Mitsubishi Pajero 4x4 tur-
bo diesel, long body, geel
kenteken, 4 velgen extra,
airco, schuifdak elektr., me-
talic, 77.000 km, '87.

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5,
6042 EK Roermond

Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en

Lancia-dealer voor
Midden-Limburg.

11 ';5?55
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Rij nu een Uno
en betaal bij mij pas in 1990.
.DONDER rente, zonder aflossing kunt veel extra luxe uitgevoerde Uno Lido.

u nu een jaar lang de nieuwe Fiat Uno Nu kopen is pas in 1990 betalen* En

van uw keuze rijden. bij ons is de inruilwaarde van uw huidige
Een temperamentvolle Fiat, die zich in auto waarschijnlijk voldoende voor de

zijn klasse onderscheidt door zuinigheid, Wettelijke aanbetaling van 25%. *Kom

betrouwbaarheid, compleetheid en snel eens langs: we vertellen u graag het

aanschafprijs. Bovendien is er nu de met fijne van de voorwaarden. 0800

Fiat Uno. Eén brok temperament.

AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V.
KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL 045 - 41 39 16

i
I

DEMONSTRATIE-AUTO'S
Audi 100 2.0, 4-88, kleur zermatzilver
Passat 1600, 11-'B7, 5-deurs, kleur blauw
Ford Fiesta 1100 CL, 1987, blauwmetallic
Ford Escort 1600 i CL, 3-deurs, diverse extra's, 1988
Mazda 2.0 L diesel, zilvergrijsmetallic, 1986
BMW 316, 1987, 1984, beige en grijsmetallic
Audi 100 CC Avant 2.2, 1985, met airco, schuifdak,
getint glas
Opel Kadett, '83 t m '86, diverse kleuren
Seat Fura, blauw, 1985
Peugeot 309, 1987, 5-deurs, wit
Peugeot 205, '87, 3-deurs, wit
Peugeot 305 GL Break, '86, wit, 5-deurs

±100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

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

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

, —I
I il

Hoort u dit goed?
’ 1000 - tot ’ 2000 - korting op alle

in voorraad zijnde SEATS IBIZA.
Haast u, want op=op.
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i Jurgen Autocentrum mercedesspeoalist nissan-dealer "Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade ïï 045-452570 f

MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN #

"' 300 SL, 87, blauwzwartmetallic Micra DX 3-drs 87 gnismet Audi 100 CD diesel 83 wit

" 300 E aut, 85, blauwzwartmet. Micra SOK 3-drs '87 wit Audi 80 Quattro'B7 blauwmet.

" 230 E, '85, groenmetallic Micra SDX 3-drs '86 zilvermet Audi 100 CC Avant '84 blauwmet.

" 200 D, 87. rookzilver Micra Trend. '86 Audi Quattro 2.2 Coupe '87 do.groen
m 190 E aut., 87. perlmuthmetallic Micra DX. "83, grijsmet. Zx Austin Metro 1.3 aut.'B6 li groen "A 190 E aut., 86, blauw Cherry K-type '85 blauw BMW 3181 '81 wit "190 E,'B6, rookzilvermetallic Cherry Trend 3-drs '86 wit BMW 316 i,'Bs, rood 9

190 E. 86, goudmetalhc Cherry Trend 3-drs. 86 wit BMW 518 I'B6 bl zwart 9
190. 87, donkerblauw Stanza 1.6GL 82 roodmet BMW 524 TD autom '86 blauwmet '" 190 E, 84, antracietmetallic Stanza 1.8GL '83 wit Citroen Visa Super '84 rood g

" 190 D. 88, rookzilvermetallic Sunny 13 GL 2-drs. '86 grijsmet. Fiat Panda 4583 wit —" 190 D, 86, blauwzwartmetallic Sunny 1.3 LX '87 d blauw Fiat Panda 45 S '87 bronsmet.
0 190 D, 86. rookzilvermetallic Sunny 1.6SLX 3-drs. '87 d blauw Fiat Ritmo 70 CL autom. '84 blauw
m 190 D, donkerblauw Sunny 1 6SLX 187 d grys Ford Fiesta XR-2'85 zwart
t 190 D, '85, blauwmetallic Sunny 1 7 D SLX 3-drs '87 wit Ford Escort 1.4 CL 5-drs.

190 D, '84, blauwzwartmetallic Sunny Coupe SLX '88 rood Ford Escort 1.4 CL '86 gri|smet. "190 D, 84, wit Laurel 28 SU diesel 87 wit Ford Sierra 1.6 CL '87 wit "280 E aut.. 84, blauwmetallic Laurel 2 8 SLX diesel '87 wit Ford Sierra 1.8CL '87 blauwmet "200 T, '84, combi, groen Sylvia 1 8 Turbo 04-86 wit Mazda 323 1 3 LX 3-drs '87 do grijs £

" 230 E, 83. blauw Nissan 300 ZX autom '85 beige Mazda 323 13 GLX 4-drs '86 blauwmet. g

" 200, 83. groenmetallic Vanette dubb cab. diesel '83 wit Mitsubishi Lancer 1.5GLX'BS £

" 240 D, 82, wit Cab-Star 2 5 diesel 85 wit Opel Corsa TR 12 S'B4 gmsmet 9
0 200 D, 79, groenmetallic Patrol 3.3Turbo diesel 86 rood Suzuki Alto '81 rood f
S 220 D, '78, bruin Patrol 3 3 Turbo diesel 86 gnismet. Toyota Lite Ace diesel 86 wit —0 300 D aut., '77. ruilmotor NISSAN Volvo 244 GL 82 Dei9e £
5 MERCEDES NIEUW DEMONSTRATIEAUTO S "_ . Nissan 300 SX Turbo '88" Mercedes O km 1989 Nissan 200 SX '89 "" Elke nieuwe Mercedes van 190 Nlssan Sunny, 4LX-89 "" - 560 SEL direct leverbaar Nissan Bluebird 2.0 LX 89 "" Nissan Patrol 2 8 TD 89 "

Tek. zwarte ALFA Giuletta
1.8, bwjr. '81. Schadeauto.
Motor intact. Voor liefheb-
ber ’350,-. tel. 045-324624.
b.g.g. 045-322424.
Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.

ISloop-, loop- en SCHADE-
WAGENS tegen redelijke
prijs, gratis afhalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
Te k. VOLVO 340 DL, bwj.
'87. Tel. 045-719316 na 19
uur. Pr.n.o.t.k .
i

Spoed. Wij zoeken drin-gend AUTO'S vanaf bj. '80.
Dir. cont. Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alle types Mer-
cedes^ "Schadevrije als nieuwe
VOLVO 360 GLS, 5 speed,
bwj. '86, pr. ’ 14.950,-. Inr.
mog. Tel. 045-326286.
Te k. Fiat PANDA wit,
bwjr. '86. Tel. 045-419157.

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a-. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Moet weg: BMW 528 i, bj.
'81; inruil mog. Caumerweg
70. Heerlerbaan-Heerlen.

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te k. TOYOTA Carina Sta-
tioncar bwj. '78, APK, i.g.st.

’ 1250,-; Tel. 045-272381.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Roadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
ste pr. + vrijw. ook wrak-
ken. Tel. 045-226346-226260.

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

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

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

Smeets Opel
De Griend 2, Maastricht

Tel. 043-252250

Diesels en LPG
Kadett 16 D Sedan '86

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

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

Inruil, keuring en
financiering mogelijk.
Smeets Opel

De Griend 2, Maastricht
Tel. 043-252250

Smeets Opel
De Griend 2, Maastricht

Ford
Sierra Laser 5-drs. '86
Orion 16 L 5-drs. 85

Escort 1400 CL 3-drs. '86
Escort Laser 3-drs. '84
Fiesta 1100 L 3-drs. '81

Inruil, financiering en
keuring mogelijk
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. '87
VWGolf ,13CL5d. '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, prijs ’ 1500,-. Tel. 04450--360£
GOLF diesel te koop, '83,
met ANWB-dieseltest. Tel.
04406-12875.
Te k. Opel SENATOR 2.8 S
autom., LPG, zilvermet.,
type '81, prijs ’5950,-. Mei-
doornstraat 23, Geleen.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
'82, zeer mooi. Schleiden-
straat 166, Kerkrade, na
17.00 uur.
Te k. MERCEDES 808, bj.
'74, met huif, laadverm. 4,5
ton, APK, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. VW KEVER 1300,

’ 650,-; Kever 1303, met bol-
raam, voor liefhebber,
APK. Tel. 04499-3398.
Te k. MITSUBISHI Galant
turbo diesel, bj. '81, vr.pr.

’ 3750,-. Tel. 04405-3783.
HONDA Civic 1.5 S, rood,
'85, i.z.g.st. Tel. 045-740381,
na 17.00 uur.
Te k. MINI 1100 Spec,, bj.
'79; Opel Kadett en Ford
Taunus. APK, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.

Te k. SUZUKI SC 100 GX
de Luxe, '82, ’3500,-. Tel.
045-725984.
Te k. FORD Capri, '79, gek.
tot 1990. Mgr. Lemmens-
straat 36. Nieuwenhagen.
MITSUBISHI Galant, '80,
’2800,-; Sapporo 1600. '79,

’ 1950,-; Honda Prelude,
'80, /'5500,-; Honda Civic,
'81, 5-bak, 5-drs., ’3900,-;
Datsun Sunny coupé, '79,
’2900,-; Opel Rekord 1900
N, '79,’ 2500,-; Kadett Cara-
van, '78, ’2200,-; VW Golf
D, '79, ’3900,-; Renault 5
GL, '81,’ 2950,-; Mazda 323,
'78, ’ 1300,-; Toyota Celica
Liftback, '78, ’ 1950,-; Opel
Manta, '76, ’ 1250,-. Oude
Landgraaf 101,Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-311078.
Autobedrijf HEKA 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,
sloop- en schadeauto's. Tel.
045-273177.
Te k: i.z.g.st. verk. FIAT
127, mei '79, ’ 2250,-. Dorps-
straat 19, Bingelrade.
Te k. DATSUN 120 A cou-
pé, bj. '77, puntgaaf, APK,
’500,-. Tel. 045-218925.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.
045-222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: SEAT
Malaga 1.5 SKI, '89; 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
1600 coupé(nieuw); Subaru
1800 4WD, '88; Subaru 1800
GL, '85; Subaru 1600, '81 en
'80; Subaru Mini, '87; Seat
133 Luxe, '80; Alfa Sud, '81;
Peugeot 305 GR, '79; Re-
nault R 5, '85 en '81; VW
Derby, '77; Honda Accord, ,
'79; Honda Civic, '80; Lada
2105 GL, '83 en !82; Solara .1.6 GLS, '81; Mazda 323, '81 :
en '78; Opel Kadett, '77; (
Morris Marina, '78; Horizon
GL, '78; Mazda 1300, '76; 'Austin Allegro, '78; Fiat
Panda, '81; Sunbeam 1000, ;
'79. Inruil en financiering 'mogelijk. Donderdag koop- ,
avond.
Te k. CITROEN CX 2400 :
GTI '78 en APK i.zj.st. veel
nieuw, pr. n.o.t.k. Torenstr.
89, Brunssum 045-257364.

BIEDT U AAN: U
VWPolo Shopper 1100cc 1984 ’ 9.950,- ),=
VWPolo coupé 1300cc jadegroenmet 1987 ’16.900,- h
VW Jetta C 1300 2-drs. polaarmetallic 1984 ’14.650,- 'VWPassat GLS 5-drs. 1600 metallic 1981 ’ 6.450,- 0l
VWPassat diesel groenmetallic 5-drs 1980 ’ 7.900,- e
VW Scirocco automaat marsrood, zeer mooi 1982 e
VW Golf CL 1300 blauwmetallic 1984 ’14.900,- lr
VWGolf C 5-drs. 1300cc 1984 ’14.750,- ,
VWGolf GTS 1600 3-drs. wit, veel erta's 1985 ’17.900,- e<
VWGolf Cl3OO 3-drs. Gambiarood 1985 ’16.200,- 0
Audi 80OC diesel 4-drs. metallic 1981 ’lO.BOO,- n
Audi 100 diesel 1986 nOpel Ascona groenmetallic 1980 ’ 5.500,- -.
Mazda 626 wit 4-drs 1982 ’ 6.300,- *Peugeot 205 XE rood 3-drs 1986 ’13.900,- IJ
Opel Corsa 1.0S 12.000km 1987 ’14.900,- ,rj
Subaru Justy SL rood 27.000km 1987 ’13.650,- .
Toyota Corolla wit schuifdak GL 1987 ’18.400,-
-6 maanden volledige garantie, gegarandeerdekm-stand m;**
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J^K ALLE MATEN EN MERKEN I/ss_i>>/> NIEUW EN GEBRUIKT.
ïC^ji J (C^?) ■ Concurrerende prijzen. di
yitflË&C J^ ■ Specialist in het «
*r\$WÊ& ~S BALANCEREN EN UITLIJNEN H
IrwMs¥*s£^y van uw waBen- ["-

lm =B=ROUWETrt-WX^Eaatobandeti
Putweg49 KLIMMEN Tel. 04405-1286 |:I ->k
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Volvo - Renault

Volvo 360 GLE Sedan,
schuifdak, veel extra's
oktober 1986
nieuwprijs ’34.000,-
-nu ’21.900,-
RenaultsGTL 1986
zeer mooi ’14.900,-
Renaultll GTL 1986
5-drs ’15.900,-
Renaült 11 GTX 1986
50.000 km ’18.700,-

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8-12

Sittard, 04490-17544
Te k. VOLVO 340 GL Se-dan, donkerblauw, met ex-tra's, bj. '84, km.st. 48.000,
/ 10.500,-. Tel. 045-310173. .
Mooie VOLVO 343 L, bj.
'79 APK '90, vr.pr. f 1600,-.
Tel. 045-422610.

BMW
Constante voorraad van

groot aantal BMW-occa-
sions,

div. types en bouwjaren
vanaf ’ 10.000,-.

KERA
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade Tel. 045-452121
Te k. 2 CV6 CHARLES-
TON, bj. '85, ’4750-. Val-
kenburgerweg 44, Voeren-
daal.
Te k. TALBOT Horizon LS,
okt. '78, APK 18-12-'B9,
i.z.g.st., ’850,-. Tel. 045--Te k. BMW 732 I, bj. '84,
autom.; inruil mog. Cau-
merweg 38, Heerlerbaan-
Heerlen. ,
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
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.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. 3 auto's met garantie:
OPEL Ascona 1900 S.
4-drs., bj. '80, ’ 2250,-; Opel
Ascona 2.0 Berlina, 79,

’ 1750.-; Oldsmobile Cutlas
stationcar, 8 cyl., aut. '81,
f 4250,-. Allen APK-ge-
keurd tot '90. Tel. 045-
-323178.
Te k. Opel REKORD 20 S,
bouwjaar 10-1986, LPG.
Tel. 045-411572.

Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Te k. Honda PRELUDE,
1980, vele extra's. Tel.
04492-1262.
Te k. Ford ESCORT D, bj.
11-'B6, km.st. 48.000, vr.pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-225194.
Opel ASCONA 1900, gas,
bj. '80, ’2450,-; Simca be-
stel, bj. '82, f2150,-; Derby
GLS, bj. '80, ’ 2750.-; Dat-
sun Cherry, t. '81, ’ 1950,-;
inruil mog. Heerenweg 248,
Heerlerheide.
Te k. van part. OPEL Ome-
ga stationcar LS, getint

flas, etc, zilverblauwmet.,
-'87, km.st. 27.000, vr.pr.

’32.000,-. Tel. 045-417450.
Autobedrijf M. Hogenhout
biedt te koop aan: PON-
TIAC Sunbird Hatchback,
kl. model, nieuwe uitvoe-
ring, bj. '83, directiewagen;
Opel Kadett 12 S Hatch-
back, '84, 53.000 km le
eigenaar; Citroen 2 CV6,
30.000 km, bj. '84; BMW 525,
met LPG, '80; Opel Ascona
16 S, '83, le eigenaar. Ga-
rantie, financiering, inruilmogelijk. Wilhelminastraat
146, Hoensbroek.
G.G. AUTO'S biedt u aan:
degelijke auto's, gebruikt,
van de bekende grote mer-
ken, zoals: Renault 25 V6
Injectie, met alle denkbare
extra's; Honda Accord Se-
dan 1.6 Luxe, 12 kleppen-
motor, 1984; Citroen BK 16
TRS, met alle extra's, 1983;
Volkswagen Jetta 1600 met
getint glas, centr. vergren-
deling; Ford Escort 1600
Luxe, 1984, met extra's;
Ford Escort 1100, 1981 en1982; Volkswagen Scirocco
GT met uitbouwset, sport-
wielen, enz., enz.; Mazda
323 Hatchback autom.,
1983; Toyota Celica Lift-
back ST, 1979; Opel Rekord
20 S, in nieuwstaat, 4-drs.,
blauwmet., bj. 1980; Honda
Prelude met div. extra's,
1981; Volvo 343 DL, bi.
1982; Opel Kadett 12 N,
1980; Opel Manta, ’ 1500,-.
Garantie vanaf ’ 5500,-. In-
ruil mogelijk. APK-keu-
ring. Ook voor al uwrepara-
ties. Zeer groot assortiment
autoaccessoires, volop keu-
ze. G.G. Auto's, Heerenweg
284/286, Heerlen, tel. 045-
-224127.
Te k. Honda ACCORD, bj.
'79, APK-gek., 4-drs., sun-
roof, trekhaak, vr.pr.

’ 2250,-, zeer mooi. Tel. 045-
-257068.

OPEL Kadett 1200,
Hatchback, 3-drs., bv*,»(
APK l-3-'9O, km.st. ffl-ygoudmet., Berlina & I
’ 6950,-, tel. 045-25980g>,
T.k. Ford ESCORT, \ \
'86, kl. wit, 24.000 km. v* ,
’ 16.000,-. Het Ambacht ,
Brunssum, tel. 045-252J;
Hallo opgelet! Doorlopj
vragen wij alle mey
AUTO'S te koop, ook si" >Tel. 045-416239. 'Te k. van part. wegens "'vangst bedrijfsauto (
Peugeot 205 >i

kl. rood, 5 mnd. oud, Wj
17.000, pr. n.o.t.kj

Tel. 045-224165, W]
tussen 18.00 - 19.00j!

BMW 4316 '854 in st.W
Div. extra's ’ 15.750,- "delaan 36 Kerkrade.
VW Jetta '81, apk 2-9"j,
nieuw ’4250,-. Op gas."
455778. J
Te k. VOLVO 360 HB \
inj. ± 12.000 km, bj. 1-fdiv. access. 04498-5269^
Te k. FORD Sierra A
1.6 CL 10-8-'B7. Tel.
54962. J
Te k. Ford TAUNUS 1(
apk 1990. VrjDr. ’650,-
-bevr. tel. 04k£218847.^/
Te k. OPEL Comm<")]
Berlina autom. '79-
-f 2400,-. Rinkenslaan^j
Nieuwenahgen. Tel. 3lgi
Te k. BMW 518 alurn- *
gen APK tot '90 ’ 1500-- »78 tel. 045-270090. _>
Te k. mooie VOLKS;,
GEN Golf, bj. '80. vl

’ 3650,-. Demstraat iHoensbroek. __^
Datsun Cherry 1.3 GU,
AUDI 100 autom., '83: l
Sierra 2.0 GL, '83; VW 1
1600, '83; VW Passat.
tioncar CLD, '84; Fiat'
da, '84; Peugeot 305.,,
Opel Rekord, 77; Ford >
nus 2 L GL, '79; Ope'
dett 13 S, '85; MitsuD
Colt GLX, '87; Ford E?
1300 CL, '87; BMW 31*-
BMW 316 autom., 4-drs-'
Autobedrijf Reubsat't.
de Vey 47-49, Gelcel-j
ruil, garantie, finand^
Tel. 04490-44944. Uw a'
voor APK-keuring en
autoreparaties.
Te koop SKODA 130h
Triumph autom., '84; \
ki, '80, enz. Tevens sIoOYderdeien voor Skoda-
-10.000-km-beurt: voor
auto's gratis APK-keU'
Garage Piet de la B«
Zn., Hoofdstraat ijl
Hoensbroek, tel.
212896. y

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen;

Panda 34 -45 ... '81 t/m '87 Nissan Cherry 1.3 GL -^Uno 45 -55 '83 t/m. '88 Renault 4-9 TL .'Bl
Uno Diesel '84, '86, '87 Renault 11 TXE
Ritmo '84 t/m'B6 Opel Ascona 1600 S.
Ritmo 70 S, 5-drs '86 5-drs, Hatchback ...
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 Opel Corsa TR
127Super900 '82 SuzukiAtroGL
127 1050 '86 Skoda 120LS ""<Regata 85 S, 100S '84 Jetta ■"'''
Fiat 238, zeer mooi '79 Toyota CorollaAut. ■■-{
Mini 1000 E '85 Volvo34sDLS "']
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-gal^;'
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-4JJ?7
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Vierwielaangedreven Justy straks primeur op de Rai

Subaru voorop met Van Doornebak
übaru is een van de drie- «Jken (Ford en Fiat ziJn de- n^re) die auto's hebben
°°rzien van de Van Door-Transmissie. De drie af-. *«jers van deze Neder-■ ?^se. alom als geniaal om-geven, versnellingsbak

de transmissie elk"^ers, maar het gaat toch
(
m hetzelfde instrument.■e Van Doornebak vindtJn oorsprong in de zoge-
nde Variomatic, die in

* CJAFjes zat. De 'continu
riabele transmissie' is in

I ue een intelligente 'door-
IJwikkeling' van die Va-

'ïïatic. Subaru verrast nue' een vierwielaangedre-

" Justy met deze versnel-Jgsbak: de Justy 1.2 ECVT

1^ 's een regelrechte primeur,
straks uiteraard en voor het

| etSt, op de RAI te zien zal zijn.
y 'ag voor de hand, dat de Ja-
;e Se ontwerpers zouden zoe-
'en naar een vierwielaangedre-
£ versie van de Justy met de
leef Oorne automaat. Subaru

L "■ sinds jaar en dag vierwie-
F personenauto's in
je J?r °gramma. Voor het eerst in
I*4 orie is nu ook de ECVT als
■J °P de markt. Dit betekent
[f. een m°oie opsteker voor de
jje

n Doornefabriek in Tilburg,
h^e .gebruiksmogelijkheden

geu et eigen ontwerp verder uit-
pie reid ziet. Het pookje is nu nog
pfj^erder dan voorheen. De
ire» S- v°or deze revolutionaire
i rsie valt erg mee: 22.595 gul-
jjn lnclusief btw. De vierwiel-
i^ ariJving wordt ingeschakeld
2q l eeh druk op een knopje, dat
vat) gebruikelijk op de knop

' de versnellingspook is ge-
verdteerd- De automaat regelt
bi* traploos de juiste over-- *nging.

" Subaru Justy 1.2 4WD " Interieur Subaru Justy 1.2 4WD

Uiterlijk
|fyat , J

kim t uiterlijk van de ver-Jom e Justv betreft zÜn de
C niet ingrijpend te
V Segaan. De bekende basis-C f bleef gehandhaafd, maar
eH ,om- werd anders gestileerd
ver^'adder afgewerkt. Er is geen
rj e Scnil in hoogte meer tussen
he JUsty 1.0 en 1.2. Alle typen
rja. ,"en nu een iets verhoogde
2'jn ' °olc aan de achterkant
aCk. wat wijzigingen. Zo is de
l\fiet

erklep wat groter geworden.
*'Jn rtan " e buitenkantzichtbaar
plaat wiJzigingen op negentien
Plaat n 'n de carrosserie. Veel
gea ï erkdelen zijn nu dikkeren
en Jlvaniseerd. De langsdragers
S n cm ziJn sterker gewor-
j ■ yok zijn er wijzigingen aane Wielophanging.

Motoren
rnotf"} gekozen worden uit twee
1200 ypen: een 100° cc en een
rjof>r.CC" Beide motorversies vol-
Ue ion3/1 de US 83 emissie-eisen,
toer! motor levert dank zij de
cilinHSSing van drie klePPen per
bij c?,?r een vermogen van 67 pk
Wsch toeren. Alle niet automa-
da."? modellen hebben stan-
tQtaai e®n vi Jfversnellingsbak. In
JUst " ZlJn er tien verschillende
Sopru,S m de aanbieding. De
ÖL °°Pste is de 1.0 driedeurs
rj e m.?t een prijs van 16495 gul-
20QoeDe ECVT driedeurs kostbas gulden.

Subsidie
De Sonata-motoren maken ge-
bruik van de laatste technieken
op het gebied van uitlaatgasrei-
niging en voldoen dus aan de US
83 norm, waardoor er 1700 gul-
den Rijkssubsidie wordt gege-
ven. De helft van die extra 'scho-
ne' investering wordt door die
BVB-korting gecompenseerd.
Toch wil de importeur de prijzen
minstens een half jaar handha-
ven 'om vooral goed in de markt
te kunnen penetreren..Het lok-
kertje van een startprijs onder de
30 mille is de Sonata I.Bi GL met
5-versnellingsbak. De 2 liter ver-
sie is duizend gulden duurderen
de Sonata met een 2.4 liter motor
en GLS-uitrusting komt op
39.950 gulden.

Bewondering
De nette indruk die overblijft na
een vluchtige kennismaking,
rechtvaardigt bewondering voor
de slagvaardigheid van dit nog
jonge merk. In Korea boksen ze
op tegen de General Motors-
adept Daewoo, die er een gelijk-
soortig model op basis van de
Opel Veetra maakt. In vergelij-
king met die auto mag men de
Sonata op de Europese markt als
een volwassen concept beschou-
wen. Goed afgewerkt, reeds be-
wezen goede diensten van Mitsu-
bishi-motoren, een basismodel
met voldoende standaarduitrus-
ting en veel uitvoeringen in de
drukst bezette klasse van de za-
kenauto's.
Techniek Hyundai Sonata 2.0i.
inhoud: 1997 cm3- vermogen:
102 pk/5000 toeren/minuut; top:
170 km/uur; verbruik: 120
km/uur: 8,59 liter; lengte/breed-
te/hoogte: 468/175/141 cm.; ge-
wicht: 1190 kg.

Slechte banden
oorzaak ongelukken

De automobilist hecht nog steeds te weinig waarde aan goede banden, zo blijkt uit
een onderzoek. Toch zijn banden heel belangrijk voor het verkeersveilige gedrag van
de auto. „Gemiddeld genomen kan er een jaar verstrijken voor er iemand echt naar
debanden(spanning) omkijkt. Af en toe wordt bij een zelfbedieningspomp de luchts-
lang gepakt, maar dan moet het zonnetje toch wel schijnen. Want in weer en wind
voor wat veiligheid zorgen is er niet zo gauw bij", zegt voorlichter G. ter Meulen van
Michelin Nederland wat zuurtjes. „De banden nebben in Nederland nu eenmaal een
low interest. Men kan ze hier ook nauwelijks ergens anders kopen dan bij de garage
of de specialist.

In West-Duitsland worden ze in soorten en ma-
ten bij de grote warenhuizen te koop aangebo-
den, hier zijn er slechtseen paar, weliswaar goed
geoutilleerde, vestigingen van V&D die ze ver-
kopen".

„Het gaat slechts om de oppervlakte van een
handpalm, dat is het totale contact dat de auto
met de weg heeft. Als men dus als fabrikant er
alles aan doet om een band zo optimaal mogelijk
te construeren, dan kunnen er ook met een
splinternieuwe band levengevaarlijke situaties
ontstaan. Het is pure onachtzaamheid om bij-voorbeeld niet regelmatig de spanning te con-
troleren. Bij een moderne radiaalband kan men
niet zomaar zien en zeker niet horen of voelen
door er even tegen te schoppen, of er voldoende
spanning is", aldus Ter Meulen. „Alleen al de
helft minder spanning in een band kan catastro-
faal zijn. We hebben Paul Maaskant, toch een
heel ervaren coureur, een proefrit laten doen
met een auto onder die omstandigheden. Hij
had echt de grootste moeite om de zaak in een
bocht onder controle te houden. Ik ben er heilig
van overtuigd dat slechte banden vaak de oor-
zaak zijn van auto-ongelukken".

De klant laat veelal de zorg van de banden aan
de garageover. Men heeft zelden een spannings-
of profielmeter in huis om de boel in de gaten te
houden. Er is een periode geweest dat Veilig
Verkeer Nederland samen met Michelin gratis
bandencontrole-acties hield. Dat bleek geen
overbodige luxe. Het merendeel van de autorij-
ders wacht tot de controlebeurt bij de garageom
te horen of men aan nieuwe banden toe is. Met
de komst van de APK is de nieuwverkoop van
banden iets gestegen en gaat de verkoop weer
meer richting garage. Voorheen werd er het
meest omgezet bij de fittingstations en de spe-
ciaalzaken, die tendens is nu licht aan het veran-
deren, omdat men bij de onderhoudsbeurt of de
keuring in de garage meer aandacht aan de ver-
koop van een stel banden besteedt. Er wordt on-
geveer 2,3 miljard gulden omgezet in deze bran-
che. Per jaaromvat de vervangingsmarkt 3 mil-
joenbanden. In Nederland is naast Michelin ook
Vredestein een lokale bandenfabrikant. Zij pro-
duceren in Enschede voornamelijk banden voor
de sector personenauto's, rijwielen en tractoren.
De fabriek van Michelin in Den Bosch maakt al-
leen banden voor zware en lichte vrachtauto's.

Hyundai Sonata: een volwassen concept
Het grootste Koreaanse auto-
merk Hyundai heeft intussen
een redelijk vaste voet op Euro-
pese bodem. In Nederland is het
merk sinds '78 op de markt en
zijn er tot eind '87 in totaal 24.735
personenauto's verscheept. Vo-
rig jaar lag het verkoopvolume
rond de vierduizend auto's,
waarvan de Pony het merendeel
uitmaakt. Vanaf de RAI is het
middenklas-model Sonata, die
daar als primeur staat, te koop
voor prijzen die liggen tussen
29.950 en 42.850 gulden.

Gezien het gebodene is er tussen
dertig en vijfendertig mille met
deze Sonata heel eoed te leven
De grotekracht zit hem vooral in
de ruimte. Men kan gerust spre-
ken van een formaat dat enkele
klassen hoger thuishoort. De
daklijn loopt tot aan de achter-
ruit waardoor de zithoogte op de
bank 95 cm. bedraagt en staan de
stoelen in de achterste stand, dan
resteert er 23 cm. knieruimte. De
comfortmaat, de radius tussen
pedalen tot aan het middelpunt
van de achterruit, is 236 cm. Met
die maten zit de Hyundai Sonata
meteen op een behaaglijk ni-
veau. Mitsubishi is tot en met
1990, in langzaam afnemende
mate, de leverancier van de mo-
toren, daarna gaat Hyundai ge-
heel op eigen kracht 'fullKorean
cars' bouwen. In Bromont (Cana-
da) zal tegen dietijd een eigen as-
semblage-fabriek draaien die
jaarlijks 100.000 auto's produ-
ceert. Daarbij maakt men voor
het merendeel gebruik van loka-
le onderdelen. In Newmarket
staat al een fabriek die voor
Hyundai lichtmetalen wielen
maakt, die bij de Hyundai-pro
duktie in Ulsan worden ge
bruikt. " Exterieur van de Hyundai Sonata

Opel
Kadett
verhoogt
comfort
INNOCENTI dat onderdeel
uitmaakt van de industriële
groep waar " Maserati ook
deel van uitmaakt, wil meer
samenwerking met Daihat-
su. Momenteel gebruikt In-
nocenti de motoren van Dai-
hatsu. Het plan is nu om ge-
zamenlijk een nieuwekleine
auto te gaan ontwikkelen.
Daihatsu werkt ook al sa-
men met het Poolse merk
FSO om tot de produktie
van een kleine auto te ko-
men.

TNO heeft op de afdeling
verkeersgedrag van het In-
stituutvoor de Zintuigfysio-
logie navigatiesystemen ge-
test. Automobilisten die met
een kaart onderweg waren
stopten vaker en reden lang-
zamer dan de groep die via
navigatiesystemen reden.
Verder bleek een acoustisch
systeem te resulteren in
minder kans op fouten en
een rustiger rijgedrag dan
bij een optisch systeem.

OPEL vernieuwt zijn Ka-
dett-serie. Vanaf 22.484 gul-
den is deze kleine midden-
klasser te koop met onder
meer andere wieldoppen,
voorbumper en grille. Ver-
der is de Kadett van binnen
gewijzigd door toepassing
van nieuwe stoel- en portier-
bekleding, een ander stuur-

vwiel en instrumentaandui-
dingen. Qua comfort is de
auto, die het merendeel van .;
Opeis twintigjarige succes
in Nederland uitmaakt, iets
aangenamer geworden door
betere zittingen en rijgedrag
door gewijzigde chassisde-
len, ook het geluidsniveau is
verminderd.

" Beeld van een Opel Ka
dett-dashboard

A utocentrum Collaris bv'Heerlen) werd door Peu-**ot Talbot Nederland on-
scheiden met de Lion

fep **?■ -A^s bewijs van er-
felijkheid voor de wijze

J?aarop het bedrijf de on-.eTdelenverkoo-p afgelopen
J?;9-r behartigde. De Lion
j-p J" Werd W' Coüaris uitge-
iTlkt door de heren H. Car-
»°nnièrs en P. Houtman,
J:SP. algemeen direkteur en

onderdelen van
Talbot Nederland.

Vrijdag 20 januari 1989 "11
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|l Zaterdag en zondag
natuurlijk ook geopend.

Il Willems en de Ruyter

DfGouoEn Gids I X*^^^^
r Specialist irr^s.
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Ala leer echt uitwiltzijn....

Zondag 22 januari
» * "— <

vanaf 11.11 t0t ......?
Prinsenrecêptïe

[Met orkest T

/j?^ Bonjour
(
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Dancing Laumen
Zaterdag 21 januari De Spikes

Putstraat 86, Sittard „

\** È Ë\ \V--a-~-\*******m *********

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag DANSEN met

orkest
PROMOTION

Dinsdag GEZELLIGE
AVOND voor

alleenstaanden met orkest

PROMOTION

EHBB
H 1

Gemeen-
schapshuis
Schimmert

zaterdag en
zondag

| DISCO 1

A DISCOTHEEK A \^mmar^m\
A V .^T TÉ--6 onop inn. iifll

i^^ KERKRADE-HOOFDSTRAAT 26 "'^lsl 1^
■ ® 045-452471 .-^^ A^

Zondag 21 januari

TRÖTE TREFFE
met medewerking van John Quaedvlieg

Aanvang 14.00 uur

Dancing Housmans Montfort
Zaterdag 21 jan. Vision

—!>
DE TRENDSETTER VAN LIMBURG

UITGAANSCENTRUM
CAFE - BISTRO - COCKTAILBAR - DISCOTHEQ ut

Limburgs meest swingende, moderne en veelzijdig*
uitgaanscentrum vindt u in het centrum van Beek

Globe is geopend op donderdag va. 21.00 uur
en op vrijdag, zaterdag en zondag va. 20.00 uur

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

De hoogste prijs voor oud-
Papier en METALEN. Irik

appersjans 36, H'heide,
045-212913. na 18 u. 045-
-253209.
Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels,
goud en ansichtkaarten.Stamps and coins. Kastel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109. Geleen.
VIDEO'S VHS gevraagd
ook kleuren tv's va. 16 kan.
en stereo-torens. 04406-
-12875.
Gebr. DIEPVRIEZERS,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
alle huish. apparaten, naai-
machines, ook klokken en
fietsen. Kl. defect geen be-
zwaar. Tel. 045-726206.
Te k. gevr. 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.
ROLLERBANK gevr. L.
±50cm, 04Omm, tel. 045-
-457633.
Te k. gevr. DRUMSTEL
voor beginner. Tel. 045-
-223661.
Gevr. KOELKAST, gasfor-
nuis, diepvries, eethoek,
kast bankst. 045-725595.
Gevr DAMESFIETS met
terugtraprem, g.i. orde,
geen handelaren, 045-
-222084.

I Heer, 53 ir. (gehand, hand-
gebr.), zkt. Kennism. m.IVROUW tot 55 jr. (gehand.. g. bezw.). Tel. 04490-23625.

■ Goed uitz. nette vr. gesch.
'46 jr. zkt. MAN die van

'kind. houdt, slank type. Br.. lfst. met foto o. nr. HE 074
!LD Geerstr. 5, 6411 NM, Heerlen.
', ledere donderdag, vrijdag.en zaterdag, gezellig dansen
voor het iets oudere pu-■ bliek. in café-dancing
WINDROSE, Akerstraat-
Nrd. 150, Hoensbroek.
JONGEMAN, 33 jr., zkt.
meisje om relatie mee op te
bouwen. Br. lfst. m. foto,
o.nr. SB 038 LD, Fr.
Erensln 4, 6371 GV Land-
graaf .

Alleen
op vakantie
Alleen

naar concert/theater
hoeft niet

Bel contactpunt
Ma., di., do., vrij. 10-15 uur

en woe. 17-20 uur.
Tel. 043-255501.

Nette jonge zakenvrouw
zkt. leukevlotte MAN, liefst
zonder kind tot ± 33 jr. Br.
met foto worden beantw. o.
nr. XE 067 L.D. Markt 42,
6461 ED Kerkrade.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

BOEKEN te koop gevr. Literatuur, Limburgensia, esoto-
rica, psychologie, etc. en oude tot zeer oude boeken.
Antiquariaat 'tRaethuys, Raadhuisplein 13, Heerlen, tel.
045-717306; Hermione, Stationsstr. 22, Maastricht, tel.
043-216091.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übacn over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding gped.ver-
voer, pers.vervoer, Dederfe-
Lyke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 of Daf 2800 Spa-
ce Cap.

Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498--54604.
Zoekt u een serieuze rela-
tie?Bel dan huw. enrel. be-
midd. buro LEVENSGE-
LUK, tel. 045-211948.
René houdt van ANNE, Re-
né houdt van Arme, René
tioudt van Arme, van Arme,
Arme. 'Ser. jongeman, 24 jr., vast
werk, eigen woning, geen
aitg.type, zkt kennism. met
VIEISJEJONGE VROUW,
18-24 jr. Br. met foto o.e.r.
>nd.nr. BR 334 Limburgs
Dagblad, Rumpenerstraat
Jl. 6441 CC Brunssum.

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
üjheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maasëik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou je van verrassingen?
3elGina. 50 et. p. min.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.
Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

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/mvrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

PARADISO, Europaweg-
Nrd. 158, Landgraaf. 045-
-317032. Ma. t/m vrijd. va.
14 u.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24

Aaaahh!
06-320.321.66

Mmh sex. 50 et. p.m.

Haar waanzin
grijpt je naar

de keel!
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar

schokkend is ze altijd!
Luister zelf! 50 ct./m,

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
Sex-contact onder num-
mer, EROTISCHE Afspra-
kenlijn. Bel 06-32032580
(50 cpm).

Sex Hotline
06-320-320-22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

Nieuw Diana -
escortservice

045-215113
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.

Bij privéhuis YVONNE zijn
8 lieve sexy meisjes die u
ontv. in lingerie. 7 dg.
geop. v. 11-24 u. Pr. va.
’75,-. 045-425100. Nu
weer 2 nwe. klasse meisjes
aanw.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Het is wel even slikken ja...

„Gay-Bizar"
Live!!! (50 et. min.)

06-32033088
Bij jou of bij mij thuis??!! Ll-
VE-AFSPREEK-LIJN! Bel
06-32032055 50 cpm

/Losbind'l!' s" <»«>"** ", , . ~v„.„,l ■
oe-320.32^ t̂ammag

ïTuURMAN-BUURVRÜUW I
Gluren bmeh't'>>"""., . ff

I 06-32<__3_ mmBmmmUm\
L Tr,klnJ,r detyfoon'M^KT^M

fitï KONMKI au»|

PIOFJH fIODUCHOIS Fl 41300. 1009 10 * D*f

Chatbox BLIND DATE
voor 'n goed gesprek over
bijv. kamers verhuren, auto
kopen, baan zoeken of ge-
woon intiem! 06-
-320.325.20 - 50 et. per min.
Een enkeltje is maar een
enkeltje! Maak van je en-
keltje een DUBBELTJE!
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 jevreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel „DE JEUKBOX". 06-
-320.325.16 -50 et. per min.
Heb je ai kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14 % 50
et. per min.

Topsex is 2 handen vol!

06-320-325-25
50 et p.m. 24 uur p. dag

Hardsex, keihard de lekkerste!

06-320-325-35

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-
I 320.320.79
nieuw, nieuw, de
Natte Dozen lijn
06-320.320.87

Ordi(naire)Sex
06-320.320.90

Perverso-Lino
06-320.323.99

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

En van die zweetlucht
raakte ik ontzettend opge-
wonden!!! 06-320.325.12 -
50 et. per min. „NYM-
PHO".
Riversideclub. Vanavond
gratis show vanwege Ani-
ta's verjaardag, 3 LESBI-
SCHE pornoshows gratis.
Leuke meisjes aanwezig
en een overdaad aan luxe.
Aanv. 21.00 u. E 9afslag
Echt - Ohé en Laak, 100
meter voorbij camping
Maasterp. Tel. 04755-
-1854. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd.
Nieuw escortservice

045-213142
6 leuke meisjes aanwezig.
Privé, bij JOLANDA met 6
sexy meisjes vanaf ’ 75,-;
04492-3198 ass. gevr.

Wanneer spreken wij af???
FLIRT-LINE 33, super-
sexyü! Bel 06-320.320.33
(50 cpm).
KIJKOTHEEK Videoclub,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
Nieuw. ESCORT van
17.00 - 24.00 u. Tel.
04746-5563.
PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u.

Heren opgelet

Club
2000

7 dagen in de week open.
Ma. t/mvr. 11-24 u., 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, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
NOBEL Escortservice
maand, t/m vrijd. vanaf
14.00 u. voor de man met
niveau. Tel. 045-459597.
BIGGY'S escortservice
van ma. - zat. 11 uur...?
Tel. 045-410034.
CLUB 28 ma. -vr. 11-24 u.,
zat. 11-24 u. Tel. 045-
-420042.

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.
MELANIE 06-320.322.78,
50 et per min.
VICKY 06-320.330.90, 50
et per min.
ELSJE 06-320.330.91, 50
et. per min.
JOLENE 06-320.320.78,
50 c. per min.
TELESEX, Natasja 06-
-320.320.70, 50 et. per min.
KATJA Nicky en Elly de
voordeligste v.a. ’ 50,-, tel.
045-423608.
Leuke jongevrouw zkt. los-
se VRIENDSCHAP m. he-
ren, Iftd. onbelangrijk, br.
liefst m. foto en tel.nr. Br.
o.nr. XE 066, L.D. Markt
42, 6461 ED Kerkrade.

Meestal past 't precies... !
Eroslijn: 06-320.321.22 \

50 et. p.m.E 1
En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje

met zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók)
50 et/min.

06-320.330.03

Grijp jekans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben. |

50 et/min. ,
06-320.323.01 <

Wie weet, misschien maak je wel 'een afspraakje... !
Bel snel de i

Babbelbox! !
Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten j
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen "met de Babbelbox doe je metzn tienen of, wanneer je Jdaar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de O-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02 j
CONTACTBURO Lucie voor bemiddeling v. adressen.(

' Tel. 04490-50921 Geleen. ■
Madson Men's Club ;

De zaak voor de meest verwende gast!!!
Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372. ]

De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)
Flirt-Box 06-320.330.01 'Sex Society's

Jonge meisjes 06-320.321.21
spelen met liefst pingp-pong, va. 7/15 en 15/23.

's Nachts live sex 06-320.321.21
v.a. 23 tot 7 uur (boven 18 jaar).

Harde taal 06-320.325.21
alleen voor tuig.

Let it be-zar 06-320.324.21
In? Goed voor u.

Sexschandaal 06-320.324.31
Laag spel tot in de hoogste kringen
echt waar, zonder blikken of blozen

Blijf bellen, ook in het weekend, 50 cent per minuut.

:iub mirabelle
ade) geopend 16^)3.00 uur. Burg. Yl
senstr. 4, 045-4198^Vlieuw EVA vanaf 1^
fél. 045-419384.

Mirjam
van de

Tuk
met superheW
sex-ervaringe"1

06--320.323.$
50 et. per rnjïbj

Lieve gezellige <#
komt bij u op vis'
045-311895
(Assistentie gg^>

Druk maar snel op
Dij privéhuis MIC",
want daar zitten ze *L
Melanie, Connie, J
Diane, Veronique e„
speciale verrassing g
rugkomst van Jill! ie'
228481. _^

Diana Escort J

320905-321^
Club .

Exclusi^
Heren opgelet. Er zül^mes voor u aan
waaronder 2 nieuw ,
dustriestraat 13, Ke'^
West. Geopend van g
tot 23.00 uur. Tel-
-423634.
PRIVÉ Nathalie, Ao|,a'
D45-723029. _^-a
Club Margo, met
S.M., saunamassagj^l
lieve dames. RU* «i
ZUID 1318, V
04490-48448.
meisje gevraagd^^jj
Laat v eens verwen ,
nieuw PRIVÉHUIS^igastvrouw Michelie I
kele erotische meiSJ
04746-5563. Teven»
jes gevr. OokescgfM
CLUB ELLE met Tjj
Mercedes, Tanja, 'Claudia 043-21 88» j
yens leuke mejgjeg>jj<(
Heren! Van harte WgO
bij MANUELA va
Tel. 045-721759^^
Vrijdag- en zaterdag

Live ShoW
en

Striptease
Grote Gracht 9 'Maastricht .„df

Let op de paime"
etalage;,^/!

MICHELLE , nef jÜ
320.320.76, 503^g,
LIESJE 06-320.322
et per min. .—^
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Kerk

" Wethouder Jos Zuidgeest
duwt een muur om op het
voormalig woonwagencen-
trum.

Foto: FRANS RADE

Bewoners Geloven vrezen stank-, geluid- en verkeersoverlast

Protest buurt tegen
uitbreiding bakkerij

BRUNSSUM- De Explosieven Op-
ruimings Dienst (EOD) heeft giste-
ren uit de vrijwel leeggebaggerde
kleine vijver in het Vijverpark van
Brunssum een scherpe mortiergra-
naat van Amerikaanse makelij op-
gehaald.
Sergeant-majoor Geval van de EOD
uit Culemborg trok rond elf uur de
brisantgranaat uit de modderlaag
van de vijver, waar de gemeente
Brunssum sinds woensdag bezig is
met baggerwerkzaamheden. Ook
nam hij een pantserkogel in beslag,
die een dag eerder uit de modder
was geraapt.
Een van de gemeentewerkers die de
mortiergranaat ontdekte, stond gis-
teren breedlachend naar de kleine
EOD-ingreep te kijken. Ferdi Vos-
senberg: „Woensdagmorgen heb-
ben we met een grote machine het
water uit de vijver gepompt en toen
werd die granaat vanuit de drab
aangezogen. Daarbij knalde het pro-
jectiel tegen de zuigmond van een
van de slangen. We zagen meteen
dat het oorlogstuig was en schrok-
ken wel even. Want stel jevoor dat
de pomp, die toch een behoorlijke
zuigkracht ontwikkelt, de granaat
door de slangen heen tot in de tank-
wagen had gezogenen daar was ont-
ploft. Ik denk dat die tankwagen
wel ergens lek was geweest..."
Sergeant-majoor Geval, die met zijn
ruimeenheid vanaf het oude oor-
logsvliegveld bijVenlo werd wegge-
beld, meldde dat die schok de gra-
naat had kunnen doen ontploffen.
„Er zit weliswaar geen ontsteking
meer in de granaat, maar deTNT in
de mantel kan gaan kristalliseren,
waardoor de lading toch explosief
blijft. Een kleine schok kan dan al
voldoende zijn voor een ontploffing.
Maar jeziet het zelf, het is maar een
klein bommetje. Zon ramp was dat
niet geweest."
Volgens adjudant Ferwerda van de
Brunssumse politie, die bij devijver
de afstand tussen devindplaats van

Ide granaat en een nabij-gelegen se-
niorenflat toch geregeld in ogen-
schouw nam, ligter wel meer explo-
sief materiaal uit de Tweede We-
reldoorlog op Brunssums grondge-
bied: „Zowel de Duitsers als de
geallieerden hebben hier in de na-
dagenvan de oorlog munitie wegge-
gooid. Soms komt daarweleens wat
van boven water, zoals vandaag. En
geregeld brengen ook mensen oor-
logstuig naar het bureau. Maar dat
wil niet zeggen dat Brunssum elk
moment de lucht in kan vliegen.
Hier en daar ligt of drijft wel wat,
dat spul staat meestal ook nog op
scherp en is dus gevaarlijk, maar al
met al is er geen reden om onrustig
te worden."

"Sergeant-majoor Geval met de beide projectielen: ,£lfjaar geleden
is de laatste EOD'er in het veld gesneuveld. Sindsdien gaat alles pri-

ma"
Foto: FRANSRADE

Douven: 'Met meer over 'Janmaat' praten'

Raadsleden Schinnen
zijn Jan Heynen beu

Van onze verslaggever
SCHINNEN - De gemeenteraad
van Schinnen is de schrijfwoede
van ex-raadslid Jan Heynen uit
Amstenrade spuugzat. Op -vrij-
wel elke vergaderagenda prijken
een of meer brieven van Heynen
waarin hij 'beledigende of onfat-
soenlijke' teksten bezigt.
Heynen heeft sterkde indruk dat
in Schinnen een 'corrupte bende'
aan de macht is die hij door mid-
del van procedures in het kader
van onder andere de AROB-wet
ten val probeert te brengen. Gis-
teravond beklaagde raadslid

Frans Smeets (PvdA) zich over
het feit dat hrj door Heynen in
een brief is beschuldigd en hij
verlangde van B en W een onder-
zoek om hem van de vermeende
blaam te zuiveren.

Burgemeester Frans Loefen stel-
de voor in het vervolg weinig
aandacht te schenken aan Hey-
nens handel en wandel. „Met die
man is niet te praten", verzuchtte
de burgemeester. Hub Douven
(De Zes Kerkdorpen): „Laten we
maar niet meer over 'Janmaat'
praten."

Alle woonwagenbewoners zijn
nu vertrokken, een aantal slo-
pers is echter wel nog gehuisvest
op een naastliggend terrein. Zij
zullen moeten verhuizen naar De
Weggebekker. Bjj de Raad van
State loopt echter nog een proce-
dure van een van hen.

HEERLEN - Wethouder Jos
Zuidgeest heeft gistermiddag,
zittend in een graafmachine, een
muur op het voormalige centrale
woonwagenkamp In de Cramer
in Heerlen omvergeduwd. Het
was een symbolische handeling
van de wethouder, die daarmee
wilde aangeven dat het regionale
woonwagencentrum in Heerlen
nu definitief tot het verleden be-
hoort. Volgende maand al wordt
begonnen met boringen naar de
vervuiling van het terrein. Toen
de wethouder was verdwenen,
werd de toegang tot het voorma-
lige woonwagencentrum afge-
sloten met een grote aarden wal,
zodat het hele terrein nu omslo-
ten is.

*> "eerlen neemt zondag de
«ncratius/cerk weer officieeljj'Qebruik. Dat gebeurt natuur-

'^ Tiet het nodige feestelijk
£*°on.0n. De mis van 11.15 uur
?' door bisschop Gijsen gecele-

*e*"d worden. Schutterij, har-
J^ie en zangkoor staan klaar
jC Medewerking te verlenen enJ* Priesters die regelmatig in
OjPancratius voorgaan, trer

f** 1°P als concelebranten. Een
j^telijJce viering zal het wor-
/*n- Toespraken zijn te ver-
j^hten van de bisschop, van
J?JCen Punt en van burgemees-
j!r "an Zeil. Na de mis gaat het
j °PtocJu en uoora/gegaan
i?0r muziek naar het Grand
°tel toaar van ongeveer 12.30

bv" tof !"> uur een soort paro-
plaatsvindt.
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Kerk (2)
I sCh^et eit dat de fcerfc er weer

"-merend uitziet en nu offi-
J ij£ ■ n Qebruik wordt genomen

tr lreerde Heerienaar (en
j j°e9ere directeurvan de VVV)

y n Huntjens tot het schrijven
n~n een gedicht en dat uiter-
t>ara tn het Heerlens dialect.
Q^cratius
rjn*cir'c dat is gingkathedraal...
U>a ,aandach vroage deet ze

2^ Monument dat Heële hat
sJt J 5 e P^u^J'uk van os

V
Ve h" e ieëu;e durchvergange
VnH>ouu,d, vertummerd en ver-j tfn9e....
sja' '°eëd hauw makde me duk

9e
ar u"imer hat ze ddö gesjtan-

ln ? e oeueui u>iej oetverkoareKeure sjieëm te zie geboare...

MitHefle-mit zie kef e" teed
dr„ a z*n9 vruijd en zie ver-iyeeto^w nao deez' kirk der weegV^°n?e

2tch geborge en uerbonge...
p

ncratius, zeegen ooch nog
uepv
[u f öroeëte sjtad va zoeveul
t\- -*knt ms— > ic^ blief dat ummer£°ape
fc Ur d»ch ioer plaatsj makt in

Ur uioape...
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BRUNSSUM - Bewoners van de Brunssumse wijk Oeloven
zijn op felle wijze in het verzet gekomen tegen de uitbreidings-
plannen van bakkerij Erkens aan de Bouwbergstraat. Erkens
wil zijn expeditieruimten vergroten door het al bestaande
pand uit te breiden. Enkele bewoners vrezen dat die uitbrei-
ding de buurt meer stank, meer geluidhinder en meer ver-
keersproblemen zal opleveren.

van Erkens naast de bezwaren uit
de buurt gelegd werden. Daarbij
kwam boven water dat de protesten
volgens de commissie niet opwegen
tegen het behoud van de werkgele-
genheid bij Erkens (ruim 120 vaste
banen) en de wijze waarop de
nieuwbouw gestalte gaat krijgen.

Bij de gemeente Brunssum heeft
men er dan ook door middel van
handtekeningenlijsten en gesprek-
ken op aangedrongen de uitbrei-
dingsplannen van Erkens, dietegen
het eind van de maand in de raad
behandeld zullen worden, niet goed
te keuren. De gemeente heeft echter
al een verandering van het betref-
fende bestemmingsplan voor ogen,
zodat het terrein naast de bakkerij -
nu nog aangemerkt als agrarisch ge-
bied -, geschikt wordt voor bouw,
en dus voor uitbreiding voor Er-
kens.

Minder prettig
Bakker Erkens wees protesten gis-
teren met kracht van de hand: „Op
de eerste plaats zijn het maar enke-
lingen, die in het verweer komen.

Dumpen partij
scheermesjes
verraadt dief

De buurt als geheel kan zich beslist
vinden in de nieuwe plannen. Want
Oeloven wordt juist leefbaarder als
de uitbreiding doorgaat. Momenteel
is het namelijk zo dat er- dagelijks
tientallen vrachtwagens door de
buurt rijden bij het uitbrengen van
de waar. Dat er 's morgens vracht-
wagens aan de Bouwbergstraat
warm draaien en kabaal maken, dat
is minder prettig. Vandaar ook dat
we bij die uitbreiding het verhuizen
van de hoofdingang naar de Hoge-
boschweg meenemen, zodat er geen
enkele wagen meer door Oeloven
hoeft."

Vier muziekkorpsen in Kerkrade- West doen niet mee

Ruzie om route carnavalsoptocht

Pijn
Limagas-ingenieur Potgieter is een
van de bewoners die als huisbezitter
direct betrokken is bij de mogelijke
uitbreiding. Volgens Potgieter
wordt niet alleen de buurt door die
uitbreiding minder leefbaar, maar
gaan ook de huizen ter plekke in
waarde achteruit: „Er komt een
hoog stuk nieuwbouw, dat het uit-
zicht naar de bossen wegneemt.
Daarnaast betekent de uitbreiding
ook een toename van stank en ka-
baal. De meeste pijn doet echter de
opstelling van de gemeente, die het
bestemmingsplan wil wijzigen. Er-
kens mag wat mij betreft best uit-
breiden, maar op een andere dan de
voorgestelde manier. Alleen, die lap
grond aan de Bouwbergstraat moet
omschreven blijven als agrarisch
gebied, zodat er niet gebouwd kan
worden. Daarvoor zullen we ook
vechten."

Potgieter en enkele andere buurtbe-
woners woonden onlangs eenraads-
commissie bij, waarin de plannen

gens conform deeisen van de hore-
ca.
Ook een laatste bemiddelingspo-
ging, woensdagavond, bracht de
carnavalsvereniging en de vier
korpsen niet meer tot elkaar. „De
horecavereniging is voor ons geen
gesprekspartner meer", is het dui-
delijke standpunt van de muziek-
korpsen, dieverder spreken van een
'uiterst moeilijke beslissing.

KERKRADE - Een viertal harmo-
nieënen fanfares uitKerkrade-West
zal dit jaar niet meedoen aan de
plaatselijke carnavalsoptocht. Men
vindt dat de carnavalsvereniging
Kirchroa-West de optochtroute
steeds eenzijdig wijzigt (verlengt)
en daardoor afspraken niet na komt.
Boze genius is in hun optiek de ho-
reca-vereniging, die 'alleen maar
dreigt met sancties.Fanfare St. Cal-
listus zal nu als enig West-Kerk-
raads korps aan de optocht deelne-
men. En dan ook nog onder protest.
Harmonie St. Jozef, harmonie

Dat zal deze keer niet weer gebeu-
ren. De korpsen doen definitiefniet
mee. In een brief aan het college van
B en W leggen ze uit dat de horeca-
vereniging Kerkrade-West haar fi-
nanciële steun aan de optocht én
aan de korpsen zou intrekken als de
in april overeengekomen route zou
worden gekozen.

Verzet tegen
sloopbevel stal

St. Caecilia Spekholzerheide, fanfa-
re St. Barbara en harmonie Ste. Ma-
rie waren in april met de carnavals-
vereniging een route overeengeko-
men en lieten zich dit zelfs schrifte-
lijk bevestigen. Vorig jaardeed zich
namelijk hetzelfde probleem voor,
maar de carnavalsvereniging paste
op het laatste moment deroute toch
weer aan, waarna de korpsen alsnog
meededen.

De voor deze kwestie verantwoor-
delijkewethouder Van Dijk was gis-
teren wegens ziekte niet bereikbaar.
De gemeente liet wel doorscheme-
ren dat de uitbreidingsplannenvan
Erkens, en dus het veranderen van
het bestemmingsplan, waarschijn-
lijk tijdens de reguliere raadsverga-
dering gebillijkt zullen worden. De
grote fracties staan, wellicht met
uitzondering van een of meerdere
CDA-raadsleden, achter Erkens'
plannen.

" De in aanbouw zijnde aan-
leunwoningen in het project
'De Haagdoorn' in Heerlen.

Foto: FRANS RADE

„Men wil de optocht langs zoveel
mogelijk horeca-leden laten trek-
ken. Een vergadering liep compleet
uit de hand, want na het dreigement
van de horeca stapten de vertegen-
woordigers van de harmonieën en
fanfares meteen op", zo staat in de
brief aan het college. Cv Kirchroa-
West veranderde de route vervol-

Vergadering

Ambulance
la-ftt. ?e een gebruikte ambu-
lU)i f °Pf hoef je toch geen
teii te hebbenover dekwali-
irn ervan- Die auto's worden
■üenAers 90ed onderhouden? Bo-
De " n> 'lij 2ag er perfect uit.
'an .9ens van de dierenambu-
oo/V°k lu H°ensbroek waren dan
ar*, behoorlijk met hun nieuwe
9mtnst in hun sas- Gina hiiC^aoond om tien uur toch
U>ao en m°est door een takel-

" ces: auto-ambulance)
slee

r
t

de 9arage worden ge-

Wachtlijst voor
aanleunwoningen

Nabij nieuwbouw huize Tobias in Heerlen

OG-belasting
in Heerlen

gaat omlaag
HEERLEN — De onroerend goed-
belasting voor eigenaren in de ge-
meente Heerlen gaat omlaag. Bij de
begrotingsbehandeling voor 1989
werd het eigenarentarief vastge-
steld op 7,60 gulden per eenheid van
drieduizend gulden. Maar de ge-
meenteraad zal moeten besluiten
dit tarief te verlagen tot 7,41 gulden.

Dat komt omdat het parlement de
limieten voor de OG-belasting niet
heeft aangepast. De Tweede Kamer
deed dat wel, maar deEerste Kamer
nog niet. De gemeente Heerlen had
er alrekening mee gehouden dat het
parlement die limieten voor het be-
gin van het nieuwe jaarzou hebben
vastgesteld.
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LANDGRAAF - Een werkbezoek
aanLandgraaf is een 35-jarige inwo-
ner van Hoofddorp een paar dagen
geleden slecht bekomen. Toen hij
zijn gloednieuwe VW Passat ter
waarde van 45.000 gulden voor een
bedrijf parkeerde en even wegging,
bleek bij terugkomst de auto gesto-
len te zijn, inclusief een partij
scheermesjes ter waarde van 25.000
gulden.
De vertegenwoordiger had zijnauto
opengelaten met de sleutels in het
contact.
Aan de hand van een getuigen-
verklaring werd het de politie dui-
delijk dat de dief een Eindhovenaar
moest zijn, die bij depolitie bekend
is. Toen gisteren in het Eindhoven-
se bos de partij scheermesjes werd
gevonden wist de politie helemaal
zeker wie de dader is.
Volgens een woordvoerder van de
Landgraafse politie zal de dief een
dezer dagen in de kraag gevat wor-
den. Het onderzoek is in ieder geval
afgerond.

Ambulance (2)
torh ei z*' dierenvrienden
e/i ? niet mee- Een van de
datUAUrs moet verhuizen om-
«i ac buren last hebben van

U)PL.achttien katten en vorige
int-- p°-rkeerde de voorzitter,' 2»jn haast om een hond bij de
t>if,renarts af fe leveren, de am-«tance tegen een lantaarn-
£«ai waardoor hij zelf ook een
ze ,moest bezoeken. Nee, het zit
iLh^rminst mee. Toch nog een
t «tpuntje; met de verongeluk-

ft°nd gaat het weer goed.

Thelen hield dat echter staande: „Ik
heb de schuilplaats alleen dichtge-
maakt om te voorkomen dat er kin-
deren gaan spelen. En ik begrijp dat
het voor veel wandelaars vervelend
is dat ze er nu hun hondenniet meer
kunnen laten poepen, want de
Loosweg is tegenwoordig een poep-
weg", liet hij weten. Het gemeente-
bestuur had laten weten desnoods
zelf tot sloop over te gaan, maar in
afwachting van de uitspraakvan de
Raad van State is dat opgeschort.
Die uitspraak wordt binnen enkele
dagen verwacht.

Met zijn broer houdt Thelen op het
betreffende perceel wat koeien en
paarden. Volgens burgemeester en
wethouders van Kerkrade ontsiert
de stal de fraaie omgeving. De zegs-
manvan de gemeente liet ook weten
dat omwonenden hebben ontkend
dat de stal er al zo lang staat.

DEN HAAG/KERKRADE - „Die
stal staat er zeker al twintig jaar. Ik
heb hem alleen opgeknapt en uitge-
breid." Zo probeerde J. Thelen uit
Kerkrade gisteren bij de Raad van
State duidelijk te maken dat het
sloopbevelvoor een bouwsel aan de
Loosweg volgens hem volkomen
onterecht is.

Van onze corespondent

BRUNSSUM - De 27-jarige man uit
Kerkrade die zich woensdag bij de
Brunssumse politie heeft aangege-
ven omdat hij 'wel eens vrouwen
had betast', heeft gisteren toegege-
ven tweevrouwen in Amstenrade te
hebben aangerand. Hij wordt van-
ochtend voorgeleid aan de officier
van justitie. De Brunssumse politie
vermoedt dat deKerkradenaar ook
een aantal vrouwen in Brunssum
heeft aangerand dan wel lastig ge-
vallen.

Man bekent
aanrandingen

Gisteren werd in de bouwvan de 79
woningen het hoogste punt bereikt.
Het project van de aanleunwonin-
genkrijgt de naam 'De Haagdoorn.
De Hagedoornweg schijnt vroeger
over dit terrein gelopen te hebben.

Voor de realisering van het project
heeft de Bouwvereniging Heerlen
van de provincie een subsidie van
275.000 gulden gekregen, aangezien
het hier een bijzondere woonvorm
voor ouderen betreft. De provincie
wil meewerken aan projecten waar-
door oudere mensen langer zelf-
standig kunnen blijven wonen.

De netto huuprijs voor de aanleun-
woningen bedraagt ’470,-. Er ko-
men nog service-kosten bij. „We
hebben inmiddels zoveel aanmel-
dingen voor deze woningen, dat we
een wachtlijst hebben moeten aan-
leggen. Een indicatiecommissie zal
bekijken welke ouderen (65 jaaren
ouder) voor bewoning van de aan-
leunwoningen in aanmerking ko-
men", aldus een woordvoerder.

vend zijn; de bewoners moeten zich
juist zelfkunnen redden. De wonin-
gen zijn echter aangepast (geen
drempels, ingebouwde veiligheids-
systemen, extra beglazing, alarm-
systeem, étc.) en de bewoners mo-
gen gebruik maken van diensten
van het bejaardenhuis Tobias dat
momenteel in aanbouw is. Beide
bouwprojecten zullen ongeveer te-
gelijkertijd klaar zijn.

Van onze verslaggever
HEERLEN — De Bouwvereniging
Heerlen heeft een wachtlijst aange-
legd voor ouderen die in zogenoem-
de aanleunwoningen willen wonen
nabij huize Tobias in het Heeser-
veld in Heerlen. Daar worden mo-
menteel 79 woningenvoor vitale'se-
nioren gebouwd.
De ouderen die er gaan wonen kun-

nen als ze datwillen gebruik maken
van faciliteiten van het bejaarden-
oord, maar het hoeft niet. De bedoe-
ling is een zodanige woonvorm te
creëren dat de ouderen zo lang mo-
gelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen. De belangstelling hiervoor
is erg groot.
De aanleunwoningen zijn niet be-
doeld voor mensen die hulpbehoe-
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Woonwagen-
centrum echt
'voormalig'

Mortier in
Vijverpark
opgeruimd

EOD even in Brunssum



Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij ukennis dat, naeen lang-
durige ziekte, van ons is heengegaan, gesterkt door
de h.h. sacramenten, onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Teodora
Holka-Wojciechowska

weduwe van
Ludwig Holka

op de leeftijd van 84 jaar.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Wojciechowska
Familie Holka

18 januari 1989
Corr.adres: Roebroekweg 52, 6414 BD Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
maandag 23 januarias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Gerardus Majella te Heksenberg-
Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op het r.-k.
kerkhof aan de Kampstraat te Heerlerheide.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondmis zaterdag 21 januariom 19.00uur in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen; gelegenheid tot afscheid nemen aldaar,
dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Langs deze weg willen wij gaarne de h.h. doktoren
en het verplegend personeel van de verpleegkli-
niek B te Heerlen hartelijk danken voor de liefde-
volle verzorging van moeder.

t
Wanneer jeverdrietig bent,
blik dan in je hart
en je zult zien dat jeweent
om wat jevreugde schonk.

Wij namen afscheid van mijn dierbare vrouw, onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Leny Jeuken
in de leeftijd van 58 jaar

echtgenote van

Jan Hillen
Zij overleed zoals zij heeft geleefd: in alle eenvoud.

Heerlen: Jan Hillen
Alsdorf (Dld.): Peter en Brigitte

Eva, Annika
Venlo: Joost en Angeline

Eys: Marielle en Ger
Heerlen: Monica en Richard

6418 AD Heerlen, 18 januari 1989
Keerweg 44
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 21 januariom 11.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Joseph te Heerlen-Heerlerbaan, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerk-
hof aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de dierbare overledene,
vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van de overlede-
ne, vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur, in het uitvaart-
centrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Met verslagenheid vernamen wij het plotse-
ling overlijden van ons gewaardeerd lid me-
vrouw

M.M. Hillen-Jeuken
Zij zal steeds in onze herinnering blijven
voortleven.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
voor haar moeilijke dagen.

Beschermheer, directeur
bestuur en leden
kerkelijk zangkoor
St.-Caecilia Heerlerbaan

Lieve schat, de moeilijkste strijdvan je leven heb je
verloren en met grote dankbaarheid voor alles
moeten wij nu voorgoed afscheid nemen van jou

Werner van Oorschot
Ans van Oorschot-Huisman
Manon, Walther, Carl en Rolf

6305 AR Schin op Geul, 18 januari 1989
Panhuis 31
Gelegenheid om van Wernerafscheid te nemen da-
gelijks van 18.00 tot 19.00 uur in de aula aan de
Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10 op
maandag 23 januariom 11.30 uur.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid
is uw naam in het condoléanceregister te schrijven
en na de plechtigheid de familie persoonlijk te con-
doleren.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons lid, de heer

Werner van Oorschot
Wij zullen zijn inzet en vriendschap missen.

Bestuur en leden
badmintonvereniging
Schin op Geul

In plaats van kaarten
t

Graag willen wij een ieder bedanken die, op welke
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft getoond
brj het overlijden en de crematie van mijn lieve
man, mijn vader, schoonvader en opa

Dirk Rosielle
In het bijzonder bedanken wij het verplegend per-
soneel van de verpleegklinieken te Heerlen.
De plechtige zeswekendienst voor Dirk zal worden
gehouden in de parochiekerk van St.-Cornelius te
Heerlerheide op zaterdag 21 januari as. om 19.00
uur.

R.O.M. Rosielle-Schauer von Augenburg
Tonny en Sjef
Mirjam en Mare
Yvette en Luciano

I t ~~
Geheel onverwacht hebben wij heden afscheid
moeten nemen van mijn lieveman, onze onvergete-
lijke vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Frans Lutgens
echtgenootvan

Gerry Toussaint
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 65 jaar, in het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen.

De diepbedroefde familie:
Rimburg-Landgraaf: G.M.G. Lutgens-Toussaint

Kerkrade: Ricky en Wim
Kothkrantz-Lutgens

Waubach: Toin en Marian
Lutgens-Willems

Waubach. Wilma en Paul
Smeets-Lutgens

Schaesberg: Marion Lutgens -Piet Vullings
Lauradorp: John en Armelies

Lutgens-Boesten
en al zijn kleinkinderen
Familie Lutgens
Familie Toussaint

Heerlen, 18 januari 1989
6374 LW Rimburg-Landgraaf
Kapelweien 21
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal worden gehouden op maandag 23 januari
as. om 10.30 uur in deparochiekerk van de H. Drie-
vuldigheid te Rimburg-Landgraaf.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.10 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Zondag as. wordt de overledene bijzonder her-
dacht in de eucharistievieringom 10.15uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de chapelle ar-
dentevan het De Weverziekenhuis te Heerlen; be-
zoektijd dagelijks tussen 16.00 en 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotse-
ling overlijden, na een meer dan 40-jarig actief lid-
maatschap, van onze zanger-vriend

Frans Lutgens
Moge God zijn nabestaanden de kracht geven dit
verlies te dragen.

Zangvereniging
vriendenkring St. Roehes
Groenstraat Landgraaf

Arthur
Lieve knuffel

Ik wou je zeggen: „Ik hou van jou"
Je vingers op mijn lippen:
„Stil, woorden zijn niet nodig."
Jouw ogen zeggen al wat ik het liefste
horen wil.

Nicole

Arthur Crutzen
Lieve jongen,

lets langer dan 5 mooie jaren
hadden wij een zoon erbij.
Wat moeten wij nu,
't is praktisch niet te aanvaarden.

Clemens, Christina,
Nicole, Julia en
Lobke Degenaar

t
Hierbij geven wij kennis, dat heden plotseling van
ons is heengegaan, mevrouw

Elisabeth
Scholten-Funken

op de leeftijd van 77 jaar.
Luxemburg: familie P. Scholten

Australië: familie F. Scholten
vrienden en kennissen

Amsterdam, 17 januari 1989
De overledene is overgebracht naar het uitvaart-
centrum Osdorp van deCoöperatiePC aan de Ook-
meerweg 273 te Amsterdam, alwaar geen bezoek.
De crematie zal plaatshebben maandag 23 januari
1989 tegen 10.00 uur in het crematorium Westgaar-
de, Ookmeerweg 275 te Amsterdam-Osdorp (be-
reikbaar met bus 23)

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis, dat vrij plotse-
ling, voorzien van de h. sacramenten der zieken, na
een liefdevolle verzorging in bejaardenhuis Ooster-
beemd te Valkenburg, op de leeftijd van 90 jaar is
overleden, mijn dierbare moeder, schoonmoeder,
lieveoma en overgrootmoeder, schoonzus, tante en
nicht

Maria Agnes
Josephina van Kan

echtgenote van wijlen

Josephus Hubertus
Constantius Defresne

Valkenburg a/d Geul: J.L.E. Defresne
G.A. Defresne-Pohl

Valkenburg a/d Geul: Margot en Michael
de achterkleinkinderen:
Carmen en Kirsten
Familie Van Kan
Familie Defresne

Valkenburg a/d Geul, 19 januari 1989
Bejaardenhuis Oosterbeemd
Corr.adres: Beatnxsingel 1,
6301 VK Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben maandag 23 januari a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de O.L. Vrouw
van Altijddurende Bijstand te Valkenburg a/d
Geul.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condo-
leance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal zondag 22
januari de h. mis van 10.30 uur tot mede-intentie
opgedragen worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua- ,
rivm Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul,
bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

t
Met %rote droefheid geven wij u kennis dat, geheel
onverwacht, van ons is heengegaan, in de leeftijd
van 78 jaar,

Mien Valkenberg
weduwe van

Hein Mccx
Familie Valkenberg
Familie Mccx

Voerendaal, 18 januari 1989
Desteijnstfaat 17, 6367 DA Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 23 januarias. om 11.30 uur in deparochie-
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kunrade-Voerendaal, met aansluitend crematie te
Heerlen.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Zondagavond om 18.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur en op zondag van 11.00 tot 12.00
uur in het mortuarium,Kerkplein 43 te Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheidge-
nomen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Antje Rhoen
echtgenote van wijlen

Wiel Weijers
op de leeftijd van 75 jaar.

De diepbedroefde familie:
Oegstgeest: J. Weijers

R. Weijers-Steinschuld
Wim en Janine
Henk en Linda

Bocholtz: M. Meessen-Weijers
J. Meessen

Simpelveld: M. Gielen-Weijers
P. Gielen
Familie Rhoen
Familie Weijers

Bocholtz, 19 januari 1989
Corr.adres: Groeneweg 47, 6351 GJ Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis zal plaatsvinden op maandag 23 januari a.s.
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Jacobus
de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt zondag 22 januari a.s. gebe-
denna de h. mis van 11.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
in de leeftijd van 68 jaar is overleden mijn lieve va-
der, schoonvader, onze lieve opa, broer, zwager,
oom en neef 'Johan Jozef

Hanneman
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Tidworth (Engeland): M.O.A. Jewell-Hanneman

D. Jewell
Richard en Paul
Familie Hanneman

Kerkrade, 13 januari 1989
Corr.adres: Burg. v.d. Kroonstraat 6,
6431 KG Hoensbroek
Op wens van de overledene heeft de crematie-
plechtigheid in alle stilte plaatsgevonden op don-
derdag 19 januari j.l. in hetcrematorium te Heerlen.
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Voor de vele blijken van medeleven bij de
ziekte en de crematie van onze onvergetelijke
moeder, schoonmoeder en oma

Lenie
Mertens-Cordewener

zijn wij u zeer dankbaar.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 21 januarias. om 19.00 uur in de Christus
Koningskerk te Hoensbroek-Zuid.

Fam. Mertens-Keulen en kinderen
Fam. Smeets-Mertens en kinderen
Fam. Bischops-Mertens en kinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onze va-
der en schoonvader

Hub Damen
zal plaatshebben op zaterdag 21 januari as.
om 18.00 uur in de Grote Kerk te Sittard.

Marie-Jose en Theo Piek-Damen
Frans en Ingrid Damen-Verheesen

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtge-
noot, vader en grootvader

Harry
van Kimmenade

zal plaatsvinden op zaterdag 21 januari as. om
18.30 uur in de St.-Martinuskerk te Welten-Heer-
len.

Mevrouw Van Kimmenade-v.d. Vin
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, januari 1989

t
De plechtige eerste jaardienst
voor mijn dierbare man, onze va-
der, schoonvader en grootvader

Johan Reinierkens
zal plaatsvinden op zaterdag 21 ja-
nuari om 19.00 uur in de parochie-
kerk St.-Lambertus te Kerkrade.

Familie Reinierkens -
Kerkrade, januari 1989

Voor de blijken van medeleven en belangstel-
ling betoond bij het overlijden en de crematie
van

Trienie Kersten-Vos
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Hoensbroek, januari 1989
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Dankbetuiging
De grote belangstelling, devele kaarten, troostflr]
brieven en bloemen bij het overlijden en de bef
fenis van mijn lieve man, onze zorgzame vafl(!
schoonvader en lieve opa

Jaap Hoks
hebben ons diep getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenscWJ
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons Fl
sterkt dit verlies te dragen.

let Hoks-den Dekker
kinderen en kleinkindert 1

Sittard, januari 1989

Groot is de leegte
die hij achterliet,
mooi zijn de
herinneringen.

Het is een jaar geleden dat wij afschel'
moesten nemen van hem die ons zo di*1

baar was, mijn lieve man en onze zorg#
me pappa

Paul Moonen
De eerste jaardienst zal plaatsvinden °<\
zaterdag 21 januari as. om 19.00 uur in^kerk van de H. Familie te Schaesberg

Mevrouw A. Moonen-o/d Camp
Rob, Jos en Hettie

tChristianus van Hout, 85 jaar, echtgenoot jfl
Maria Joris, weduwnaar van Godefrida Va*

Pater Dr. Neijensstraat 6, 6097 CL Heel. De plecll J
ge uitvaartdienst zal worden gehouden op maB^dag 23 januari om 10.30 uur in deparochiekerk **St. Stephanus te Heel.
4- Hendrik Karl Brandt, oud 66 jaar, echtgen<*
I van Lydia Elisabeth van Polanen Petef. H^3Jonaslaan 128, 6217 NS Maastricht. De uitva^|
dienstvindt plaats heden, 20 januari,om 9.30 utf i
de parochiekerk van St.-Christoffel te Cat*"
Maastricht. Er is geen condoleren.

tMaria Josephina Geurts, oud 85 jaar, echtgenH
te van Petrus Hubertus Joseph Pleumaek^Médoclaan 308, 6213 BE Maastricht. De uitvak.

dienst vindt plaats heden, 20 januari,om 14.00 u'
in de parochiekerk van de H. Theresia, Maastric11'
Er is geen condoleren.

t Harry Mertens, 90 jaar, echtgenoot van C>
Cremers, In de Bongerd 29, 6071 CW Swaim^1De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud^

op maandag 23 januariom 10.30uur in deparocl"
kerk van St. Lambertus te Swalmen.

t Annie Lechner, 70 jaar, echtgenote van Lei v*"
Keeken, Le Bron de Vexelastraat 61, 6042 j\

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal woro^gehoudenop zaterdag 21 januariom 12.30uur in
parochiekerk van het H. Hart.

tMarie Schrijnemakers, oud 60 jaar, echtgen^p
van Leo Radschilder. Dorpstraat 86, 6227 »

Heer-Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats **terdag 21 januari as. om 11.00 uur in de parocWf
kerk van St.-Petrus Banden te Heer. Er is geen c°
doleren.

1

t Johannes Francis-
cus Scheffer, oud

51 jaar, echtgenoot
van Hubertina Elisa-
beth Kerkhofs. Chr.
Sterckstraat 14, 6217
HH Maastricht. De
uitvaartdienst wordt
gehouden zaterdag 21
januari as. om 11.00
uur in de St.-Anna-
kerk aan de ViaRegia
te Maastricht. Er is
geen condoleren.

I INSCHRIJVING IS VOOR DE REST■ VAN UW LEVEN'N ZORG MINDER!
Omdat u uw nabestaanden zekerheid verschaft over de
afwikkeling van uw
uitvaart. Daar kunt u met n
ons best'ns over **^l\ r« Jpraten. Er zijn namelijk éÊgJ J Lindeman
een aantal mogelijk- ÏÏË? f lifvaarfr.Mifraheden om dekosten ¥~«-~Uiwaancenna
tijdig te dekken... Bel: Stationsstraat 6,6372 GS Landgraaf.

Spoorsingel 4,6464 AA Heerlen.
Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.

Telefoon (045) 724808/313197/463141.

Te koop
in hartje Weiten-Heerlen

winkelpand
met op 1e en 2e verdieping 2 appartementen, vrij te

aanv. Voor meer informatie tel. 045-412264.
Na 18.00 uur tel. 045-441283.

Heerlen ’ 115.000-k.k.
Rennemig, Trigonia-erf 18. Zeer goed onderhouden
halfvrijstaand woonhuis met tuin, cv., berging en gara-
ge. Woonkamer (±33 m 2), keuken, 3 slaapkamers, bad-

kamer met ligbad, zolder (vliezo). Bouwjaar 1982.
Info en/of afspraken voor vrijblijvende bezichtiging:
Troost Onroerend Goed, Heerlen

Tel. 043-717976
Heerlen-Noord ’ 65.000 - k.k.
Jongmansweg 36. Uitstekend onderhouden apparte-
ment met eigen cv. 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

BRUNSSUM Acaciastr. 19, halfvr. woonh. met cv. mo-
gelijkh. v. garage, keld., 3 sl.k., achterz. rolluik. Bij 100%
fin. ’ 450,- netto p. mnd. Van Oppen BV Lindeplein 5,
Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder.
Tekoop in BRUNSSUM en omgeving div. bungalows en
appartementen w.o. zeer luxe app. in diverse prijsklas-
sen, voor informatie: Van Oppen BV Lindeplein 5,
Brunssum 045-254543, vraag de Info-folder.
SCHAESBERG: Willem II Laan 26, garage voorraad- en
cv. kelder, nw. ketel. Hal, toilet, gr. woonk., keuken, gr.
tuin voor- en achter terras. 3 gr. sl.k. badk. met ligbad
vw, zeer rustig gelegen pr. ’ 180.000,- Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum 045-254543, vraag de Info-fol-
der
BRUNSSUM: Pr. Hendriklaan 152, halfvr.st. winkel-
/woonh. mcl. winkelinv. Ind.: 3 kld. winkel, woonk., ber-
ging, gang, gr. bet. keuken met aanb., 3 gr. sik., badk.
met ligbad, 2e toilet, ben rolluiken electra en san nieuw.
Pr. ’ 150.000,- k.k. Van Oppen BV Lindeplein 5, Bruns-
sum 045-254543. Vraag de Info-folder.
BRUNSSUM: Rumpenerstr. 151, gunstig gelgen geh.
onderkeld. winkel/woonh., iets voor startende ondern.
100% fin. mog., 3 sl.k.; gr. zolder. Vr.pr. ’ 98.000,- k.k.
Van Oppen BV Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.
Vraag de Info-folder.
BRUNSSUM Frans Halsstr. 9, halfvr. woonh. m. voor-
en achtertuin en garage, 3 sl.k., zolder. Vrgpr.:
f 129.000,- k.k. Van Oppen BV Lindeplein 5, Brunssum
045-254543, vraag de Info-folder.

Halfvrystaand herenhuis,
bouwjaar 1983. te
SCHAESBERG. L-vorm.
woonkamer, parketvloer,
leuke aparte tv-hoek, 4
slaapkamers, douche met
2e toilet, voorzien van luxe
sanitair; garage via woon-
huis te bereiken. Leuke
tuin; in uitstekende staat.
Met eigen bijdrage van
’20.000- is de netto
maandlast ± ’649,50. Vrij-
blijvend te bezichtigen na
tel. afspraak, tijdens kan-
tooruren, D.R. Viguurs hy-
potheken-financiering, tel.
045-320554.
Ter overname aangeboden
CAFÉBEDRIJF met zaal.
Div. verenigingen, omg.
Heerlen. Br.o.nr. HK 657,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. .
WOONHUIZEN te koop
gevraagd, tot ’ 150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
via notaris binnen 24 uur.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed, taxaties, hy-
potheken, tel. 045-728671 of
04750-15135. 'Beëdigd taxateur

Voor uw taxaties o.g. tel.

425574
HEERLEN-CENTRUM:
vrijgezellenflat (2 slaapka-
mers), ’87.000,- k.k. Info:
045-717976.
Tek. WOONHUIS in een rij
met achterom schuur, kel-
der, woonkamer, open keu-
ken, 3 slaapkamers, dou-
che. Vrrj te aanv. ’ 88.000,-
-k.k. Tel. 045-211668.
Te koop Hulsberg, Raad-
huisstraat 26, halfvrijst.
WOONHUIS met garage.
Ind. berg.gr. Ruime woonk.
m. open keuken, kl. hal en
toilet, verd. 3 slpk., badk. m.
ligb. en toilet en zolder, geh.
benedenverd. plavuizen.
Luxe keuken, mcl. alle in-
bouwapp. zoals elektr.
kookplaten, oven, ijskast,
diepvries enz. Pr.
Aöü.OOO,-. k.k. Tel.: 04405-
-2813 na 18.00 uur.
Te k. halfvrijst. WOON-
HUIS in centrum Nieuw-
stadt. Met oprit, voor- en
achtertuin. Ind. beg.gr.: hal,
toilet, kamer, keuken, kel-
derkast, serre en berging;
le verd.: 3 slaapkamers,
badkamer met zitbad en 2e
toilet; 2e verd.: grote zolder
en cv. Direct te aanvaar-
den. Vr.pr. ’135.000,- k.k.
Tel. 04498-54469.

Nieuwenhagen
Ruim halfvrijstaand karak-
teristiek woonhuis met
schuren en grote tuin (ach-
terom bereikbaar). Ind.
b.gr.: hal, 2 kamers, eet-
keuken, kelder; verd.: 3
slaapkamers en vaste trap
naar zolder, alwaar 1
slaapkamer en zolder.
Vraagprijs slechts

’ 68.000-k.k.

Livac B.V.
Brugstraat 19, Sittard

04490-10855

Te koop nest DWERG-
SCHNAUTZERPUPS tel.
04920-50323.
Te k. BOUVIERPUPS,
ontw.. gecoup. Tel. 09-
-3211525084. '

■ Te k. ROTTWEILERPUPS
met stamboom. Tel. 04404--1582.
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.
T.k. jonge BOUVIERS, pr.

’ 350,-, tel. 045-320870.
Te k. Mechelse HERDER
13 mnd. oud. teef, lief. v.
kinderen ’ 150,-. Tel. 04498-
-54319.
Te k. zeer mooie DWERG- "POEDELS, pups, apri-
cotkleur. Tel. 045-222413;
Tek. Mechelse HERDERS,
teefjes, 8 wkn., zeer goede
afstamming, ’ 100,-. Tel.
04492-3017.
Te k. prachtige WOLFS- 'HERDER met stamboom.
Kerkstraat 33, Übach over
Worms.
Te k. kruising BOUVIER-
ROTTWEILERPUPS. Tel.
04459-1237.
Te h. PAARDEBOXEN,
all-in ’250,- + weidegang
en buitenmanege. 04451-
-1257.

Morgen
grote vogelmarkt

in Makado-Beek (toegang gratis)

—"^j.
Brei NU voordelig

uw

truien!
50% korting

op diverse zomer-
-125730 en wintergarens

Emmaplein 3-

I. KhhOlNK telefoon
maaaa***WÊÊa*m*mttttmm*tm 045-712949 jj

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

prijs ’ 700»"
Inl. Dautzenbergstr. 44, 6411 LC Heerlen, [
tel. 045-740999.

■■■i ■ ■ ■■ .A

Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink.Tel. 045-460252.
Te k. BARZOIPUPS met
stamb., ontwormd en
geënt. Inl. 045-319288.
In de omg. van Büllingen-
Bucholz (België): geelbrui-
ne grote bastaardreu WEG-
GELOPEN (Robbie). Erg
aanhankelijk, kortharig,
heeft stuk uit 't linkeroor.
Beloning DM 500,-. Tel. 09-
-49240515015 of 15535.

Te k. gevr. PAPEGA^i
kakatoes en ara s-
-04490-75359.
FOXTERRIERST . nndj«*
keltjes, boememo'
Tel. 04459-1231I___^-~-^i
DOBERMANPUPS ffief:stamb. Ned. stam- °V
aanw. 13 wkn, tei-
-272158.

I **\**WÊÊÊÊI^öK.De massage van v». o*
OUE is uniek!!! le' y

228481 (geen sexj^^gl
Diepvries- en KOEL*>REPARATIE z°nd<gel?Sriikosten. Bel t/
04490-45230. Servië ~nen 24 uur. __—
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Omvangrijke fraude
met mengen benzine

Teveel vloeibaar butaan toegevoegd

Van onze verslaggever (een bijproduct van de petroleum-
winning) aan benzine is normaal.
Naar gelang de weersomstandighe-
den is 4 tot 12 procent toegestaan.
Een hoger percentage in de benzine

mengen is echter verboden °de kwaliteit dan sterk teruglo^',
de automotor schade kan op
Een liter butaan kost slecW
cent.

CARAVAN te koop, tan-
demasser staat op camping
in België met of zonder sei-
zoenplaats, 045-230040.

Antieke KEUKENKAS-
TEN vanaf ’475-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’475-,
toogkasten vanaf ’975-,
cylinder bureaus ’ 1375,-,slaapkamers vanaff 1275,-.
Souren (witte boerderij bh'
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860.
Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpstraaf 45a, Nuth, t.o.
kerk, naast Chinees restau-
rant.

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.

Uitnodiging:
tot openbare inschrijvingen
voor het opstellen van een
plan voor 9 holes uitbrei-
ding van de openbare golf-

baan Brunssum.
Nota van eisen aanvragen
bij Streekgewest OZL/Re-
creatie, Postbus 200, 6400

AE Heerlen.

Voor allekoelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
Discotheek - XENON
Rrjksweg Centrum 33 Ge-
leen. Hét adres voor gezel-
lig uitgaan. Tevens voor al
uw recepties en feestjes
kunt u by ons terecht. Ope-
ningstijden vrijdag 20.00 -
02.00 uur, zaterdag 20.00 -03.00 uur, zondags voor de
jeugd vanaf 14.30 uur, tel.
04490-55894/020-180356.
Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE (no sex). Tel. 045-
-223574.
Nieuw!!! Uniek en enige to-
tale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no sex). Tel.
045^351555^^^^^^^
DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m.2; stenen vanaf
’0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat., ’2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc. glas-
helder. Kepers en Dalknout
div. afm. Vloertegels.
L.A.G. b.v., Industrieweg 5,
ind.terr. Borrekuil, Geleen,
tel. 04490-43985.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.

de omvang van de fraude wil hy
echter niets kwijt. Rechercheurs
van de centrale douanepost Venlo
kwamen de zwendel in de zomer
van 1987 op het spoor.

In augustus van dat jaar werd de
zaak overgedragen aan de FIOD.
Dat leidde op 4 december 1987 tot
een huiszoeking bij een oliehande-
laar en vervolgens tot aanhouding
van één hoofdverdachte. Later wer-
den nog eens vijfverdachten aange-
houden in Zeeland en Rotterdam,
waar de onderneming vertakkingen
heeft.

Mr. H. Droesen: „Vorig jaar juli
werd het procesverbaal van de
hoofdverdachte bij ons ingeleverd.

Wij hebben dat toen niet serieus be-
keken maar aan de FIOD meege-
deeld dat wij zouden wachten op
het procesverbaal van devijfandere
betrokkenen.

ROERMOND - De Fiscale In-
lichtingen- en Opsporings-
dienst (FIOD) heeft bij justitie
in Roermond een procesver-
baal gedeponeerd waarin spra-
ke is van een omvangrijke
fraude met super en normale
benzine door een oliehande-
laar in Noord-Limburg. De
verdachte onderneming heeft
een hoger percentage vloeiba-
re butaan aan de benzine toe-
gevoegd dan normaal is toege-
staan. In totaal zou het gaan
om een ontduiking van belas-
ting en accijnzen van meer dan
3,5 miljoen gulden.

officiële mededeling

Officier van justitie mr. H. Droesen
in Roermond bevestigt de ont-
vangst van het procesverbaal. Over

Dat rapport wordt nu uitgetikt. Na 1
februari wordt deze zaak in behan-
deling genomen. Het gaat in feite
om één onderneming met een aan-
tal vertakkingen."Zweden laat Limburgers

straf 'thuis' uitzitten
welke straf de Koermondse
rechtbank over veertien dagen
op het in Zweden gepleegde
misdrijf zal laten passen.

„Ik heb in goedheid gehandeld
en wordt daarvoor nu zwaar ge-
straft", zei W. D. donderdag. „Ik
weet niet eens hoe drugs er uit-
zien."

Ook de FIOD wil over de omvang
van de fraude niets meedelen en
zegt alleen de processenverbaal
naar Justitie in Roermond te heb-
ben gezonden.

ruild er goedvan afkomt en eer-
der op vrije voeten komt dan in
Zweden het geval zou zijn ge-
weest.

Verboden
Het toevoegenvan vloeibaar butaan

Congres over
zwart geld

Van onze verslaggevers

ROERMOND - Twee Limbur-
gers die in Zweden wegens
drugssmokkel jarenlange cel-
straf hebben gekregen mogen in
Nederland hun straf uitzitten.
De betrokkenen zaten geruime
tijd in eenzame opsluiting in een
zwaar bewaakte gevangenis in
Zweden isolement, spraken de
taal niet en kregen nauwelijks
bezoek. In een gevangenis dich-
terbij huis kan de band met de
familie weer wat aangehaald
worden. De justitie in Zweden is
voor smokkel van drugs ook
heel wat strenger dan in Neder-
land.

Krachtens een internationaal
verdrag en een Nederlandse wet
uit 1986 mag de Nederlandse
rechter niet aan door de Zweed-
se rechter bewezen feiten tor-
nen. Hij mag echter wel de fei-
ten relateren aan Nederlandse
maatstaven.

Het ziet er naar uit dat voor een
van de twee Limburgers, die in
december de Zweedse cel voor
een Nederlandse hebben ge-

Invaller
De bijna 50-jarige vrachtwa-
genschauffeur W. D. uit Herken-
bosch moest daags na Kerstmis
1987 invallen hij voor een zieke
collega voor een reis naar Zwe-
den. Op verzoek van die collega
zou hij in de auto verstopt pak-
ketje aan een in Norrshipping
wachtende afnemer overhandi-
gen.

Hetzelfde
Officier van justitie mevr. mr
Schaap in Roermond vindt dat
het drie jaar vrijheidsstraf moet
blijven. Bij de vordering van
drie jaar hield zij er al wel reke-
ning mee dat de Zweedse rech-
ter al in het vonnis heeft bepaald
dat D. na het uitzitten van twee-
derde deel ervan op vrije voeten
moet worden gesteld.

POSTERHOLT - De Jongeren Or-
ganisatie Vrijheid en Demokratie
(JOVD) houdt komend weekeinde
in kasteel Aerwinkel te Posterholt
een congres over zwart geld.

b. de betrokken adviseurs; ..
c. degenen die overeenkomst

tikel 20,21 of 22, tweede lid-T,
eerste lid, onder c van de Wi
gemene bepalingen milieu^*
ne, bezwaren hebben ingebf,

d. enige andere belanghebPJi
die aantoont dathij daartoeJ
lrjkerwijs niet in staat is ge,,;'
overeenkomstig artikel 20, i
22, tweede lid, of 28, eerSJVonder c van deWet algem^,
palingen milieuhygiëne &*'
ren in te brengen. fliDe beschikking wordtna aflo°"

de beroepstermijn van kracht- &
Gedurende de beroepstermiJ'y
tegen de beschikking beroep .[
den ingesteldbij deafdeling vC~
Geschillen van Bestuur va"
Raad van State. c\
Het beroepschrift - dat geen s^sende werking heeft - dientin <(
voud te worden ingesteld bU
deling voor de Geschillen v&~!
stuur van de Raad van State, ,
terdijk 22, 2514 EN Den Haag-
Voorts kan tot het einde van ° ,
roepstermijn, met toepassing-
artikel 107 van de Wet op dej
van State, een verzoek tot scbV
van de beschikking dan wel *j
treffen van een voorlopige vo^
ning.worden gedaan by de v<y
ter van de afdelingvoor de Ge,
len van Bestuur van de R^jf
State, Kneuterdijk 22, 2514 E 1"

HaaS- , jV
De beschikking wordt alsaa'^-van krachtvoordat op datver 2
beslist.

de Wet algemene bepalingep,
lieuhygiëne, staat tot het eind
de beroepstermijn beroep op*,
de afdeling voor de Geschillel\'
Bestuur van deRaad van Sta^
a. aanvrager;

nf «= WATERSCHAP
SIt ZUIVERINGSCHAPSJgjg LIMBURG

BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt, gelet op artikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne, bekend datbij besluit van het
dageÜjks bestuur d.d. 22-12-1988,
onder een aantal voorschriften ver-
gunning is verleend ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren aan Ferdinand Schmetz
Naaldenfabriek B.V.,Tunnelweg 90
te Kerkrade, voor het lozen van be-
drrjfsafvalwater, huishoudelijk af-
valwater, regenwater en koelwater
via de gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Kerkrade-Kaffeberg op oppervlak-
tewater (ingeschreven onder num-
mer V£8-55).
De beschikking alsmede de aan-
vraag en andere terzake zijnde stuk-
ken liggen vanaf 23 januari 1989 tot
en met 22 februari 1989 ter inzage,
en wel:- op het kantoor van genoemd zui-

veringschap, Kapelaan Sarsstraat
2 te Roermond, op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur (afdeling algemene
zaken);- ten gemeentehuize van de ge-
meente Kerkrade, Marktstraat 1
te Kerkrade, tijdens de kantoor-
uren op deafdeling dienstruimte-
lijke ordening, volkshuisvesting
en milieu (afdeling algemene za-
ken en juridische zaken), kamer
805, en bovendien iedere zaterdag
van 9.00 tot 12.00 uur in de biblio-
theek, p/a Kloosterraderplein 1 te
Kerkrade.

Ingevolge artikel 44, tweede lid van

Roermond, 20 januari 1989. ,
Het dagelijks bestuur v»»,
ir. B.C.E. Janssen, vooi?
mr. C.Th. Smit, secretar'

Daarna zal een forumdiscussie over
het thema zwart geld plaatsvinden
met als sprekers het WD Tweede
Kamerlid mr. F. Grave en WD-kan-
didaat voor hetEuropese Parlement
J. Maaten.

Deputé ir. M. Lodewijks opent het
congres.

Raadsman mr J. Jansen uit
Roermond vond het zelf wat te
veel gevraagd om W. D. donder-
dag al meteen naar huis te laten
gaan. Hij pleitte wel voor een
straf waarbij de Limburger op
de dag van het vonnis - donder-
dag 2 februari - naar huis mag.

In het pakje zat 5,2 kilo amfeta-
mine. De rechtbank in Norrko-
ping bestrafte hem voor smok-
kel en een ernstig drugsmisdrijf
met vijf jaren gevangenisstraf;
een gerechtshof in dezelfde
Zweedse stad maakte er later
drie jaar van. W. D. wacht nu af

Bij het uitvoeren van die bood-
schap werd de chauffeur door
de Zweedse douane in de kraag
gegrepen.Gisteren eiste de officier van

justitie in Roermond voor het-
zelfde vergrijp een straf van vier
jaar en zes maanden. Indien de
rechter in Roermond deze eis
overneemt dan is de Weertenaar
al in april aanstaande weer vrij
man en wordt hem een gevange-
nisstraf van twintig maanden
bespaard.

De 43-jarige Cornelis S. uit
Weert liep in april '86 in Zweden
met tien kilo amfetamine
(straatwaarde 225.000 gulden)
tegen de lamp. De rechtbank in
Stockholm veroordeelde hem
tot zeven jaar cel. Hij zou hij na
uitzitten van tweederde van de
straf - in juli 1990 - voorwaarde-
lijk in vrijheid worden gesteld.

Limburgs Dagblad Vrijdag 20 januari 1989 "16

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

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht.

Grote orgel-, keyboard- en elektr.
pianoshow

op zaterdag 21 januarias. van 11-16 uur m.m.v. Michel
Voncken bij Muziekhuis Lyana, Mauritsweg 48, Stem,

tel. 04490-33227.
PLANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners,van 1 tot 36 mnd., voor

’ 600,-. Inl. 04490-45033.
T.k. nieuwe en gebruikte
PIANO'S en vleugels.
Stemmen, reparatie, ver-
huur, transport. H.J. Schet-
ters, Fort Willemweg 28,
Maastricht. 043-21770 a

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
ies te h. Boumans, Vredes-
nofje 22, Terwinselen, tel.
(145-411960.
Te huur mooie gemeub.
KAMERS met tel., gebr. v.
keuk., w.e. en douche te
Kerkrade. Tel. 045-452128.
Ge, KAMERS v.a. 350,- all-
in p. mnd. Lotbroekerweg
19,H'broek, tel. 227291.
Ter overname aangeboden
zeer mooi restaurant/disco-theek/caiè met woning. Ge-
legen in bosrijke omgev. teMaasmechelen. v. Info. v.
ma t/m vrrjd. tussen 19-22
uur. Tel. 09-3211765249.
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.
Gem. of niet-gem. APP. 1 a
2 pers., 1 slpk., woonk.,keu-
ken, douche, wc, boyenwo-
ning. Inl. 04405-3157.
Te h. ruime KAMER centr.
Heerlen met gezamenlijk
gebr. v. keuken, eetkamer,
tuin (studentenhuis) ’325,-
-p. mnd. all-in. Tel. 045-
-421524.
Te h. te Hrl. Kerkraderweg
13 BEDRIJFSPAND met
bovenliggende woning en
kelder voor vele doeleinden
gesch., mcl. cv. ’ 1550,-
-p.m. ml. 045-413074/417373.
Te h. la 2-pers. WOON-
RUIMTE, gem. en gestoff.
Huursubsidie mogelijk.
Nieuwstr. 62, Kerkrade, tel.
045-456795 of 452895.
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: RESTAURANTMano te Maasmechelen
(B.),Kon. Astridlaan 8. Zich
wenden: Rijksweg 187, tel.
09-3211761175.
KAMER te huur in Voeren-
daal. Tel. 045-750229.
Pension De Hees heeft nog
een KAMER vry voor wer-
kend persoon. Tel. 045-
-416005.
Te huur KAMER voor juf-
frouw, met kost en inwo-
ning. Tel.: 045-721759.
Te h. woonh. met app. BE-
DRIJFSRUIMTE van
10x10x3.3. h., oprit 30 m.
Gesch. v.v. doeleind. 3
slpk., kelder, tuin, garage.
Bwj. '70 te Schaesberg.
Aanv. 2 mnd. Inl. 045-
-313947.
Café ter overname aange-
boden. Leuk, goedlopend
dorpscafé met terras en
zaaltje, gelegen in Midden-
Limburg, met meerdere
vaste verenigingen. Goede
parkeergelegenheid. Rede-trjke huurprvjs. Tel. 04498-
-51415.
Te h. va. l-3-19891 gestoff.EENGEZINSWONING
met garage, te Eygelsho-
ven. Huurprijs ’ 875,-
-p.mnd. Tel. 045-460678.
KAMER te huur voor 1
pers., ’435,- all-in p.mnd.
Kerkade-West, tel. 045-
-420576.
KAMERS te h. Maastrich-
terstr. 24. Brunssum.
Gestoff. KAMER te huur,
centrum Heerlen, ’ 350,- all-
in. Tel. 045-713307.
Gemeub. ZIT/SLPK. dou-
che, keuk, Panneshei-
derstr. 1 en 19,Kerkrade.
Gemeubileerde KAMERS
te huur. Papersjans 40,
Heerlerheide.

Ter overname aangeboden
in Belgisch-Limburg, omg.
Hasselt, langs drukke ver-
keersader. kleine DRANK-
GELEGENHEID. Goede
omzet, vry van brouwerij,
nieuw interieur (wegens 2e
handelszaak). Voor info af-
spraak: 09-3211316614, vra-
gen naar Marcel Goris.
KAMER te huur aan de
Markt in Sittard. direct te
aanvaarden. Tel. 045-
-724690.
KERKRADE-BLEIJER-
HEIDE: compl. boyenwo-
ning te huur. huurprijs

’ 55Ö,- Inl. 04457-2505, na 18
uur.
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
in studentenhuis. Tel. 045-
-455755.
Gemeubileerde KAMER
m. cv., gebruik v. keuk. en
douche, eigen opgang

’400,- p. mndTvoor heertel.
045-212755.

Studente, 23 jr., zoekt AP-
PARTEMENT, 1 kamer
met kookgel., in Heerlen-LandgraafTel. 045-313083.
Heel dringendWONING 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.

EENGEZ.WON. geh. on-
derkelderd m. tuin, 4 slpk.
te ruil tegen soortgel. won.
Niet in Kerkrade-Oost. Tel.
045-464345.

SILO-verharding, erfverh.,etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties;Kerkrade. Tel. 045-457415.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’6,-. Veendrick, ingang
ikasteel Amstenrade.

' Onderdelen Bank SCHIN-. NEN. Tel. 04493-2715.
FRANK heetwaterreini-
gers. Frissen/Tuin en Park.BV 04406-40253. |
PLATEAUWAGEN 4x
1,85.Pr. ’950,-. Kunder-
kampstr. 9 Voerendaal.
Te k. DOUVENSPUIT, 18
m, 120 1. pomp, 600 1. tank,
’2650,-. Tel. 045-311506.
HOOI te koop. Tel. 04498-
-57244.

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.
Aan de Zeeuwse Riviëra bij
Zoutelande 8-pers. ZO-
MERHUISJES. Voor- en
naseizoen ’2OO,- p.w. Ook
felegenheid tot kamperen.

'el. XII IB6-1362.
Vrouwenpolder: te huur
met carnaval: ZOMERWO-
NING, 8-pers. Tel. 01100-
-28382.
Nu boeken voor een aan-
trekkelijk geprijsde ZO-
MERVAKANTIE in Tirol.
Inl. en inform. 04492-1762.

Te k. gevr. TOERCARA-
VANS, ook verkoop toerca-
ravans. Tel. 045-323178.
Te k. STACARAVAN mcl.
douche + w.e. in mooie
bosrijke omgev. te België.
Inl. 045-420126, na 18 uur.

Voordiepaar mensen die de BK
nognietbijzonder genoegvinden

De ene automobilist vindt hetfantastisch om een paneel. Loopt ver omheen, dan komt u ookderechterbuiten- carrosserie onder alle omstandigheden horizontaal houdt,

auto te hebben die je overal tegenkomt. Zoals de succes- spiegd tegen. En de stevige beschermstrips aan de zijkant. Een formidabel gevoel.

volleCitroen BK. Die zie jezo vaak, dat kan niet anders daneen Dan stapt u in. Bijzonder comfortabele En wat kost de BK Chamonix? Fl. 22.990,-

-perfecte auto zijn. De andere automobilist, en misschien fauteuils. Veel ruimte. Mooie bekleding. En: een reeds inge- (exclusief afleveringskosten). Mocht u aanschaf overwegen,

bent u dat wel, geeft het juist een goed gevoel om in een bouwde stereo radio-cassette speler. Niet zomaar één, dan is enige spoed wel geboden. Want dit model hebben we

auto te rijden die je maar zelden ziet. maar een nieuwhightech modelvan Philips, inclusiefspeakers echt maar voor een paar mensen gemaakt.
__

U zou de Citroen BK Chamonix eens van dichtbij in de voorportieren. CITROEN téÊki
moeten bekijken. Begin bij de achterkant. Chique naam, Wat u niet ziet, maar bij een proefrit meteen .De hjer afgebee|de gX chamonix js ujtgerust met brede MXL.
Chamonix. Snelle, sportieve spoiler. Reflecterend BX-achter- merkt, is het hydropneumatische veersysteem, dat de banden met full-cover wieldoppen. Deze zijn als extra leverbaar.
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VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN. AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.
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Das größte Wohnkaufhaus im Raum Aachen

ff WilrQ&lAn-RrnichlAmïHAn Geschaftszeiten: 9.00-18.30 Uhr, Samstag 9.00-14.00 Uhr. /WW UI O^l^l lUIv/IV^I IWCIUCI I Kaninsberg, am Autobahn-Kreuz Aachen " Tel. (0 24 05) 60 20 Langer Samstag 9.00-18.00 Uhr /
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VENLO/GRUBBENVORST - „Het
water staat ons niet tot aan de lip-
pen. Nee, we lopen hier rond met
een snorkel. We kunnen geen kant
meer op." Zo verantwoordde burge-
meester J. van Graafeiland van
Venlo gisteren het officieel inge-
diende verzoekschrift aan deKroon
om eenderde deel van het grondge-
bied van grensgemeente Grubben-
vorst te annexeren. In totaal wil de
stad 1.400 hectare hebben om de ko-
mende 20 a 30 jaar haar functie als
'hoogwaardig centrum van overslag
en distributie' waar te maken.

boeg geven dat Grubbenvorst *mogelijke middelen zal aangfllP
om niet eenderde deel van >»
grondgebied te hoeven afstaan'
Venlo.
Het wordt nog spannend voor »'
10, zo is de verwachting. Er beSÖ
namelijk twee mogelijkheden
een dergelijk voorstel aan deKr"
te behandelen. Dat is ófvia eenSj
le behandeling (een Algen»
Maatregel van Bestuur) of via Jwetswijziging. En dat laatste *nog wel eens lang op zich kun»
laten wachten. Het verzoek tot»
zigen van de gemeentegrens z*
wetswijziging behandeld mo*
worden als eenvijfde deel van
Tweede Kamerleden daal*
vraagt.Een deel van de grond is waterwin-

gebied. Daar wil Venlo, met de
rechtvaardiging dat er een 'business
meeting point' aanwezig dient te
zyn, over een oppervlakte van 80 a
100 hectare een golfbaan aanleggen.

Deroep om uitbreiding van Venlos
grondgebied is al sinds september
1985 aan de orde. Toen schreef het
provinciaal bestuur dat Venlo zoda-
nige ruimtelijke mogelijkheden
diende te krijgen dat de stad zich
ten volle zou moeten ontplooien en
dat de uitvoering in één bestuurlij-
ke hand gehouden moet worden.

Vennaaten van Grubbenvorst W
digde gisteren aan een lobby te 9
ten bij Tweede Kamerleden. «*zou toch te gek zyn als wevoor*
dergelijk ingrijpende grensvVjl
ging geen dertig kamerleden bU
kaar krijgen." Zijn Venloose riy
Van Graafeiland is daar nog ni**.
van overtuigd: „We hebben in F
cipe de steun van deprovincie d"
op staat dat er een oplossing gev
den wordt voor het nijpend ge^
aan industriegronden. Ik kan
geen gebakken lucht verkopen
morgen weer een bedrijfop de sf
staat voor een lap grond! Daarop
hetvan belang dat deze zaak zo SJmogelijk, liefst dit jaar nog, en'
zonder tussenkomst van de TW«*
Kamer geregeld wordt."

Van onze verslaggever
SCHINVELD - De 16-jarige R.
uit Schinveld is woensdag op de
Markt in zijn woonplaats ernstig
mishandeld door plaatsgenoot F.
(20). R. arriveerde 's avonds rond
tienen op het plein, op de plek
waar zich doorgaans een groepje
jongeren ophoudt. R. stapte naar
voren en sloeg en schopte F. zon-
der aarzeling in elkaar.

Volgens de rijkspolitie liep de
jongen daarbij ernstig inwendig
letsel en kneuzingen aan hoofd
en hals op. Hij is opgenomen in
het ziekenhuis in Brunssum. F.
is aangehouden. Hij zal binnen-
kort worden voorgeleid.

De oorzaak was volgens de rijks-
politie een gewoneruzie, die een
week eerder was ontstaan. Even-
tuele getuigen van de aframme-
ling worden dringen verzocht
contact op te nemen met het
groepsbureau van de rijkspolitie
in Amstenrade.

Jongen (16)
ernstig

mishandeld

HEERLEN - De vitaliteit van
de Limburgse bossen is vorig
jaarverslechterd. Dat blijkt uit
'het vitaliteitsonderzoek 1988
van het Nederlandse bos. Van
het Limburgse bosgebied,
32.000 hectare groot, is bijna 57
procent gezond, terwijl het
jaar daarvoor nog 62 procent
gezond genoemd kon worden.
De categorie minder vitale
bossen is nagenoeg gelijk ge-
bleven op ruim 26 procent.
Zorgen baren echter de laatste
twee categorieën in het onder-
zoek die staan voor 'weinig en
niet gezond': maar liefst 17
procent van het Limburgse

bosgebied wordt in die catego-
rie ingedeeld, terwijl men het
jaar daarvoor nog maar 13 pro-
cent als weinig of niet vitaal
omschreef.

Zoals bekend vallen onder de onge-
zonde bossen de streken rond Ven-
ray, het Peelgebied (veroorzaakt
door uitstoot van amoniak afkom-
stig van varkensmesterijen) en de
Weerter bossen. 'Zuid-Limburg' is
in dit verband vitaal te noemen, zo
deelt H. Custers van het Consulent-
schap mee. Slechts een deel van het
Vylenerbos vormt in het zuiden een
kleine rotte plek.

In vergelijking met de overige 'bos-
rijke' provincieszoals Drenthe, Gel-
derland, Overhssel, Utrecht en
Noord-Brabant is het aandeel min-
der en niet-vitalebossen laag te noe-
men.
De grove den en de fynspar zrjn er
in Limburg overigens niet echt op
achteruit gegaan. De beuken en
Oostenrijkse en Corsicaanse den-
nen zijn gezonder geworden. De vi-
taliteit van deeiken het overig loof-
hou - nog altijd goed voor veertig
procent van het totale bomenbe-
stand - is er op achteruit gegaan.

Begin deze week werd een afdeling
Zuid-Oost opgericht van de Neder-
landse Vereniging van Boseigena-
ren. Deze club stelt zich ten doel
eigenaren van bossen (in Limburg
en oostelijk Noord-Brabant) zoveel
mogelijk informatie te veschaffen
over onderhoud en instandhouding
van bosgebieden. Eind vorig jaar
wist het landelijk bestuur drie mil-
joen gulden te krijgen voor verbete-
ringen in deNederlandse bosbouw.

" De gebieden in Limburg
waar de vitaliteit van de bo-
men slecht of zorgwekkend te
noemen valt zijn op deze teke-
ning aangeduid met 'kale
boompjes', (bron: Ministerie
van Landbouw en Visserij)

Tekening: KAREL GERRITS

Ongemotiveerd
Herindelings-onderhandelingen,
gesprekken met verschillende rand-
gemeentes en laatstelijk afzonder-
lijk met Grubbenvorst leidden door
de jaren heen echter niet tot een op-
lossing die Venlo met open armen
ontving. Of zoals burgemeester
R. Vennaaten van Grubbenvorst
gisteren zei: „We willen best vier-
honderd hectare afstaan, maar geen
1.400 en zeker niet inclusief het ge-
bied op en rondom de veiling. Er is
geen enkele motivatie gegeven
waarom Venlo het noodzakelijk
acht dat gebied te krijgen. Het aan
de Kroon gerichteverzoek van Ven-
lo is niet onderbouwd en bovendien
staan we hier als een paal achter
onze driehonderd bewoners van de
buurtschappen Raaieind, Heierhoe-
ve en een deelvan Californië. Ze ho-
ren bij Grubbenvorst!"

Randstad begint
opleidingscentrum

in Maastricht
MAASTRICHT - De uitzendgnj
Randstad opent in februari een
leidingscentrum in het bedrijven!
bouw van het Maastrichtse exPj
tic- en congrescentrum (ME.
Het wordt dezesde opleidingsfac
teit van de groep in Nederig
Randstad ziet vanuit Maastrtf
mogelijkheden om ook cursisten'
de naburige landen te werven, j
Het Randstad Opleidingscentra
verzorgt vooral computercurS*
sen, maar ook trainingen op CJJmunicatiefvlak zoals 'zakelijk c<*
municeren'. In de opleidingseen
worden in totaal 35 korte comp^
opleidingen verzorgd.

Het Actiecomité Grubbenvorst
Zelfstandig zal vanmorgen bij el-
kaar komen en in een vandaag te be-
zorgen verklaring een schot voor de

In het kader van de slotmanifestatie
wordt in Maastricht een milieu-kun-
stexpositie gehouden en vindt te-
vens de jaarlijkse uitreiking van de
miüeuprijs van de stad Maastricht
plaats.

MAASTRICHT - In afwyking van
andere jaren zal de Milieu-estafette
via het Pieterpad in omgekeerde
richting worden gelopen. Dit bete-
kent dat deze keer in Sint Pieterbu-
ren wordt gestart en de slotmanifes-
taie in Maastricht zal plaatsvinden.
Dit zal zaterdag 27 mei gebeuren op
het Vrythof. Speciaal voor de deel-
nemers aan deze milieu-estafette
wordt bij Eysden een pontonbrug
over de Maas aangelegd.

Finish estafette
Pieterpad thans
in Maastricht

yens de officiële opening van een
opleidingscentrum voor de carros-
seriebouw op het industrieterrein
De Koumen in Heerlen. Dit is het
eerste van de 36 projecten die in het
kader van het Europees stimule-
ringsprogramma binnen twee jaar
gereed moeten zijn. De bouw van
het opleidingscentrum kostte
350.000 gulden. Daarvan werd an-
derhalve ton betaald uit de Efro-pot.

Van Zeil start
programma voor
regionale steun

Europese hulp voor Oostelijke Mijnstreek
" Met het afspuiten van een autoverrichtte Heerlens burgemeester Van Zeil gisteren deopening
van een opleidingscentrum voor de carrosseriebranche op industrieterrein De Koumen in Heer-
len Foto: DRIES LINSSEN

Van Zeil bepleitte by' de opening
een gezamenlijke aanpak van alle
gewesten Heuvelland, Westelijke
Mijnstreek en Oostelyke Mijnstreek
om Zuid-Limburg met steun van
het ryk en de provincie door de
Europese Gemeenschap aangewe-
zen als zogenoemd 'doelstelling ll-
gebied'. Die status zou perspectief
bieden om nog een stuk financie-
ring van de Europese Gemeenschap
te verwerven ter verbetering van
vooral de verkeersinfrastructuur.

Daarbij zei hij te denken aan dever-
wezenlijking van de allang bepleite
spoorverbinding Heerlen-Aken.

Van onze redactie economie
HEERLEN - Burgemeester Van
Zeil van Heerlen installeerde giste-
ren de van de stuurgroep die belast
is met de uitvoering van het Euro-
pees stimuleringsprogramma voor
de Oostelijke Mijnstreek. Uit het
Europees Fonds voor de Regionale
Ontwikkeling (Efro) kreeg deze re-
gio een subsidievan 17 miljoen gul-
den.
Met steun van het ryk, de provincie

Limburg, het gewest en het be-
drijfsleven kunnen 36 projecten op
het gebied van toerisme, innovatie,
transport, logistiek, onderwijs, tele-
matica, infrastructuur en steun aan
het midden- en kleinbedrijf worden
gefinancierd. Daarmee is een totaal-
bedrag gemoeid van ruim 86 mil-
joen gulden.

Als voorzitter van dé stuurgroep en
van het Streekgewest Oostelijk
Zuidlimburg verrichtte Van Zeil te-

Vrijdag 20 januari 1989 " 18
provincie

Burgemeester: 'Ik kan geengebakken lucht verkope

Venlo kan geenr
kant meer opVitaliteit Limburgse

bossen verslechterd

Onderzoek over 1988 wijst uit:

Scheidende voorzitter KvK-Mijnstreek:

'Herstructurering nog
lang niet voltooid'

door peter bruijns

Ook het ontbreken van cc"
spoorverbinding met Aken &
hem hoog. De ex-voorzitter ef'
gert er zich bovendien aan a»
busreizigers tegenwoordig n»
twee uur onderweg kunnen zir
van Gulpen naar Geleen. „MÜ"
enige hoop is, dat er meer bedril'
ven naar de Mijnstreek komen
Dan lossen de infrastructuren
problemen vanzelf op."
Janssen 'betreurt het in dat ve>'
band ook dat het nooit tot cc"1

goede samenwerking is gek0"
men tussen Sittard, Bom, QZ
leen en Beek. Het had eigenW*
één stad moeten worden". Da?
was het nu het derde stedeW*
knooppunt van Limburg ie
weest met alle voordelen v»n'
dien.

heeft genomen als voorzitter van
de Kamer van Koophandel voor
de Mynstreek. Gisteren droeg hy'
de voorzittershamer over aan ir.
H. W. Schiffelers (57).

SWEIKHUIZEN - De herstruc-
turering van deMynstreek is nog
lang niet voltooid, de luchthaven
heeft nog geen Oost-westbaan en
Heerlen heeft nog geen stedelij-
ke allure. Enkele van de proble-
men die Mr. Johan Janssen (66)
achter zich laat nu hij afscheid

van Koophandel, treedt hy' de
23e januariuit hetbestuurvan de
Regionale Omroep Zuid. Dan is
de man uit Sweikhuizen overi-
gens nog lang niet van de podia
verdwenen. Hij bekleedt nog by
tal van stichtingen en organisa-
ties een bestuursfunctie en heeft
nog enkele commissariaten.

Janssen trekt zich deze maand
voor een groot deel uit het open-
bare leven. Na gisteren afscheid
te hebben genomen bij deKamer

" Mr. Johan Janssen; er blijven nog veel problemen onopgelost bij zijn afscheid als voorzit-
ter van de Kamer van Koophandel voor de Mijnstreek.

PETER ROOZEN

geen goed meer doen

Janssentrekt zich terug alsvoor-
zitter van de Kamer omdat hy
bang is dat hy het bedrijfsleven
niet meer helemaal goed aan-
voelt en te oud wordt. „Ik sta er
niet meer dicht genoeg by'. En ik
heb er een verrekt grote hekel
aan dat mensen denken: wat
blijft hy' lang zitten. Een goed be-
stuurder weet wanneer hy' moet
opstappen." Het is al zes jaar ge-
leden dat hij als directeur van
DSM-Limburg bv de poorten
achter zich liet. „Sindsdien lees
en hoor ik alleen nog maar van
de onderwerpen en problemen
in het bedrijfsleven. Dat is toch
heel anders dan dat het dagelijks
in jebloed meeloopt."

leen verstand te hebben van de
Randstad. Zij moet niet aan poli-
tiek doenmaar besturen. Ik vind
het zo flauw wat De Korte doet.
Een vergelyking tussen Amster-
dam en Brussel heeft geen zin.
Wij hebben in een eigen onder-
zoek duidelyk aangetoond dat
het premiestelsel in Belgisch-
Limburg veel beter is. Voor ons
gaat het erom of een bedryf zich
vestigt in Heerlen of in Hasselt.
Daar heeft dè minister nooit met
argumenten op gereageerd."

Optimaal
De Sweikhuizenaar is voorlop1»
nog niet overtuigd van het sf
ces van de Europese eenW'
ding. „Limburg is wel het balk**,
van Europa, maar er zit nog cc
groot hek omheen." Ik ben ban»
dat het niet zon vaart zal loP*l|.
maar als het wel lukt, kan UJL,
burg daar optimaal van profil
ren.

Als het om de stedelijke infr''
structuur gaat, kijkt JanssefJtrouwens bedenkelyk naar cc»
stad als Heerlen. Niet alleen h«
grote gat tussen de winkelgeb»*"
den is hem een doorn in het oov
hy kykt ook fronsend naar plan'
nen om op In de Cramer cc'
meubelboulevard aan te leggeP'
„Dat trekt het publiek weg uit 0
stad." Bovendien ligt de spot?'
lijn in Heerlen verkeerd. De rai
begrenzen de groei van het een
trum, aldus Janssen.

Van onze
verslaggever

HEERLEN - In zyn
afscheidrede als
voorzitter van deKa-
mer van Koohandel
voor de Mynstreek
bekritiseerde mr. Jo-
han Janssen gisteren
de tendens naar sa-
menwerking van de
Kamers van Koop-
handel. „Dat leidt tot
ongewenste bureau-
cratisering." Zo
richtte de Vereni-
ging van Kamers van
Koophandel met gel-
den van de afzonder-
üjke Kamers een da-
tabank op waar de
regionale Kamers
evenwel totaal geen
grip meer op heb-
ben.
Volgens mr. Janssen
moeten de Kamers
een eigen gezicht

Vraagtekens bij
samenwerking

blijven tonen.
Wat de Oostelijke
Mijnstreek betreft
constateerde mr.
Janssen dat die
thans de grootste
problemen te boven
is gekomen.
Uit de Enquête Re-
gionale Bedrijfsont-
wikkeling (ErBO) .
blijkt dat in 1988 de
omzetten, de export
en de investeringen
in de Mynstreek zyn
toegenomen en nu
ruim boven het lan-
delijk gemiddelde
liggen. De werkgele-
genheid is toegeno-
men met drie pro-
cent, dat is gelijkaan

de landelyke ont-
wikkeling.
In de Mynstreek
groeide het aantal
vestigingen in 1987
met 330 tot 13.661.
Dat is iets beter dan
in de rest van Lim-
burg, maar steekt
nog steeds schril af
tegen het landelijk
gemiddelde.

Op grond van het
aantal van ruim 200
nieuwe bedrijfsves-
tigingen in het derde
kwartaal van 1988 is
de verwachting ge-
wettigd dat die groei
komend jaarzes pro-
cent zal bedragen.

In de jaren van zyn voorzitter-
schap is steeds Janssens grootste
zorg geweest het achterblijven
van het investeringsklimaat in
de Oostelijke Mynstreek. Jans-
sen heeft er in zijn jaarredes
voortdurend op gehamerd. Voor-
al minister De Korte kan bij hem

Gehamerd

Zorgen
De nog niet geslaagde herstruc-
turering van deMynstreek is een
van de grootste zorgen voor
Janssen. „Een buitenstaander
heeft bijvoorbeeld de grootste
moeite hier een industrieterrein
als Dentchenbach te vinden. En
ook Limagas ligt helemaal ver-
keerd. En wie weet er nog deweg
naar de draf- en renbaan of naar
Rolduc? Kortom, het gebied is
niet doorzichtig genoeg."

De haven van Antwerpen wO>r
dan net zo groot als Rotterda^Als we erin slagen het transp^
tussen Antwerpen en
Duitsland over onze wegen te',
ten lopen, zit Zuid-Limbii"
goed. Maar Venlo krygt het a*

moeilijk."„De regering wekt de indruk al

De Korte betoogde laatst nog in
Heerlen dat deregio niet te veel
moet mokken. Dat is psycholo-
gisch gezien slecht voor de
streek, was de moraal van zyn
verhaal. De minister had een ver-
gelijking laten maken van het in-
vesteringsklimaat in Nederland
en België, waaruit bleek dat de
twee landen elkaar niet veel ont-
lopen.
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Promenade 37-39, Heerlen.
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De zeer dichte mist (op sommigeplaatsen minder dan 100 meter
zicht) van gisteren heeft tot relatief weinig ongelukken in Lim-
burg geleid. In de avondspits was het wel een aantalkeren raak.
Bij een aanrijding in Heythuysen was gisteravond een dode te be-
treuren. Op de provinciale weg werd de 24-jarige T. Lommen uit
Sevenum door een ongevalzo zwaar gewond geraaktdat hij later
overleed.
Volgens de politieheeft de automobilistwellicht te hard gereden in
de mist, vloog daardoor uit een flauwe bocht en kwam met zijn
auto tot stilstand tegen een boom.
Over het algemeen was de politie echter tevreden over het rijge-
drag van de automobilisten. ,J£r werd voldoende afstand gehou-
den en langzamer gereden", zo meldde een woordvoerder van de
Heerlense politie.
Volgens de districtsmeldkamer van de Rijksverkeersdienst in
Roermond waren er gisteren zelfs minder ongelukken dan nor-
maal. De mist was overigens zo dicht dat vrachtauto's met ge-
vaarlijke stoffen zich niet op de weg mochten vertonen.

Foto: FOTOBUREAU KUIT

Het voorstel moetgezien worden als
een alternatief voor het plan van
staatssecretaris Evenhuis van Eco-
nomische Zaken dat voorziet in
middag-avondwinkels. „Buikpijn
vervangen door hoofdpijn", zegt
een woordvoerder van de LOZO
over het CDA-idee. „We zijn tegen
middag-avondwinkels omdat win-
keliers en personeel, te zwaar wor-
den belast. Een tweede koopavond
heeft hetzelfde effect".

Het CDA denkt met zyn voorstel
een brug te kunnen slaan tussen de
verschillende politieke opvattingen
over de manier waarop de winkel-
sluitingswet moet worden gewij-
zigd. Een Kamermeerderheid van
VVD, PvdA en D66 voelt in principe
wel wat voor het voorstel van Even-
huis, maar de politieke dicussie is
nog niet beëindigd. Volgens de
staatssecretaris zijn middag-avond-
winkels, die van 12 tot 21 uur open
zijn, een uitkomst voor mensen die
overdag werken en dan geen tijd
hebben om boodschappen te doen.

Ook het Nederlands Christelijk On-
dernemers Verbond (NCOV) ziet
het CDA-plan niet zitten, maar
vindt het wel beter dan het avond-
winkel-voorstel. Het NCOV blijft
echter op het standpunt staan dat de
huidige winkelsluitingswet geen
bijstelling nodig heeft.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

ffih ~ e Maastrichtse rechtbank heeft gisteren de verdere gevan-
t\JJ°uding van de 23-jarige Y.Y. uit Maasmechelen bevolen. Hy' wordt
*D 1Verdacht op 24 novembervan het vorig jaareen overval te hebbenerie£gd op een kledingzaak aan dePassage in Geleen. Bovendien denkt
veri i

p°ntie Q<at y. ietsvan doen heeft met de op 5 januari jl. gepleegdeval op een 80-jarige vrouw in het Middenlimburgse St. Joost.

Vervolg van pagina 1
- Gedeputeerde Staten van Limburg hebben nog

*n standpunt ingenomen over het besluit van de ministern de mergelwinning in 't Rooth aan banden te leggen. Wel
sperde het College instemmend op de beslissing om het
«teau van Margraten te behouden. „Een verstandig besluit."
* Provincie had eerder in een eigen rapport al gesignaleerd
J: «et afgraven van het plateau niet noodzakelijk is voor de
"nentvoorziening in Nederland, ongeacht Europa 1992.

De directievan ENCI in Maastricht
heeft vergeefs geprobeerd het rap-
port van de provincie in zijn geheel
in handen te krijgen. In de wandel-
gangen werd gezegd dat de uitkom-
sten voor de cementindustrie niet
ongunstig zouden zijn. Hoewel de
ENCI wel delen van hetrapport ter
inzage heeft gekregen, wilden GS
niet de hele rapportage opsturen.De provincie liet de ENCI-directie
onlangs weten dat binnenkort beke-
ken zou worden hoe het rapport in
de openbaarheid zou worden ge-
bracht.

lark-et Provinciaal bestuur speelt
JJÏ&U mee dat Limburg duidelijk'
Ine nrt van °"e ec°nomische ople-
l*- Dat heeft een door de provin-

cic Limburg ingesteld onderzoek
aangetoond, zo hebben Gedepu-,
teerde Staten gistermiddag bekend-
gemaakt.

Bij het ENCI-personeel sloeg de be-
slissing van Smit-Kroes gisteren als
een bom in. Volgens woordvoerder
Ehrens van de ondernemingsraad
was deverslagenheid onder het per-
soneel groot. „Het is bitter om dit te
horenen dan te merken dat anderen
tegelijkertijd feest aan het vieren
zyn."

Miljoenenbuit bij
twee overvallen

Het komende decennium heeft de
ENCI nog een winbare voorraad
kalksteen beschikbaar in de St. Pie-
tersberg in Maastricht. De voorraad
daar bedraagt 22,7 miyoen kubieke
meter. De ENCI verwacht dat in het
jaar 2000 de kalksteenvoorraad uit-
geput is. De beschikbare hoeveelhe-
den in het 'grindgat Eijsden' en on-
der 'Dn Observant' bieden volgens
het bedrijf geen bruikbaar alterna-
tief, omdat het om slechts geringe
hoeveelheden gaat. Ook invoer uit
België is volgens de ENCI uitgeslo-
ten, omdat dat land in haar eigen be-
hoefte zal willen voorzien.

dacht men dat het trio richting Ne-
derlands-Limburg gevlucht was,
maar al vlug werd de vluchtauto
(een donkerblauwe Ford Sierra) bij
de taalgrens teruggevonden. Ver-
moed wordt dat de overvallers daar
in een andere wagen zijn overge-
stapt en er mee naar Wallonië zyn
gevlucht.
Bijna tegelijkertijd werd een auto
van de posterijen in het Luikse Gri-
fegnee overvallen. Twee vrachtwa-
gens reden de wagen klem en vijf
gangsters hielden de drie inzitten-
den onder schot. Ruim 38 miljoen
franks werden in een eerder gesto-
len Audi en BMW overgeladen. De
overvallers strooiden vervolgens
kraaiepoten op de weg om eventue-
le achtervolgers af te schudden.

*an onze correspondent
I GEREN/LUIK - In nauwelijks
j^'nuten tyd werden gisteroch-

jn België twee overvallen ge-
ji,ga Waarbij in totaal ruim 2,5

Werd buitgemaakt. Het geld
In bestemd voor de uitbetaling
II in Tongeren en
(wj*. In geen van beide gevallen
ir„,. de politie enig spoor van deigallers.
!1 d ■ nds in alle vroegte overvie-
l4unne gemaskerde en gewapende
>H n het postkantoor in Tonge-
»n' *erwijl twee overvallers de 25
n<leifz'ge bedienden en postbodes
fM schot hielden, eigende een
| f?ich de inhoud van de kluis

mHJoen franc) toe. Aanvankelijk

HEERLEN - In Limburg staat dit
jaar - naast het WMC en de jubi-
leumactiviteiten van de Limburgse
Muziekbond - een" aantal heel bij-
zondere blaasmuziekprojecten op
het programma. Bovendien zijn di-
verse Limburgse blaasorkesten en
musici betrokken bij enkele nieuwe
initiatieven, die in 1989 onder meer
door de KRO worden ontplooid.Belg verdacht van

overval in Geleen

Importen
Het bedrijf was daarom al ruim
twaalf jaar bezig met de concessie-
aanvraag voor een deel van het Pla-
teau van Margraten. Andere win-
ningsmogelykheden dan het Pla-
teau zyn volgens Enci uitgesloten.
De kalksteen die het bedrijf levert,
is een grondstof voor cement. Sa-
men met Hoogovens is het bedryf
verantwoordelijk voor 60 procent
van de cement in Nederland. Derest
wordt nu al geïmporteerd.

Zo zal het LSO in oktober een pro-
ject op touw zetten met een nog aan
te wijzen (ad-hoe) harmonie-orkest.
Tijdens de concerten, die in Venlo,
Heerlen en Maastricht gegeven wor-
den zal onder meer de compositie
Musica Reservata van Hans Cox in
première gaan, een compositie voor
symfonie- én harmonieorkest.
HeinzFriesen zal dit concert leiden.
Friesen is overigens sinds kort ook
artistiek leider van The Amsterdam
Wind Orchestra; de voormalige Am-

sterdamse politie Kapel. Dit be-
roeps harmonie-orkest zal zich ko-
mend theaterseizoen met liefst acht
programma's op deNederlandse(en
dus ook Limburgse) podia manifes-
teren.
In de Maaspoort van Venlo, die
sinds kort wordt gerund door Math
Schmeitz, de voormalige directeur
van het Wijngrachttheater en de Ro-
dahal van Kerkrade, wordt eind van
dit jaar in samenwerking met de
KRO begonnen met een nieuwe
blaasmuziekserie. Tijdens een drie-
tal concerten zal een integratie tot
stand worden gebracht tussen

blaasmuziek, koormuziek en solisti-
sche bijdragenvan gerenommeerde
profesionele solisten.
Maar er staat nog meer te gebeuren
in Venlo. Zo wordt momenteel de
mogelijkheid onderzocht om een
ambitieus Amerikaans blaasmu-
ziekproject naar Limburg te halen.
Dit jaar zal het American Water
Ways Wind Orchestra van de be-
faamde dirigent Robert Boudreau
een Europese tournee maken. Dit
orkest, dat jaarlijks met een boot
steden langs de Mississippi aan-
doet, zal zijn activiteiten dezezomer
verplaatsen naar deMaas. Zo zal het

Nieuwe projecten
rond blaasmuziek

CD's, een Hafa-serie en concerten op de Maas orkest ook Luik aandoen en wordt
de mogelijkheid onderzocht het or-
kest in het kader van het WASBE-
festival tijdens het WMC te laten op-
treden.
De KRO - en met name Roy Schijf,
de producer van het muziekpro-
gramma 'Zin in muziek' - gaat zelf
platen en CD's met blaasmuziek
produceren. Er wordt daartoe een
nieuwHafabra-label in het leven ge-
roepen. De opmaat van deze nieuwe
serie geluidsdragers wordt gegeven
door het Klarinetchoir van Piet Je-
gers.
Binnenkort zal deze CD, waarvan
Heinz Friesen de klankregie voor
zijn rekening nam, op demarkt ver-
schijnen. De definitieve start van de
nieuwe KRO-blaasmuziekuitgaven
wordt gegeven door deKoninklijke
Harmonie van Thorn 0.1.v. Jan Co-
ber. Het concert, dat deKoninklijke
enkele maanden geleden in de Ro-
dahal gaf tijdens de wedstrijd in de
Concertafdeling, werd door deKRO
life opgenomen. Ook ligt een CD
met de Kerkelijke Harmonie van
Thorn in het verschiet.

; rjs .r°ofoverval in Geleen schoot
ti Bi er de winkelier in zyn been
*ril £ aan de haal met 45.000 gul-
*eft geld is spoorloos en Y.
ïts fJy nu toe ontkend ook maar
«ti „ , de overval te maken te heb-Sehad.

'Beschuldigingen berusten
op niets en zijn onwaar'

Burgemeester Gilissen over aantijgingen Nieuwe Revu:

"St Tef(j e Joost werd voor enkele hon-
*l k! 1

4
guldens aan geld en siera-

'erbj Bemaakt- De vrouw raakte
)t j J "iet gewond, in tegenstelling

'ëcc ♦ eense boetiekhouder, die
og nj ehjk en lichamelijk opzicht
"r.'Va?* volledig hersteld is van de

Van onze verslaggever

Foto:WIDDERSHOVEN

Abel Consultancy deelde mede dat
in mei 1989 hunrapport klaar moest
zyn. Dat hield in dat medio maart
een kant en klaar voorstel aan het
college zou moeten worden gedaan.
„Schriftelijk is gevraagd naar de
precieze opzet, impact, benodigde
hoeveeldheid terrein en parkeren."
Na het laatste gesprek is van Abel
Consultancy niets meer vernomen.
Ook van de zyde van de gemeente
bestond geen aanleidingom contact
met Abel Consultancy op te ne-
men".Van onze verslaggever

cy twee dagen later schriftelijk be-
vestigd. Op 18 november heeft een
tweede gesprek plaatsgevonden".

zich als zakenlieden voordoende
journalisten gezegd hebben dat er
wel iets te 'regelen viel' om een
semi-permanente ruimtevaartten-
toonstelling te vestigen in het ge-
bied Heunsberg, ook wel het 'pla-
teau Wilhelminatoren' genoemd.
Het Toeristisch Recreatief Overall
Plan (TROP) laat op deze plek ech-
ter geen bebouwing toe.

VALKENBURG - Burgemeester
Paul Gilissen van Valkenburg heeft
gisteren duidelijk kenbaar gemaakt
dat de geuite beschuldigingen van
het weekblad NieuweRevu aan zijn
adres op niets berusten en onwaar
zijn. Ook gemeenteraadsleden twij-
felen sterk aan het waarheidsgehal-
te van de beschuldigingen. Ze vra-
gen zich af of er geen juridische
stappen genomen moeten worden
tegen het weekblad. De aantijgin-
gen hebben namelijk nogal conse-
quenties voor de gemeente, zo laten
ze weten.

Gilissen: „In een brief van 11 okto-
ber 1988 verzocht Abel Consultancy
BV om een onderhoud om namens
de stichting 'Europe-Amerique
1992' te onderzoeken of er mogelijk-
heden zijn om gedurende een jaar
de tentoonstelling 'Air and Space
exhibition 1992' in Valkenburg on-
der te brengen. Het onderhoud
heeft op 19 oktober plaatsgevonden.
Het gesprek is door Abel Consultan-

Nieuwe Revu schryft in het num-
mer van volgende week dat met
burgemeester Paul Gilissen van
Valkenburg te sjoemelen valt. Gilis-
sen zou volgens het blad tegen twee

De gemeente is nagegaan of Abel
Consultancy inderdaad een kantoor
had in het World Trade Centre in
Rotterdam. Dat bleek juist te zijn.
„In het tweede gesprek is het gebied
nabij de Wilhelminatoren wederom
ter sprake gekomen", aldus Gilis-
sen. „Door ons is naar voren ge- ■bracht dat naast landschappelyke-
en bestemmingsplan-problemen ;
ook de eigendomsverhoudingen in
dat gebied de mogelijkheden om de !
tentoonstelling daar te situeren zou- "
den bemoeilijken. Gevraagd is toen
naar andere terreinen. Gesproken is 'over deterreinen nabij kasteel Hou-
them en de Couberg".

Ier: as de Geleense politie na uit-
irj| Onderzoek geluktom deman
iags Vrouw te identificeren die
i bet V(ior ac overval in Geleen in
in Ep\fffende winkel kleding had-
H °^K°cht. Volgens depolitie wa-
(ti al v°ldoende aanwijzingen om
et bj{. Verdachten te kwalificeren.
"H ,e . en de 21-jarige vrouw
ieiv .^.Sittard te zyn. Zy verbleef

Uldig in Maasmechelen.

" Met NUL- én RL-professor Winand Wijnen als promotor slaagde Kerkradenaar Mathieu
Schlijper uit Meerssen(links) voor het doctoraalexamen van deNarrenuniversiteit. Rechts
'professor' Pierre Cnoops.ichf v

s hoofdinspecteur Peter Fro-
-Ider,

n de Geleense politie is het
>t 2e2°eksteam begin deze week
Ms gp^nPersonen (van zowel ryks-
Sch, *m^entepolitie) uitgebreid om
MW ■ er te verdiepen in de over-
>nrje"ln Geleen en St. Joost. Het
r*nuit h wordt gecoördineerd

net Geleense politiebureau.

I \n ■:hte JanUari werd het duo door de
ïtejH"Commissaris in bewaring

.."orige week vrydag kon H.

iet.ïaast eetal werd op verzoek van de
JanijaCn*se ofncier van justitie op
JaasnT 1 "'"1" door de Rykswacht in
elfrjgehelen aangehouden en de-
tftfj dag uitgeleverd aan Neder

Oecher Platt als in zijn, naar
eigen zeggen, „Nederlands van
de paus"....Narrenuniversiteit

op de Euregiotoer
en onversneden Kerkraads voor-
gedragen referaat van Mathieu
Schlyper, bekend van het radio-
programma 'Speulentere' dat hy
jarenlang heeft gepresenteerd.

!e>nbe nSe overval is medio de-
kest

r onderwerp van gesprek ge-
PfcsiL ln het AVRO-programma
fethe g verzocht. Dit leverde de
*Wh politie 90 tips °P. maar
'tibe„Voerder Frolichs zegt het een
H f !JpehJke zaak te vinden dat
fieifj ot nu toe niemand heeft ge-
zien if °P de bewuste avond iets
U Qe" neeft op Ryksweg-Centrum

Veel Valkenburgse raadsleden zei-
den gisteren niet tekunnen geloven
in de beschuldigingen van het
weekblad. „Het kan toch zo maar
niet, dat de burgemeester door het
slyk wordt gehaald. Ze zullen met
harde feiten moetenkomen", zo rea-
geerde raadslid Jan Frissen giste-
ren. Ook fractievoorzitter Jo Phi-
lips van het CDA vindt het niet zó
fraai wat er over deburgemeester in
de krant staat. „Maar je moet je af-
vragen in hoeverre het allemaal
waar is".

Slijk

Nog erger
De meeste bijval oogstten Los
Katastrophos uit Vaals, al scheen
magnefieke rector Piet Niessen
te hebben gevreesd dat juist de
verstaanbaarheid van ditkwartet'
een catastrofe zou worden. „Het
Vaals is nog erger dan het Kerk-
raads", liet hy zich immers by' de
aankondiging ontvallen. De
Vaalsenaren verrasten aanwezi-
ge ex-staatsscretaris René van
der Linden met een op het pas-
poortdrama toegesneden troost-
zang.

MAASTRICHT - Tydens de
24ste diesviering van de Narre-
nuniversiteit Limburg, gehou-
den in de Maastrichtse Staarzaal,
behaalde president F. Baumann
van de Akense overkoepelende
carnavalsvereniging A.K.V. als
enige de titel van doctorhumoris
causa. Alle overige optredenden
kwamen achter het spreekge-
stoelte vandaan als doctorandus
in de wanorde van de levensblij-
heid.

ën w^fl een achtervolging en
*ee TiT lmg Plaats, er werden
ir hJI» °,ten gelost en het slachtof-
*nk aV* daderstQt vóór de ABN-
een dCntervolgd. Daar is hy' op de
iens genolPen door twee of drie
ij on* maar niemand heeft zich
»SD^.gemeld- Heel vreemd", aldus
toidi "A Frolichs. Onder de 90
erdp ,? °Psporing verzocht' ople-
ien Waren er slechts twee uit Ge-

Vreemd

Het groepje Akenaren dat Bau-
mann naar de Maastrichtse colle-
gezaal had vergezeld, kwam deze
avond nog het meest aan zijn
trekken. Zonder enig probleem
kon het genieten van een in rap

Tot de optredenden behoorden
voorts de Bretelboys uit Helden
en NUL-professor JanPollux uit
Venlo. Professor Pierre Cnoops
kwam ditmaal minder dan an-
ders aan bod. De enkele inter-
mezzi'diehij moest vullen, buitte
hij echter zozeer uit dat hij diver-
se 'Tuches' kreeg te incasseren.

Voor de Limburgse NUL-stu-
denten was Akenaar Baumann
nog het best te verstaan, zowel in

Zijn kwasi-wetenschappelijke
verhandeling was afgestemd op
passages uitKerkraads nieuwste
woordenboek. De Akenaren ook
leken het meeste plezier te bele-
ven aan WalterBruininks diehet
Heerlens dialect slechts gebruik-
te voor verbindende teksten tus-
sen een hele reeks moppen en
grappen in Duits van uiteenlo-
pende klank en herkomst, afge-
wisseld met snuifjes Vlaams en
Schots.

De oppositiepartij Algemeen Be-
lang liet via fractievoorzitter Jean
Prickaerts weten voorlopig geen
commentaar te willen geven.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
OPEN HUIS |HH^"l OPEN HUIS

■kunststof
■MAHDHOUT tt**^**************************m■ramen V^PHI■deuren■veranda^^^b^j

ALKUBOUW
ZATERDAG 21 JANUARI 10.00 * 17.00 UUR
ZONDAG 22 JANUARI 10.00 -17.00 UUR

RAMEN DEUREN
VERANDA'S... demooiste stiow in timbarg,,,

telefoon 045 - 24 19 17
Dorpsstraat 7

NUTH J OPEN HUIS
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CDA-plan afgewezen
LOZO tegen
uitbreiding

koopavonden

Afgraven plateau voor werkgelegenheid niet langer noodzakelijk

Economische opleving
speelt ENCI parten

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Limburgse Organi-
satie van Zelfstandige Onderne-
mers (LOZO) ziet geen enkel heil in
een wekelykse tweede koopavond.
Het CDA vindt dat winkeliers de
mogelijkheid moeten krijgen een
tweede avond in de week open te
blijven. De verplichting de koop-
avond te houden op donderdag of
vrydag vervalt dan.



In 1970 richtte hy op
zyn schooleen ouderco-

Schooldirecteur
Thei Daemen

neemt afscheid
WEEKEND
DIENSTEN

exposities

Forum: Who framed Roger Rabbit, do
t/m di 20.30 uur, zo ook 15uur. Midnight
Run, do t/m di 20.30 uur. Moonwalker,
zo 15 uur.

SITTARD

Roxy: Coming to America, do t/m di
20.30 uur, zo ook 15uur. Studio Anders:
Willow, dot/m di 20.30 uur. Bambi, zo 15
uur.

GELEEN

Mabi: A fish called Wanda, dag. 14.30en
21 uur, za zo ook 18.30 uur. De Red-
dertjes, za zo wo 14.30 uur. Big, dag.
14.30 en 20.30 uur, za zo ook 18.30 uur.
The Manchurian candidate. dag. beh.
Wo 14.30 en 20.30 uur, za zo ook 18 uur,
wo 20.30 uur. WUlow, dag. 14.30en 21.15
uur, za zo ook 18.30 uur. Cinema-Pala-
ce: Moonwalker, dag. 19uur, za zo ook
14.15 en 16.45 uur, wo ook 14.15 uur.
Who framed Roger Rabbit, dag. 18.45 en
21.15 uur, za zo ook 14 en 16.15uur, wo
ook 14 uur. Frank en Frey, za zo 14 en
16.15 uur, wo ook 14 uur. Action Jack-
son, dag. 21.15 uur. Scrooged, dag. 18.45
en 21.15 uur. Palace 2: Pornoprogram-
ma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur, zo v.a. 16
uur. Ciné-K: Spoorloos, dag. 20 en 22.15
uur. Lumière: Blind Chance, dag. 20
uur. Vivement Dimanche, dag. 21 uur.
Big time, dag. 22 uur. Kinderfilmhuis
Zoem: Koenak de trouwe lynx, zo 14
uur.

MAASTRICHT

Autokino: Midnight Run, vrij t/m zo 20
uur. Die hard, vrij t/m zo 22.15 uur.

SCHAESBERG

Royal: A fish called Wanda. dag. 18.30
en 21 uur. do t/m zo en wo ook 15 uur.
Rivoli: WUlow, dag. 18 en 20.30 uur, do
t/m zo en wo ook 15.30 uur. De Red-
derdes, za zo wo 14 uur. Maxim: Big,
18.15 en 20.30 uur. do t/m zo en wo ook
15 uur. H5: Moonwalker, dag. 14 en 19
uur, za zo ook 16uur. Young guns, dag.
14.15 19.15 en 21.15 uur, za zo ook 16.15
uur. Who framed Roger Rabbit, dag.
14.30 18.45 en 20.45 uur, za zo ook 16.30
uur. Franken Frey, za zo wo 14uur,za zo
ook 16 uur. Pippi Langkous, za zo wo 14
uur, za zo ook 16 uur. Coming to Ameri-
ca, dag. 18.45 en 21 uur, do vrijma di ook
14 uur. Spoorloos, dag. 21 uur.Die Hard,
dag. 18.30en 21 uur, do vrij ma di ook 14
uur. Bioscopera: I Pagliacci + Cavalle-
ria Rusticana, zo 11.30 uur. De Spiegel:
Blind chance, vrij t/m ma 21 uur.Kiss of
the Spiderwoman, di 20 en 22.30 uur.

HEERLEN

APOTHEKENTwee weken geledenstartte het duo
Kiers-Peeters ondanks negatief ad-
vies van het Nuther college toch
met de zwemlessen in het 13x6 me-
ter grote bad. Het opstarten van de
zwemschool - vijftig mensen heb-
ben inmiddels de eerste les achter
de rug - is bij de gemeente Nuth be-
kend en volgens burgemeester Coe-
nen wordt er spoedig ingegrepen.

Van onze verslaggever

NUTH - Leen Kiers en Lies-
beth Peeters, de initiatiefne-
mers voor de oprichting van
een tijdelijke privézwem-

school achter het pand aan de
Valkenburgerweg 74A te
Nuth, gaan voorlopig gewoon
door met het geven van lessen,
Zij zijn des duivels over het

besluit van de raad om geen
toestemming te verlenen voor
vestiging van de zwemschool.

In een brief aan de initiatiefnemers
schryft het college: „Het publieks-
en verkeersaantrekkend karakter,
welke bovendien plaatsvindt in een
ruimte in deachtertuinvan een bur-
gerwoning, verdraagt zich niet met
een verantwoord ruimtelijke orde-
ningsbeleid en is onaanvaardbaarin
de woonomgeving."

Lariekoek
Leen Kiers neemt geen genoegen
met de afwijzing, „ik ga een deur
verder met myn verzoek. Ik heb
daar gegronde redenen voor. Par-
keerproblemen zyn er niet. Vlakby
het privézwembad langs de Valken-
burgerweg in Nuth is een totale par-
keerruimte van 152 meter lengte.
Dat is toch voldoende voor de drie
auto's die daar op hetzelfde tijdstip
staan".
Kiers spreekt ook zijn ongenoegen
uit over de bemoeienissen van bur-
gemeester Coenen. „De burgmees-
ter zei datwy een investering van 30
tot 50 mille in driejaartijd niet kun-
nen ophoesten. Dat is lariekoek. Ik
heb twintig jaar ervaring als zwem-
docent. Bij mijn vorige werkgever
werd een jaaromzetvan 150.000 gul-
den gehaald. Gelet op de50 aanmel-
dingen is er duidelijk behoefte aan
zwemonderricht in Nuth."

Stoppen
Burgmeester Coenen in een reactie:
„Ik adviseer hen te stoppen met
deze illegale praktijken. Zowel het
college, deraad als GS zijn tegen de
komst van een privézwemschool op
die plaats. Als zy elders in de ge-
meente een geschikte plaats vinden,
krijgen zy wél medewerking."
Leen Kiers wacht de verdere stap-
pen van de gemeente rustig af.

Eenakters in
Grand Theater

Vanavond te Landgraaf

De avond-, weekend- en zond*
diensten beginnen op vrydagavJ
en eindigen de volgende week»
dagochtend om 8.30 uur. dBRUNSSUM. Bel TIGH S 711*
HEERLEN. Claessens, Saro
straat 6, S 712541.8.g.g.
S 711400. JLANDGRAAF. Lempers, H^straat 5 Schaesberg, S 31^Voor spoedgevallen dag en 0*
bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHO*'
Smithuis, van Gronsveldstra3

S 454000.
KERKRADE-WEST. Zaterdag
10.30 tot 14.00 uur Kerkrade-*
Akerstraat 79, S 415440. Nacht*
sten van 19.30 tot 8.00 uur: Sruj?
Kerkrade West, Kampstraat
S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleyerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 461»
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 u^
zondag van 12.00 tot 13.00 uu>
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor sf
gevallen dagen nacht geopend^
SIMPELVELD - BOCHOI-
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sm
veld, S 441100. Zaterdag van »
tot 15.00 uur en zondag van 14.3 '15.00 uur. Voor spoedgevallen
men terecht van 22.00 tot 22.30 3
HOENSBROEK. Boswyk,
straat Noord 43 Treev*
S 213773. -fNUTH. Voor spoedgevallen &
apotheek (bgg TIGH S 711400)-

TIGH - HEERLEN.
S 711400

J
(Informatie over avond- en *L
einddiensten van artsen, tafljj
sen, apothekers en het Gr<^
Kruis.) j

tens, de vrouw door Ivon Schoen-
maekers. Eric van Heugten heeft de
rol van dokter Bouwman.LANDGRAAF - De Dramatische

Kunstkring Heerlen speelt van-
avond in het Grand Theater aan de
Kerkberg 4 te Landgraaf/Waubach
de eenakter 'Visite' van Rob Bog-
nèr, een nog vry onbekende Neder-
landse schryver.

GROENE KRUIS

'Visite' gaat over een man en een
vrouw die uit elkaar zyn gegroeid.
Zy proberen, ieder op een eigen ma-
nier, nader tot elkaar te komen. De
man wordt gespeeld door Lejo Mar-Raadhuis Landgraaf

wordt even oerwoud

Afrikaanse muziek door Willem Jansen
" Willem Jansen brengt alleen het geluid voort van een Afri-
\e.n.n.n<n> st.nm Foto:LEO VAN DER KLEIJ

Devoorstelling begint om 20.00 uur,
entree is vyf gulden. Aansluitend is
er Café Chantant metPaul Janssen.

Na depauze staat opnieuw een een-
akter op het programma: 'Vreugde.
Het is een improvisatie op 'Visite',
waaraan verschillende spelers van
de Dramatische Kunstkring aan
mee zullen doen. De regie van dit
geheel is in handen van Gerda van
Leeuwen.

KERKRADE. Voor spoedgeV
is de dienstdoende verpleeg!"
ge bereikbaar onder S 462222-
EYGELSHOVEN - LANDGB
Wachtdienst voor spoedgev
S 323030.

HOENSBROEK - MERKELBI
BINGELRADE. Wachtdienst
spoedgevallenS 225588.

BRUNSSUM - SCHINVELD '
BEEK. Wachtdienst voor sp"e
vallenK 259090. „.

HEERLEN. Wachtdienst *spoedgevallen tydens avond
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. W
enden 24 uur doorlopend ® 7j J

tfWerkdagen, tydens werk^
S 713712. ,„,
NUTH - VOERENDAAL - SlM*]
VELD. Wachtdienst voor sp<^
vallen S 04405-2995.

LANDGRAAF - De burgerzaal van
het gemeentehuis in Landgraaf zal
vanavond vanaf 20.00 uur omge-
toverd worden in een oerwoud.
Want in die omgeving voelt Willem
Jansen zich buitengewoon thuis.
Jansen, zo verklapt een persbericht,
kan namelijk in zijn uppie een hele
Afrikaanse volksstam nabootsen
met zijn instrumenten.

Van onze verslaggever noemd. Het is een samenstelling
van verschillende traditionele Afri-
kaanse instrumenten en variaties
daarop. Na zijn conservatoriumstu-
die in Den Haag reisde Jansen af
naar de Afrikaanse Goudkust om al-
daar de muziek van het land te be-
studeren. Vanavond kan iedereen
ervan getuige zijn dat Jansen met
handen en voeten speelt op zyn 20-
-delige slagwerkinstrument, aller-
hande rammelaars, fluiten en stok-
ken.
De entree bedraagt een rijksdaal-
der.

ARTSEN

De muzieksoort die Jansen ten ge-
hore brengt wordt 'Afrikit' ge-

Heerlen het huis. Op maandag 30 januari
komt 'energie' aan de orde. De les-
sen worden van 13.30 tot 15.00 uur
gehouden in het Infocentrum van
het IVN, in de Heemtuin aan deNi-
colaas Maesstraat. De kosten zyn
f 2,50 per lesmiddag.

" Wies Hofland van de Stichting
'Bontvoor dieren' houdt zondag om
14.30 uur een dialezing in het Bezoe-
kerscentrum Schrieversheide. De
lezingwordt gehouden in het kader
van de expositie 'Aai eens een kro-
kodil' en behandelt de geschiedenis
en ontwikkelingvan de bonthandel.
Toegang gratis.

Jabeek
"De Kon. fanfare St. Caecilia
houdt zondag van 13.00 tot 18.00 uur
de jaarlijklse rommelmarkt in het
Ontmoetingscentrum.

HEERLEN. Voor spoedge^
TIGH (brandweercentrale) w
S 711400. A
BRUNSSUM - HOENSBK^Voor spoedgevallen eigen hu*^
bellen. j,
KERKRADE-WEST. Voor sr
gevallen eigen huisarts bellen- j,
SCHIMMERT. Voor spoedgev^
eigen huisarts bellen. J
KERKRADE-OOST. Tot r»^J12.00 uur vlg. telefoonbeantwo^j
van eigen huisarts. Van zal A
12.00 uur tot zondagmorgen |
uur Hubbers, Haghenstraat -|
S 453003. Van zondagmorgen,^
tot maandagmorgen 8.00 uur .jjj
waal, Pricksteenweg 42, S n\sSIMPELVELD - BOCHV^pf
Mom, Karolingenstraat 27 S&
veld, S 045-443938. .A
SCHAESBERG. Zaterdag Jgg<Frans Erenslaan 32, S 3131»t |
zondag Ypma, Schumanstra»
S 320660. jjré1
ÜBACH OVER WORMS -J* #
WENHAGEN. Eigen huisarts
len. ca»
VOERENDAAL. Praktijk
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscej |
Hoensbroek-Noord kunnen a
nacht bellen, S 214821. y

Kerkrade
" In de Vrije School, Ovidiusstraat
135, wordt maandag om 20.00 uur
een lezing gehouden met als titel
'De vierde koning. De heer Ten
Hooven gaat in op de betekenis van
het verhaal van de Drie Koningen
op de menselijke ontwikkeling.

TANDARTSEN
Kopermolen, Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische bo-
demvondsten. Permanente expositie.
Open za. zo 14-17 uur. Artmobil, Rijks-
weg 42 Lemiers. Werk van Gerd van der
Meulen.

VAALS

De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat 10.
Werk van Phonse van Daalen en J.P.
Guinelly-Maes. Van 27/1 t/m 26/2, open
vr, za en zo 14-18 uur.

Cadier en Keer

Bonnefantenmuseum. Het postmoder-
ne. T/m 3/2. Werk van Frank Van den
Broeck. Van 22/1 t/m 2/4. Werk van Imi
Knoebel. Van 22/1 t/m 15/5.Open di t/m
vr 10-17 uur, za en zo 11-17 uur. Galerie
Schuwirth en Van Noorden, Recht-
straat 64. Werk vanRene Glaser.T/m 5/3,
open wo t/m za 14-18 uur, do 14-20 uur.
Galerie Felix, Wijcker Brugstraat 16.
Werk van Josee Lips-Besselink. T/m
28/1, open ma t/m za op winkeltijden.
Galerie Artisart,Grote Gracht 43. Werk
van Jean Kamps. T/m 19/2, open do t/m
zo 13.30-17.30 uur, do tot 20.30 uur. Per-
roengalerie. Vrijthof35. Werk van Henk
Speth en Mieke Derickx. T/m 10/2, open
wo t/m za 13-18 uurof op afspraak. Gale-
rie Dis, Tafelstraat 28. Werk van Hans
Giesen. T/m 22/1, open wo t/m zo 13-18
uur. De blauwe olifant, St. Ser-
vaasklooster. Boeddhistische skulptu-
ren. T/m 11/3, open vr en za 14-18 uur.
Generaalshuis, Vrijthof 47. Werk van
fred Matthys. T/m 13/2, open ma 13-16
.uur. di t/m vr 11-16 uur, za 11-14 uur.
Gouvernement, Limburglaan 10. World
-Press Photo. T/m 2/2, open op werkda-
gen 9-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werk van Giuseppe Pe-
none, Wim Claessen en Ton Slits. Van
21/1 t/m 18/3, open di t/m za 13-18uur.

MAASTRICHT

Casino. Werk van Theo Lenartz. Van
22/1 t/m 27/2.

VALKENBURG

Maaslandziekenhuis. Werk van Osabel
Langen. T/m 31/1. Galerie Papeterie
ELMA, Mauritslaan 37. Werk van Har
Leenen. Van 3/2 t/m 28/2, open ma t/m vr
9-18 uur, do tot 21 uur, za 9-17 uur. NMB-
bank. Markt 116. Werk van Harry Jans-
sen. T/m 19/3, open ma t/m vr 9-16 uur.

GELEEN

Gemeentehuis. Werk van Jacqueline
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook
13.30-16.30 uur).

Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Knstine Stiles. T/m 5/2

VOERENDAAL

LANDGRAAF

Dr Brikke-oave. Lindeplein sa. Werk
van Wim Meys. T/m 29/1,open mat/m vr
9.30-12.30 uur, 13.30-17 uur en 10-21 uur,
zo 14-17 uur.

" ABN-bank. Werk van Jan Steen. T/m
15/3, open 9-16 uur. Kasteel Hoens-
broek. Works on paper from Scotland.
T/m 29/1, open dag. 10-12en 13.30-17.30
uur. Bibliotheek, Pastoor Schleiden-
straat 39. Foto's van Jo Ariens. T/m 15/3.

BRUNSSUM

HOENSBROEK

Signe, Akerstraat 82 a. Werk van Ma-
rianne Aartsen. T/m 28/1,open wo t/m zo
14-17 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein
19.Werk van Pierre Kissels en Marianne
Aartsen. T/m 5/3, open di t/m vr 11-17
uur, za en zo 14-17 uur. ABP, Oude Lin-
destraat 70. Werk van de Internationale
Teken- en Schildervereniging Heerlen.
Open 22/1 14-17 uur.

HEERLEN

" Het Schuttersbroederschap St.
Sebastianus viert zondag het pa-
troonsfeest. Om 6.00 uur is dereveil-
le, om 9.30 uur de bijeenkomst in
het verenigingslokaal en om 10.00
uur de mis.

" De scholengemeenschap 'Konin-
gin Juliana', Mavo-Lbo, houdt op
vrijdag 27 januarivanaf 20.00 uur de
jaarlijkse reünie en informatie-
avond in het hoofdgebouw aan de
Passartweg. Alle leerlingen van
1980 tot en met '88 zijn van harte
welkom. Eygelshoven

" De harmonie St. Cecilia viert za-
terdag het St. Theunisfeest. Vanaf
20.00 uur is iedereen welkom in het
repetitielokaal op het brandweer-
terrein.

" In Ons Huis aan de St. Jozef-
straat 21a wordt maandag van 14.00
tot 15.30 uur spreekuur voor ex-
mijnwerkers gehouden.

HEERLEN - HULSBERG - J
RENDAAL. Derichs, Douven^
straat 66, S 418852. B.g.g- j
S 711400. né
KERKRADE - ÜBACH Jjd
WORMS - SCHAESBERG -^WENHAGEN - EYGELSH'jW
Diederen, Europaweg 201
over Worms, S 312341. Spf*^.'
van 11.30 tot 12.00 uur en va"
tot 19.30 uur. ,Sj
SIMPELVELD - BOCHOJpy
GULPEN - VAALS - WIJLR& jjs,»
TEM. Janssen, Hofstraat 9 *■«
ler, S 04451-1969. Spreekuu1 ö f
11.30 tot 12.00 uur en van !'"
18.00 uur. .rtttfia
BRUNSSUM - SCHINV»»»
NUTH - HOENSBROEK - fNEN. Grauls, OverbroekersuO
Hoensbroek, S 227065. Sprf$>
van 11.30 tot 12.00 uur en van
tot 18.00 uur. j

" Volgende week wordt huis-aan-
huis de lepracollecte gehouden.

" De leden van 'St. Barbara' Chè-
vremont halenzaterdag tussen 10.00
en 13.00 uur oud papier op.

" Het Fluit- en tamboerkorps 'Ons
Genoegen' houdt zondag om 15.00
uur een concertmiddag in zaal A
genne Komm aan de Laurastraat.
Medewerking verlenen de zuster-
verenigingen 'Prins Bernhard'
Übach oover Worms, 'Wilhelmina
Nieuwenhagen en 'Juliana '27' Ver-
siliënbosch.

" De Schuttery St. Sebastianus
viert maandag het patroonsfeest. De
nieuwe pastoor R. van Lieshout en
de nieuwe burgemeester Jan Tans
zullen dit eeuwenoude feestritueel
meevieren.

SOS-HILPDIENST
—"«T-l*Dag en nacht bereikbaar, »

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

elkaar heen; het één kan nooit
zonder het ander. Geen beeld is
zonder betekenis.
'Blind Chance' laat een persoon-
üjk en onafhankelijk geluid ho-
ren. Kieslowski maakte de film
in 1982, het jaar waarin Solidari-
teit het land op zijn kop zette en
waarin alles mogelijk leek. In de-
cember van dat jaar maakte de
machtsgreep van Jaruzelski aan
die drrom een einde, en 'Blind
Chance' verdween achter slot en
grendel. Pas in 1987 werd defilm
weer vrijgegeven.
YOUNG GUNS/VS 1987
Regie: Christopher Cain; met:
Emilio Estevez, Kiefer Suther-
land, Lou Diamond Philips,
Charlie Sheen, Dennot Mulro-
ney, Casey Siemaszko e.v.a. In:
H5Heerlen.
Vyfveelgevraagde jonge honden
van de Amerikaanse film (waar-
van driezoons van beroemde va-
ders: Martin Sheen en Donald
Sutherland) en een nieuwkomer
hebben zich verkleed en spelen
cowboytje in een genre waarvan
we dachten dat het na John Way-
ne was uitgestorven: de western.
William Bonney (Emilio Este-
vez), Josiah 'Doe' Scurlock (Kie-
fer Sutherland), Dick Brewer
(Charlie Sheen), Chavez V Cha-
vez (Lou Diamond Philips),
Charley Bowdre (Casey Siemasz-
ko) en 'Dirty' Steve (Dennot
Mulroney) zijn ingehuurd door
John Tunstall om zijn ranch te
bewaken. Tunstall is verwikkeld
in een machtsstrijd met L.G.
MUrphy. De laatste ziet zyn
heersende positie in gevaar ko-
men en geeft opdracht Tunstall
uit de weg te ruimen, de Young
Guns, zoals dezes genoemd wor-
den,worden door derechter aan-
gesteld om de moordenaars voor
het gerechtte brengen. Maar Wil-
liam Bonney heeft een ander
doelvoor ogen; via een wraakac-
tie de aandacht opeisen. Eén
voor éénworden de daders opge-
spoord en zonder pardon het
zwijgen opgelegd.
William Bonney wordt in de
kranten afgeschilderd als een
held enkrijgt al snel de legenda-
rische bynaam Billy TheKid. De
regering herroept de aanstelling
als sheriffs van de zes en ver-
klaart hen vogelvrij. Achtervolgd
doorhet leger, de bende van L.G.
MUrphy en premiejagers vech-
ten de Young Guns hun heldhaf-
tige, wanhopige en legendari-
sche strijd om te overleven.
Er valt weinig meer te zeggen
over 'Young Guns' dan dat de
jongecast kennelyk erg veel ple-
zier in het cowboytjespelen ge-
had heeft. Ik ben geen echteken-
ner de western, maar het lijkt me
sterk dat 'Young Guns' een revi-
val van het genre gaat inluiden.
Dat lijkt me morsdood sinds
Clint Eastwood de spagettiwes-
tern verruilde voor het 'Dirty
Harry'-karakter.

"Emilio Estevez: hard op weg -om 'Billy TheKid' te worden in
'Young Guns'.

BLIND CHANCE/POLEN 1982
Regie: Krzysztof Kieslowski. In:
De Spiegel Heerlen.
Wie ben je? Waar sta je? Waar
kies jevoor? By ons lyken zulke
vragen uit de tyd, maar in Polen
zijn ze nog steeds urgent. Een
paar jaargeleden was hier op de
televisie een documentaire te
zien van Krzysztof Kieslowski,
iemand die zelf ook zeer betrok-
ken is by wat er in zyn land ge-
beurt. Zyn speelfilm 'Blind
Chance' is een complex en over-
rompelend meesterwerk, dat
aantoont datKieslowski een van
de grootste talenten van de hui-
dige Poolse film is.
Witek Duglosz is een jongeman
die altijd braaf heeft gedaan wat
er van hem verwacht werd. Na de
dood van zyn vader neemt hy
voor het eerst een besluit. Hy
breekt zyn studie af, pakt zyn
koffers en gaat er vandoor. Hy
rent naar het station. De trein zet
zich al in beweging, zal hy hetr
nog halen? Een kwestie van puur
toeval, maar het bepaalt wel hoe
het leven van Witek er verder uit
zal zien. In de film worden drie
denkbeeldige mogelykheden
door Kieslowski uitgewerkt.
In het eerste geval haalt hy de
trein. Hy ontmoet onderweg een
oude communist en raakt via
hem betrokken by de party. De
opdrachten die hij krijgt zijn niet
altijd even fris, maar hij maakt
voorspoedig carrière. Zyn vrien-
din werkt echter by een clandes-
tiene uitgeverij, en wanneer de
Samizdat wordt opgerold zien
beide partyen Witek als verrader.
De tweede mogelijkheid is het
spiegelbeeld hiervan. Witek mist
de trein, maaktruzie meteen sta-
tionschef en moet een paar da-
gen zitten. In de gevangenis
komt hij in aanraking met deon-

dergrondse. Beide episoden ein-
digen met een buitenlandse reis
die op het laatste moment niet
doorgaat. Het vliegtuig vertrekt
zonder Witek.
Kieslowski gebruikt vooral deze
eerste twee delen om een ryk ge-
schakeerd beeld te schetsenvan
dekrachten en tegenkrachten in
de Poolse samenleving. Je hebt
oude en nieuwe communisten,
mensen die idealen koesteren en
doodgewone opportunisten. Er
zijn machthebbers en mensen
die zich verzetten, maar de lyn
tussen de verschillende kampen
is maar heel dun. Hoewel het
duidelijk is waar Kieslowski's
sympathieën liggen, kan je hem
nergens van zwart-wit-denken
beschuldigen.
Tot zover kan je al spreken van
een opmerkelijke film, maar het
venijn zit in de staart. In de derde
episode keert Witek weer keurig
naar zyn studie terug. Hy houdt
zich verder afzydig, krijgt een
goede baan en tekent geen peti-
ties. Ongestoord gaat hy op
dienstreis en stapt in het vlieg-
tuig naar Parys. Nauweüjks op-
gestegen ontploft het toestel in
de lucht. Een nogal schokkend
en bijna absurd einde van een
film met een toch al opmerkelij-
ke constructie. Kieslowski windt
er geen doekjes om: van mensen
die zich afzydig houden moet hy
niets hebben. Communist of lid
van Solidariteit, dat kan een
kwestie van toeval zyn, maar be-
trokkenheid en idealisme zyn
van levensbelang.
Een krachtige maar tegelijkertijd
een zeer genuanceerde stelling-
name in een film vol dynamiek
en expressie. 'Blind Chance' is
beslist geen saai moralistisch
verhaal geworden, verre van dat.
Politieke, morele en filosofische
vragen lopen voortdurend door

" In het kader van de milieucursus
van het Vrouwengilde, het IVN en
de Stichting Milieunetwerken
wordt maandag aandacht besteed
aan bestrijdingsmiddelen in en om
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films
door gemma wildenberg

klein journaal

Vasteloavend

Gerwin I prins
'De Koelköp'

De nieuwe heerser van CV 'De
Koelköp' in Hoensbroek heet
Gerwin I. In het dagelijks leven
is Gerwin van de Boogaard ba-
sis-bewaker op het vliegveld
'Eindhoven. Prins Gerwin I
houdt zondag een receptie van
18-20 uur in 'Ons Trefcentrum',
Puis XH-plein 38 te Hoensbroek.

Jodesjteer
De uitreikingvan de hoge carna-
valsonderscheiding 'De Jodesj-
teer' aan Hens van de Weyer is
zaterdag tijdens de 'Heidsjer
Oavend' vanaf 20.11 uur in
'Heidsjer Tref aan de Patronaat-
straat in Spekholzerheide. De re-
ceptie van de nieuwe Jodesjteer-
drager is 27 januari in café 't
Wieltje aan de Akerstraat van 20-
-22 uur. "Gerwin I van De Koelköp.

Hoensbroek

Brunssum

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
-.045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

Vrijdag 20 januari 1989 "20

Zwemschool Nuth
gaat gewoon door

Initiatiefnemers negeren raadsbesluit lijk was. De gelief*
'meester' is tevens cc»
van de oprichters vat
het Hoej-comité e»
kreeg ook bekendhew
door zijn aandeel in *opgravingen in Brui*
sum en SchinveW
Daarvan getuigen ijj
nog steeds permanen*
tentoonstellingen in &

gemeentehuizen.

BRUNSSUM - Direc-
teur Thei Daemen van
basisschool Tarcisius in
Brunssum neemt van-
avond tussen 19 en 20
uur afscheid. Hy maakt
gebruik van deDOP-re-
geling. De rasechte
Schinveldenaar is maar
liefst 19 jaar directeur
geweest. Voorheen gaf
hy les in Schaesberg en
Schinveld.

bioscopen

mité op, hetgeen toen-
dertijd zeer uitzonder-

| Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek



Mr Van Buchem eiste tegen de Sit-
tardenaar een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van twaalf maan-
den alsmede tenuitvoerlegging van
een voorwaardelijke straf van zes-
tien weken uit een eerder vonnis.
Tegen de tweede verdachte eiste hij
acht maanden onvoorwaardelijke
gevangenisstraf.

De Raad van Bestuur heeft officieel
alleen nog maar besloten tot het in
gebruik nemen van een compoun-
deringslijnvoor stanyl. Dat binnen-
kort mogelijk ook de beslissing
wordt genomen om polycarbonaten
en stapron in Genk te verwerken,
kon hij echter niet uitsluiten.

ders heeft volgens de DSM-woord-
voerder voor zijn beurt gesproken
in zijn pogingen om gekwalificeerd
personeel aan te trekken.

De rechtbank doet uitspraak op 1
februari.

Misverstand
Beide mannen ontkenden de vrouw

Volgens haar was zij in een kamer
op de bovenverdieping ingesloten,
had zij slaag gekregen en was zij be-
dreigd. Uiteindelijk zou het haar
zyn gelukt via een raam naar buiten
te klimmen.

tegen haar wil te hebben vastgehou-
den. Tegenover de bewering in het
proces-verbaal dat zij de gaste drie
dagen opgesloten zouden hebben,
stond hun uitspraak dat zij niet lan-
ger dan één avond en één nacht by
hen was geweest. Misverstand be-
stond tenslotte ook over het bedrag
dat zij schuldig was. De vrouw
sprak van driehonderd gulden, de

mannen hielden het op slechts vijf-
tig gulden.

Officier mr Van Buchem rekende
het tweetal vooral de gijzeling sterk
aan. Daarnaast achtte hij ieder van
beiden nog schuldig aan een aantal
andere feiten. Twee daarvan zouden
zij samen hebben gepleegd. Het be-
trof twee achtereenvolgende nach-

►oriV°orval speelde zich 8 oktober
jjBjaarafin dewoning van de Sit-
feTSe. verdachte, waar de vrouw

uitgenodigd te komen logeren.

HEERLEN - DSM heeft plannen
om de komende vier jaar ruim 110
miljoen gulden te investeren in een
uitbreiding van de compounde-
ringsfabriek in het Belgische Genk.
De geplande investeringen zijn
vooral geconcentreerd rond enkele
nieuwe kunststoffen die door DSM
in. Nederland zijn ontwikkeld. Het
gaat om de kunsstoffen stanyl, poly-
carbonaten en stapron; materialen
die vooral in deelektronica, de auto-
industrie en behuizingen van com-
puters worden gebruikt. De investe-
ring zou de Belgen 140 bijkomende
arbeidsplaatsen opleveren. Op dit
moment werken in de fabriek in
Genk ongeveer 110 mensen.Evenhuis vindt dat rijk voldoende steun geeft

'Limburg moet niet zeuren'

De stanyl-korrels voor de compoun-
deringslijn in Genk worden gele-
verd door de stanylfabriek die nu in
Geleen wordt gebouwd. Over die
vestiging in Geleen,-die een investe-
ring vergt van 200 miljoen gulden, is
medio vorig jaar een beslissing ge-
nomen. In Genk worden de stanyl-
korrels gemengd en veredeld. De
nieuwe activiteit levert vijftig ar-
beidsplaatsen op HTS-niveaa op. In
principe krijgen de nieuweWerknem-
ers in het bedrijf een opleiding
van een jaar. Hiervoor heeft de
Vlaamse deelregering subsidies toe-
gekend.

Jos Schneiders, directeur van de
DSM-vestiging in het Belgische
Genk heeft eergisteren met het be-
kendmaken van de plannen voor
verwarring gezorgd. De directeur
van de Genkse vestiging DSM Spe-
cialty Compounds had in zijn en-
thousiasme bij de werving van
nieuw personeel de uitbreidings-
plannen uit de doeken gedaan, ter-
wijl de Raad van Bestuur van de
chemiegigant over het grootste deel
van de plannen nog geen beslissin-
gen heeft genomen.

Volgens Schneiders heeft DSM
voor Genk nog andere investerin-
gen in het vat. Hij wacht nog op de
definitieve goedkeuring van 'het
moederhuis' om in Genk een ont-
wikkelingscentrum voor nieuwe
kunstsstoffen op te zetten. Dit be-
drijfmoet kunststoffen opmaat van
de klant ontwikkelen.

Een woordvoerder van de hoofdves-
tiging van DSM in Heerlen weer-
sprak daarom de uitlatingen van de
directie in Genk. Directeur Schnei-

Van onze Haagse redactie
J-NHAAG - Staatssecretaris Evenhuis is het geweeklaag beu
J|n sommige politici, vakbonden en het LIOF dat het rijk niet
setioeg doet om bedrijven naar Limburg te lokken. „In Lim-
JJr§ moeten ze eens ophouden met zeuren", aldus de lichtelijk
Irriteerde staatssecretaris. „Ik begrijp die opmerkingen niet.
/!s Je bekijkt hoe de economie in Limburg de laatste jaren is
Pgebloeid, dan is er weinig reden tot klagen".

In Maastricht
geen Keramisch
Werkcentrum

Stadsbestuur diep teleurgesteldDe ,.tter toonde zich gis-Vq.ll tijdens een persconferentie
vati r Verbolgen over een uitspraak
ij. Bullens, enkele
de |nden geleden. Die beschuldig-
iL c°nomische Zaken er toen van
ba geruchtmakendePLI-rapport te
dJ^Jelliseren. In dat rapport stond
**rit voor bedrijven financieel
in rekkelijker is zich in plaats van
jis in Bel-
hü; ""Limburg te vestigen. Even-
% bc.streed dat het PLI-rapport

Z'^n ministerie aan ac laars
ken gelapt. „Maar bedrijven kij-
struniet alleen naar geld. Ook infra-
iwltuur en knowhow zijn byvoor-
fjed cc' belangrijk. Dan scoortsiJ^lands-Limburg zeker niet

"ter. Bovendien gaat het in Bel-

gisch-Limburgom eenmalige subsi-
dies. Daar kan een bedrijf heus geen
jaren op teren. Daarom word ik een
beetje moe van die sombere gelui-
den uit Limburg. Het gaat echt ver-
velen", aldus de staatssecretaris.

Het was deenige keer dat Evenhuis
uit zijn rol viel. In navolging van
'zijn' minister De Korte prees hij
Limburg en de Limburgers verder
regelrecht de hemel in. „Want in
Limburg 'is de laatste jaren een
grootse prestatie geleverd", zei
Evenhuis. Weliswaar met vele mil-
joenen overheidssteun, maar toch...
„De verwachting van het ETIL dat
het werkloosheidscijfer in Limburg
dit jaar zal zakken tot beneden het
landelijk gemiddelde spreekt wat
dat betreft boekdelen. En dan te be-
denken dat in 1983 de regionale
werkloosheidscomponent nog 3,5
procent was".

Hemel
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"«tw ~ Het koeriersbedrijf XP In-
al oefent een toenemende

St,ei Hil op ministerSmit-Kroes om
over uuidelijkheid te verschaffen
4ir de toekomst van Maastricht
WhI*'1*' e beslissing om te verhui-
H 0 'neeft het koeriersbedrijf echter

8 steeds niet genomen.

XP probeert
Minister onder
druk te zetten

&r0Lgesprekken met de minister
te v-eren we naarstig een opening
var,l """ aldus XP-directeur C.
cW eeuwen, „maar de mogelykhe-2«n bijzonder klein."

Uit de toon
In de nabije toekomst kan Limburg
het volgens de staatssecretaris dan
ook best rooien zonder financiële
injecties vanuit Den Haag. Alleen
Zuid-Limburg, met name de Ooste-
lijke Mijnstreek, valt wat uit de
toon, gaf hij toe. „Hoewel de werk-
loosheidscomponent daar in vier
jaar tijd ook is teruggelopen van 5,1
naar 2,3 procent. Een gunstige ont-
wikkeling, maar het kan nog beter",
aldus Evenhuis die nog eens her-
haalde dat de Oostelijke Mynstreek
daarom mogelijk na 1990 ook nog
overheidssteun kan verwachten.
„Maar derest van Limburg hoeft na
volgend jaarniet meer op extraatjes
te rekenen."heef> aandeelhouder van XP,

geh .Zeer recent nog een gesprek
Wr met smit-Kroes. Directeur
op j '-eeuwen zegt echter nog niet
ter, y hoogte te zijn van de resulta-
gevaian ontmoeting. „In ieder
ty>rd Saan de discussies verder en
Stiej h ? druk op de minister om
Sfote M^elijkheid te verschaffenr . aldus Van Leeuwen.

geslaagd
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MAASTRICHT - Maastricht krijgt
geen Keramisch Werkcentrum
(KWC). Het KWC, dat thans nog in
Heusden zetelt, wordt overgeplaatst
naar Den Bosch. Er is voor de Bra-
bantse hoofdstad gekozen, omdat
deze gemeente volgens het bestuur
van het KWC de meest realistische
plannen voorhanden heeft. Daar-
mee is voorbij gegaan aan de vurige
wens van Maastricht, dat zich op
grond van zijn historisch verleden
als oudste industriestad van het
land met bovendien twee kerami-
sche industrieën van internationale
naam - Sphinx en Mosa - binnen
zijn muren, zeer nadrukkelijk als
kandidaat had aangediend.

Evenals Den Bosch koesterde ook
Maastricht plannen om in het geval
de stad het pleit zou winnen het
KWC te doen uitgroeien tot een
Europees Keramische Werkplaats
van hoog niveau.

ben gewild". Desondanks had de
stad, die met supportvan de provin-
cie Limburg en daadwerkelijke
steun van Sphinx en Mosa niets on-
gemoeid heeft gelaten het KWC bin-
nen haar grenzen te lokketw meer-
dere troeven in handen: söfcf inter-
nationale ligging, met zijnf&ön van
Eyck-academie in huis de mogelijk-
heid de door het rijk voorgestane
twee fasenopleiding gestalte te ge-
ven en voorts twee gerenommeerde
keramische bedrijven naast de
deur. Het ABP, de belegger van Ce-
ramique-project, was reeds bena-
derd om naar een idee van architect
Nic. Tummers uit Heerlen in dit toe-
komstige nieuwe stadsdeel een per-
manent project 'Keramiek in de
kunst' op te zetten. Het voormalige
bedrijfscomplex van Artifort was
inmiddels voorbestemd als onder-
dak voor het KWC en het college
van b en w had reeds een voorstel
aan de raad in overweging voor een
gemeentelijke bijdrage vaö^ëén mil-
joen gulden. Zowel vertegenwoor-
digers van het ministerie van WVC,
waaronder het KWC resorteert, als
het bestuur van dit instituut, be-
toonden zich destijds bij hun oriën-
tatie ter plekke in Maastricht bijzon-
der begeesterd over de mogelijkhe-
den. Daar is het, zoals nu blijkt, bij
gebleven.

Grote teleurstelling ook is er bij de
toekomstige nieuwe president-di-
recteur van de Sphinx, J. van Vliet.
„Ik betreur dit negatieve besluit
voor Maastricht als Nederlands ke-
ramische stad bij uitstek, ten zeer-
ste. Ik had dit niet verwacht." Niet-
temin bleek het voor de weldra
nieuweSphinx-topman geen volsla-
gen verrassing, omdat hij van meet
af vanuit het KWC een lichte voor-
keur voor Den Bosch bespeurd
meende te hebben. „De ongunstige
beslissing voor Maastricht laat
uiteraard onverlet dat onze relatie
met het KWC onverminderd ge-
handhaafd blijft en wij hun activi-
teiten zullen blijven ondersteunen,"
zo wenst Van Vliet te benadrukken.
Ook wethouderPeters kan zich niet
aan de indruk onttrekken „dat ze
eigenlijk nooit naar Maastricht heb-

Ik vrees dat ze een ontzettende ver-
gissing hebben begaan," aldus
Maastrichts wethouder Gerard Pe-
ters van onder meer Cultuur in een
eerste reactie.

Teleurgesteld
„Ik ben diep teleurgesteld. Hoewel
ik die beslissing niet helemaal be-
grijp, denk ik dat heeft meegewo-
gen dat Maastricht te ver weg is van
de Randstad.

Technische Universiteit
cjopt

n°ven zijn geslaagd voor het
Eleu aalexamen:
Mejj , otechniek: F. Schoren uit
tricht Cn L' Lemmens uit Maas-

C°lwvkunde: A. Keepers uit Weert,
nis„„auben uit Geleen en T. Theu-
\Cen uit Brunssum.
k *Unde en Informatica: G. Ruij-
Vb„iUi! Heerlen en H. Rongen uitCi°vßlerick-Ülelt unde: M- Boshouwers uit
er, p^n, H. Keyner uit Swalmen
tyj; ü uitRoermond.
terisnk geerte en Maatschappywe-
Teou n.aPPen: In de studierichtingnniek en Maatschappij R. Wil-*s uit Maastricht.

Solvay's voorlichting
case study op congres Viho: staat wacht

miljoenenclaim

Maastrichts bedrijfblijft ageren tegen nieuwe wet regels niet zou overtredelC aldus
Viho in een nieuwe verklaHng.

Het Maastrichtse bedrijf Vindt dat,
al zou de EG de nieuwe.'wet niet
strijdig vinden met eigeóc-richtlij-
nen, de Nederlands overheid dan
toch tegen het Verdrag van Rome
handelt. Viho baseert zich daarbij
op het artikel waarin staat dat over-
eenkomsten tussen ondernemingen
die tot oneerlijke concurrentie lei-
den, onverenigbaar met de gemeen-
schappelijke markt zijn.

Viho heeft al eerder op dit verdrag
een beroep gedaan, toen het bednjf
in Brussel een klacht indiende. De
betrokken Westduitse onderne-
ming heeft toen, aldus Viho, een
schadevergoeding van ruim vier ton
moeten betalen. „Het kan toch niet
zo zijn dat een onderneming veroor-
deeld wordt en een overheidsin-
stantie vrijuit gaat," meent Viho.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Viho Europe, im-
porteur van telecommunicatieappa-
ratuur in Maastricht, blijft erbij dat
de begin dit jaaringegane Wet op de
telecommunicatievoorzieningen,
niet geldig is. Directeur-eigenaar M.
Visser liet dit gisteren weten on-
danks hardnekkige ontkenningen
vanuit 'Brussel. Het bedrijf zegt dat
de invoering van deze wet drasti-
sche beperkingen van de handel
met zich meeneemt. Visser kondig-
de tevens aan dat de Nederlandse
overheid op een schadeclaim kan
rekenen die miljoenen guldens be-
loopt.

Het bedryf kreeg een week geleden
een brief van de Europese Commis-
sie in Brussel, het dagelijks bestuur
van de EG, die was ondertekend
door een ambtenaar en waarin
stond dat de Nederlandse overheid

van onze verslaggeefster

Solva
TEN ~ Het chemisch bedrijf

Bru yln Herten houdt'vandaag in
vOorl k

een Presentatie over de
dr j jf ICntingscampagne die het be-
rarl Vong jaar in het kader van het
etl jPenbestrijdingsplan in Herten
iicht -e heeft gehouden. Het voor-
het e gSprogramma van Solvav is
On o

n'ge Nederlandse proefproject
ï;\,r!?n congres van de CEFIC, de
sch^r ,e vereniging van Chemi-ue Industrie.
D e k
WijdDlJeenkomst van CEFIC is ge-
£uronaan de voorlichting die dePese chemische bedryven

straks aan omwonenden moeten ge-
ven in het kader van dePost-Seveso
richtlijn. De campagne van Solvay
is een van de zeven projecten die
daar als case-study wordt belicht.

Solvay is een van de vier Limburgse
bedrijven die vallen onder de nieu-
we voorschriften over het beperken
van risico's van zware ongevallen.
Die regels (het opstellen van een
Extern Veiligheidsrapport en het
informeren van de omwonenden)
worden op 8 julivan kracht en zijn
een uitvloeisel van een Europese
richtlijn van 1982, die na het ongeval
met een chemische fabriek in Seve-
so werd opgesteld.

Woordvoerders van de Commissie
herriepen deze week echter de
schriftelijke mededeling van de
ambtenaar en beweerden het tegen-
deel. „We zijn uitermate ontstemd
over deze reacties als zou minister

de nieuwe wet niet vooraf aan de
Commissie heeft voorgelegd. De
nieuwe richtlijnen, waarin de keu-
ringseisen aan telecommunicatie-
apparatuur staan omschreven, zou-
den daarom niet rechtsgeldig zijn.

Smit-Kroes het volste recht hebben
om telecommunicatieapparatuur
die niet is gekeurd, voor de Neder-
landse markt te weren. Ronduit er-
gerlijk wordt het indien keihard ge-
steld wordt dat zij daarmee de EG-

provincie
Vrijdag 20 januari 1989 ♦21

Van onze verslaggever

" Staatssecretaris Evenhuis.

"De gemiddelde prijs voor een kilo champignons steeg afgelopen jaar met drie procent.

Jaarverslag kwekersvereniging:

'Goed jaar voor
champignonteelt'

Van onze verslaggever
ROERMOND - De Nederlandse
champignonteelt heeft een goed
jaar achter de rug. De afzet van
zowel geconserveerde als verse
champignons was goed en de
produktie per vierkante meter
teeltoppervlak bevredigend. Degemiddelde champignonprijs
steeg met drie procent tot circa
2,80 gulden per kilogram.

Dat staat in het gisteren versche-
nen verslag van de Coöperatieve
Nederlandse Champignonkwe-
kersvereniging (CNC) 1987-1988.
Volgens het verslag groeit de
produktie van Nederlandsechampignons de laatste jaren
minder sterk dan voorheen.Voorlopige cijfers komen voor
1988 uit op een produktie van116.000 ton. Dat is 3.000 hoger
dan in 1987.
De geringere produktiegroei is
het gevolg van een grotere pro-
duktie voor de versmarkt, die ar-
beidsintensiever is. Door toene-
mende beschikbaarheid van
geënte en doorgroeide compost
kan de produktie van champig-

nons de komende jaren extra
groeien, zo verwacht de CNC.

De produktiewaarde van de
champignonteelt in Nederland
nam in het verslagjaar toe van
335 miljoen tot 370 miljoen gul-
den, af kwekerij. Daarmee zijn
champignons na tomaten en
komkommers het derde produkt
qua produktiewaarde in de Ne-
derlandse voedingstuinbouw.
Een punt van zorg, aldus het ver-
slag, is de import van voorbe-
werkte champignons, die in Ne-
derland verder worden verwerkt
tot conserven. De ingangscon-
trole wordt 'verre van voldoende'
genoemd.
Over de afzet van champignons
voor de verse markt toont de
CNC zich tevreden. Het gebruik
van champignons per hoofd van
de bevolking in ons land is de
laatste vijf jaartoegenomen van
1,5 naar 2,5 kilogram. Dit is onder
meer het gevolg van een inten-
sieve reclamecampagne. Ook
over de export is het verslag po-
sitief, al wordt op de Engelse
markt grotere concurrentie on-

dervonden vanuit lerland en het
Verenigd Koninkrijk zelf.

Champignon-compostbedrijf
CNC in Milsbeek wil binnen en-
kele jaren overgaan op compos-
tering in tunnels. Dank zij deze
nieuwe produktiemethode moe-
ten stankoverlast en verzuring
tot een minimum worden terug-
gedrongen. Hiermee is een inves-
tering van 62 miljoen gulden ge-
moeid.

Tunnels
Midden 1990 zal begonnen wor-
den met de bouw van 125 tun-
nels. Begin 1992 zullen die in ge-
bruik worden genomen. De pro-
duktiekosten zullen met tien mil-
joenper jaartoenemen waardoor
de uiteindelijke prijs van de
champignons met zes procent zal
stijgen. Totdat de gehele produk-
tie in tunnels zal plaatsvinden zal
de overheid de huidige situatie
oogluikend toelaten. Momenteel
wordt jaarlijks 525.000 ton com-
post in grote open hallen gepro-
duceerdwat een enorme overlast
voor de omgeving betekent.
Momenteel produceert het CNC
voornamelijk verse compost.
Hierbij vindt ammoniakuitstoot
plaats. De compost wordt aan de
teler verkocht die de compost op
zijn beurt laat 'uitzweten' waar-
door bruikbare doorgroeide
compost ontstaat. In deze com-
post zijn de schimmeldraden al
geënt.
Met het nieuwe systeem verval-
len de beide schadelijke uitstoot-
fasen.

jT^ 't BABYHUIS Hv
v..' Helden b.v.

SITTARD

j Altes uitvoorraad leverbaat

Stadswegske 17
tal. 04490-26851

Op«i: dl.t/m yr. liofrïB.oouur
uu. 13.00-17.00, dond, 1100-ziJOuur

KINDERWAGENS " BOXEN " VER-
| ZORGINGSARTIKELEN EN KLEDING

I Limbrfchtarstraat 45-47
V Stttard - tol. 04490-15218 J

Eisen van twaalf en acht maanden celstraf
Directeur in België praal voor zijn beurt

DSM breidt uit
in fabriek Genk

telijke inbraken in een Sittardse
kledingwinkel, waar voor circa ze-
venduizend gulden aan kleding-
stukken werd geroofd. De dagvaar-
ding tegen de Sittardenaar vermeld-
de tenslotte nog een tiental gevallen
van diefstal en verduistering. Op en-
kele plaatsen ging het om video-ap-
paratuur, op een andere plaats om
koffie en paardetuig. Hem werd
voorts verweten in de wachtkamer
van de Maastrichtse kinderrechter
een muur te hebben beschadigd
door daarop zijn initialen te schilde-
ren.

- In plaats van 'een-
L||e vrijheidsberoving' be-
ëdigde officier van justitie mr
teeï ucnem woensdag een 24-ja-
j|. en diens 25-jarige

j; glschevriend van gijzeling. Naar
JL ?iening immers had het tweetal
jo J2-jarige vrouw enige tijd vast-

°uden en geld geëist voor haarUiating. Als tussenpersoon was
(Lr veertienjarig dochtertje inge-

Van onze verslaggever

Officier verwijt duo
gijzeling van vrouw*aar overtrokken", zo oordeelde

l Osman mr Taminiau. Volgens
ging het slechts om het betalen

enkele tientjes kostgeld en wasvrouw geheel vrijwillig meege-
fele ar was ook mets in de wegt eBd om de kamer en de woning*blaten.
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TOTALE UITVERKOOP I
ALLES MOET WEG TEGEN SPOTPRIJZEN, HAAST U

KAASKAST EETKAMER-TAFEL A J A A150x210 cm met 4 zware planken + J HA I fl üflffl
kastje 4DQ E 180 x9O + 4 stoeien met zadelz.t, ■! /■ {]U
2deuren + laden zolang de voorraad flTri-i geheel massief eiken. L'filDl 1
strekt I WWW I Nu eenmalig kompleet M Iwwl
SLAAPKAMER ' 2% ZITS BANK OCQQ
Tasmaans eiken, 4 deurs kast met met 2 extra kussentjes fc*jj3lji'
veel bergruimte, ledikant 2 persoons APAA van .3.450;-nu MWwwl
+ 2 nachtkastjes, kommode en (HUM ■ D , AM,vr,i/cMspiegel IJfejSKlll BLANK EIKEN AAAA
Kompleet vaniLêÖ&T-nu éénmalig WWWWi TOOGKAST, iTIIH
MASSIEF EIKEN APAA 2deurenen2ladenéénmalig VfllvOl 1

BANKSTEL /RUK . SLAAPKAMER 'in draion velours, 3-1-1 zits tIUUjIH OLMMriVMIVICn

van.3r6Bo> nu eenmalig alpine wit, grote schuifdeurkast 250 'r\^m\\W^m
oda^ut cm met spiegels, ledikant f Vl%l -rMAUn I A |PH 160x200 + nachtkastjes lJfc*JlJl B
CHESTERFIELD ■Jil L kompleet vanjl^es;- spotprijs W aMW W J
ïS?Lenma

,
ig L4jUIB 21/2 ZITS BANK

PRACHT KLASSIEK EIKEN * aIS 2 PerS°°nS slaapbank iEAA
BANKSTEL ■ J ■ A vanZêöe:- nu éénmalig koopje WWlJl'
in zware draion velours met i%^l i%II . spotprijs IwWWj
SanSnu^malig W^WWl' MOOI KLASSIEK
TOOGKAST VOLLEDIG JJIAA EIKEN BANKSTEL "YPAA
MASSIEF ANTIEK MIIfIQ in antjek leder, kompleet fUI
gepatineerd "tSSOl1 van 11660:-nu eenmalig fÜUUI
van j6^95-- nu éénmalig spotprijs... TwWWI spotprijs ■ WWWJ
MASSIEF EIKEN ZWAAR MASSIEF
ZITGROEP £E!Af) EIKEN ZITGROEP IAAAin rundieder, 3 + 2 zits met ■ #1 11111 l
interieurvering slechts éénmalig WWwUI 3-2-1 zits in buffelleder, lA^V^M.I
van^Sëe-- nu 1 onverwoestbaar kompleet van-êrB9e7- | wWWI
FAUTEUIL 4XAQ nUSPOtPnJS 'in chenille velours lê?l(]■■ MASSIEF EIKEN
van^4Bo-nu ITWJ SLAAPKAMER AAAFAUTEUIL A4CA met 4 deurs kast, Vl AAQ
in rundieder met interieurvering |Ml B kommode + spiegel, 2 U^I^VA ■van-2^957-nu éénmalig L tJlfl nachtkastjes + ledikant 140x200 IvtfUl
DUITSE TOOGKAST " VW) vanjx4ser-nu J
volledig massief Frans eiken met 2 AAAC ZITGROEP 3 ZITS + 2 AJPA
Zolang de voorraad strekt lJu2l3l' Z'T^ JfiL"tll ■nu slechts W J met interieurvering m\M | ■
BLANK EIKEN # van-3-2®o-nu spotprijs r
BANKSTEL APAA DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT ONZE MEER DAN 3000
3+2 zVs in dralfn velours IM "2 TOONZAAL. WIJ HEBBEN O.A. IN ONZE TOTALE
vanMMO - nfkomp.ee /Hl ■ UITVERKOOP NOG TV-KASTJES, RELAXFAUTEUILS,
sootorNs nUKOmP'eet' iiVVUI STEREOMEUBELS, MIMISETS, SALONTAFELS,
Z. at**,n.*,*^ m mZZ, . ' BIJZETTAFELS, KEUKENMEUBELEN, EETHOEKEN,
BLANK EIKEN J AAA LOSSE FAUTEUILS, LOSSE BANKEN, KLEERKASTEN EN
BOEKENKAST 1 VIVIM a bedden.
met veel bergruimte | V VVI DIVERSE WOLLEN KARPETTEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS
van.2-395-,- nu. f j L '

mSLm Schreurs Meubelen b.v. |tl-ir|
VWUt Aj»r EM UMWCHT «OWtUWt

Molenstraat 10, Limbricht, tel. 04490-16961 SETJ^*-. 'tlll
Langs de grote weg */*^\.
Sittard-Born, ruime parkeergelegenheid / «"CL.

lEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ■ {
ummmmmm_^m

_
mm

_
tmm*^mMMm*mmmmmmw_

mmt*^mmmmmmu*^*^mmmmmmmm*anm*mWmm-m*-a

injimiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ■iiiiitiiiiiiiiiiiiiiii inniii iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii

. Stichting Opleidingen
ar^*^*m^^^^*r^^m^*^\m\^\\^^

I r^LW Tl | || ""ÏL^J

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

niPI fIMA lessen °P maandag-, dinsdag-
Ulr rUUIWIM of donderdagavond en op

PACCDCnDI IC dinsdag-of woensdagochtend
UMrCDCUnIjr en op zaterdagochtend.

BASISKENNIS
DUtKnUUUtll Lessen op maandagavond

Zaterdag 21 en zondag 22 januari
van 14.00 tot 18.00 uur StnrAl 11111OUPEN HUIS
Alle curussen worden gegeven aan kleine groepjes, waarbij het
persoonlijke en individuele een heel belangrijke plaats innemen,
hetgeen er toe leidt dat het slagingspercentage van onze
cursisten ver uitsteekt boven het landelijk gemiddelde. Voor
beide cursussen is betaling per les mogelijk. Voor
aanmeldingen en inlichtingen kunt u zich dagelijks wenden
tot het

secretariaat: Toupsbergstraat 50, 6463 EC Kerkrade, tel. 045-455674.
' 116471

llHllllUllllllllllllllllllUllUUllliUlllllUillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I—feglst~"|GELD
\C*^^^ Lage tarieven.
Wjps2^""<^ Deskundig advies.

, , Snelle afhandeling-
voor SITTARD vragen wij enkele M^fW^fmWm!mf!^.

bezorgers m/v KiSP^l
die genegenzijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur I 5000

, . 12V ,47 ■
's ochtends onze krant te bezorgen. I toiooo\ " 238 29° 1
'Melden: Limburgs Dagblad, Baandert 16, Sittard, tel. 04490-15577. I ***** *3W 1

Limburgs DagblacL— fc^J^
TH—i^muuu^l^— 1 OVERLIJDENSRISICO ISm^*%%-+a*-~*~-~-mmmm~'~ m-mmm^-*-*mmmm**\ MEESTAL MEEVERZEKERD- Andere bedragen en

—^——-~~~~~~"^"^"^^~^~""^~"^~^~^~~—"" looptijden zijn ÓÓK mogelijk

55^*5 Ü^** FINANCIERINGSKANTOOH

i^^^tf^ii n \ja° PP Scharnerweg 108 Maastricht
f ■ *V en Wl*WWrTmW***m Bijkantoor

l/'t Lf ___^_^am\ B^j|lL|^^|^|^m Hoofdstraat 9, HoensbroekL /f Ê^*^.»»^^ I^P^^T»T»M «Tel. 045-225000»

PERZISCHE CfTAPIJTEN V^sv fOranje Nassaustraat 19, Heerlen Tel. 045-713650

I Maar.... U moet wel snel zijn I

EEN KLEINE GREEP UIT ONZE COLLECTIE
ORIGINELE PERZISCHE TAPIJTEN

o.a.
HAMADAN 163 x 108 cm. van f 1.675,- nu f 875,-
BORTCHALU 210 x 150 cm. van f 4.750,- nu f 2.450,-
POCHTI'S ± 90x 65cm. van f 395,- nuf 245,-
LAMBARAN 175 x55 cm. van f 1.875,- nuf 945,-
HERIZ 264 x 178 cm. van f 5.900,- nu f 3.250,-
AHAR 355x245 cm. van f 7.950,- nu f 4.450,-
OCCASION 303x205 cm. van f 6.350,- nu f 1.950,-

I ( 1
SPECIAAL AANBIEDING IN KLEINE STUKJES

o.a. voor salon- en bijzettafels, gevulde kussens, wand-
decoratie en nog veel meer. Beluch-strips va. f 25,- j

B Donderdag koopavond

U M ■rj^BP* e Edah-supermarkten krijgen langzaam maar
WjjaJS^^^^ zeter een onder gezicht. Da's logisch, want
mw**^^ Edah volgt de wens van de consument.

Tegenwoordig willen de mensen het liefst alle boodschappen onder een
dak. Ook deverse boodschappen.

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

SCHOLIEREN m/v en HUISVROUWEN
hebben interesse voor bijvulwerkzaamheden in onze winkel op maandagd-
insdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond? Minimum leeftijd 18 jaa*

VULPLOEGMEDEWERKERS GEVRAAGD
Afwisselend en zeker niet saai. Dan ben je bezig om de presentatie van de
artikelen te verzorgen of je bouwt een speciale artikelopstelling (een
.display"), even later controleer je een binnengekomen goederenzending.
Heeft u interesse? Kom dan as. vrijdag 20-1 tussen 14.00 en 17.00 uur naar
ons filiaal winkelcentrum De Parel te Brunssum.
U kunt vragen naar onze bedrijfsleider, de heer
Vizarri. Wilt u bank-/gironummer en fiscaal nr. *!*T*^*^**\mik\-meenemen? i2<2ia lilllMr

aZaterdag 21 januari
van 11.00-17.00 uur in
MOTEL HEERLEN
* De grootste keuze in klassiek en
modern met ruilgarantie
★ Prijzen mcl. kwaliteitslijst vanaf

’ 75-tot 100 x 150 cm

* Vele stijlen en onderwerpen, oo*
schilderen wij uw portret

* Primart kunst ateliers, tel.
04950-18355, de mooiste collectie- de laagste prijzen, toegang vrij^x

In het CENTRUM VAN HEERLEN
(de Bongerd) wordt momenteel een groot en
UNIEK HOREKAPROJEKT gerealiseerd.
Dit projekt biedt ruimte voor een grote
verscheidenheid aan horekakonsepten.

Voor een onderdeel van dit objekt zoeken wij
kontakt met een

KREATIEVE HOREKA-
-ONDERNEMER (M/V)

De Koninklijke
Brand Bierbrouwerij Het is onze bedoeling om samen met de
B.V. $eves(lsd te geschikte kandidaat een nieuw konsept te
Wijlre (ZLI is een ontwikkelen voor deze exploitatie.
van oudsher 3ere- Bern y jn hgt bezjt vgn de verejste vestjgjngS-
nommeerd middel- papieren en ziet u iets nieuws als een

bedrijf met uitdaging, neem dankontakt op met onze
een ullstekende neer K. Franssen om over de originele~ m m invulling van gedachten te wisselen,marktpositie in m m. » =»

haarbranche^ Koninklijke Brand
w^^ IÏÜ Bierbrouwerij b.v«

# IVaj^i mi *m\W % De heer Franssen is
# IMIr irl IM ffl % dagelijks bereikbaar tussen
f fU)^W>W%WS> 1 8.30 en 10.00 uur onder
f 1 tel.nr. 045-461377. _^J ** I E * I -^
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" Coach Frans Körver instrueert zijn spelers voor de belangrijke ontmoeting met PS\

Limburgs Dagbladsport
BARCELONA - Ronald Koe-
man beslist morgen definitief
of zijn toekomst als voetballer
in Spanje, Italië ofbij PSV ligt.
De op het laatste moment op-
nieuw opgedoken Italiaanse
concurrentie heeft het FC Bar-
celona gisteren onmogelijk ge-
maakt de onderhandelingen
met manager Ger Lagendijk af
te ronden. „We zijn niet de eni-
gen op de markt", gaf vice-
voorzitter Juan Gaspart van
Barcelona toe, „maar als ande-
re clubs meer geld beloven,
gaan wij daar niet tegen opbie-
den. Het moet niet te gek wor-
den".

Volgens Gaspart is behalve zijn
eigen club nu ook AC Milan kandi-
daat. Koeman zou daar de vierde
Nederlander en buitenlander wor-
den en dus niet speelgerechtigd
zijn. Om de weg voor de PSV'er
naar AC Milan vrij te maken, is ge-
speculeerd over de komst van Mar-
co van Basten naar Barcelona. Ook
Real Madrid is volgens Gaspart, on-
danks de vernieuwingsplannen
voor het nieuwe stadion, nog steeds
'in de markt.

De Catalaanse bladen suggereerden
gisteren dat Barcelona een politiek
spel speelt. Een snelle transfer zou
niet in de strategie van president
Nunez passen. De eerste man moet
worden herkozen en wil doen voor-
komen alsof de overgangeen gewel-
dige inspanning kost, zowel op het
financiële vlak, als aan de onder-
handelingstafel. Een zwaarbevoch-
ten 'overwinning' op aartsrivaal
Real Madrid zou hem goed van pas
komen in de strijd om de voorzit-
tershamer. Ronald Koeman is daar-
bij zijn belangrijkste troef. Aanvan-
kelijk zou de verkiezing in april
worden gehouden, maar door de
contractverlenging van Johan
Cruijff kan de stemming eerder
plaatsvinden.

Al bleef Ger Lagendijk ontkennen
dat geld in de twee dagen durende
besprekingen het belangrijkste ob-
stakel was, is duidelijk dat Ronald
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MAASTRICHT- Hoewel op dit mo-
ment niet van een echte winterstop
,gesproken kan worden en morgen
de vaderlandse voetbalcompetitie
met de topper MW-PSV weer
wordt hervat, hebben de twee clubs
de gedwongen onderbreking met de
nodige blessures afgesloten. Met
enige jaloezie heeft MW-trainer
Frans Körver, die op het einde van
dit voetbalseizoen zal worden afge-
lost door Sef Vergoossen, de voor-
bereiding van PSV op de tweede
competitiehelft gevolgd.

De voorbereidingvan MW bestond
uit een drietal oefenwedstrijden en
het duel tegen W Eindhoven. Dit
alles staat in schril contrast met het
programma van de mih' oenenfor-
matie van collega-trainer Guus Hid-
dink.
Frans Körver is al blij als hij de vol-
tallige selectiegroep op de training

Körver rekent op
stunt van zijn ploeg

MVV klaar
voor PSV

kan begroeten. Werkzaamheden
van diverse spelers zijn er de oor-
zaak van dat de in Roermond woon-
achtige trainer onder minder gun-
stige omstandigheden zijn trai-
ningsprogramma moet afwerken.
Natuurlijk is deze situatie voor een
eredivisieclub verre van ideaal en
de stand op de ranglijst spreekt dan
ook boekdelen. Toch blijft Frans
Körver optimistisch over het ver-
dereverloop van deze competitie en

is dan ook zeer resoluut in zijn uit-
spraken.
„Ik wil hier op het einde van het sei-
zoen weggaan met een team dat in
de eredivisie blijft en niet degra-
deert", merkt de strijdlustige trainer
op. „Wat hier in de Geusselt komt,
dat moet sneuvelen. We zijn met de
groep goed bezig en de spelers we-
ten drommels goed dat we tegen de
Europacupwinnaar alles zullen
moeten geven om een goed resul-
taat te behalen. Ik ben er bijnazeker
van dat we met de steun van het
Maastrichtse publiek tegen dit PSV
één oftwee punten pakken. Ik hoop
dan ook dat de Geusselt vol zal lo-
pen". Körver kan zeker geen beroep
doen op de geblesseerde John de
Jong en Erwin Vandebrouck. Of
Hans Vincent tegen PSV inzetbaar
is blijft nog een groot vraagteken.
De blessure die hij aan zijn achilles-
pees heeft is hardnekkig.

Mats Wilander in Melbourne onderuit

Tom Nijssen
ronde verder

Roda JC niet
verder met

Cruyff Sports

Koeman met een Italiaans bod op
zak meer heeftkunnen eisen danFC
Barcelona had verwacht. Ook Jo-
han Cruijff, die enkele malen bij de
onderhandelingen aanwezig was,
wil niet dat de club voor Koeman
één peseta meer betaalt dan nodig
is, hoe graag hij de PSV'er ook naar
Barcelona ziet komen.

Ger Lagendijk vertrok gisteren in
allerijl om toch nog het vliegtuig
naar Nederland te halen, met de me-
dedeling dat hij het definitieve bod
van FC Barcelona aan Ronald Koe-
man zal voorleggen. „Ik wil hem
eens rustig vertellen hoe de. ge-
sprekken met Gaspart zijn verlo-
pen. Zaterdag zullen Ronald en zijn
vrouw beslissen waarvoor ze kie-
zen, ik heb Gaspart beloofd die dag
in ieder geval te bellen".

Volgens Lagendijk is er niet veel
verschil tussen deoffertes die zowel
de Italianen als de Spanjaarden
hebben gedaan. „Ronald heeft nu
de laatste stem. Hij zal in Barcelona
ongetwijfeld veel steun krijgen van
Cruijff en Tonnie Bruins Slot, maar
hij wil ook andere garanties heb-
ben". Lagendijk benadrukte deze
week niet meer met andere clubs te
zullen gaan praten. Koeman zal de
beslissing nemen aan de hand van
de informatie die hij nu heeft.

Volgens zijn zaakwaarnemer waren
de onderhandelingen met FC Bar-
celona gespannen. „Het is heel
moeilijk met Gaspart tot een ak-
koord tekomen. Aan deenekant lo-
gisch, want hij vertegenwoordigt zo
goed mogelijk de belangen van zijn
club. Ik wil echter niet zeggen dat
de situatie er de laatste uren slech-
ter op is geworden, Ronald is nou
eenmaal een van de beste voetbal-
lers van Europa, en dan zitten er
veel ploegen achter je aan".

Ook Juan Gaspart bleef optimis-
tisch over de afloop van de verlo-
ving tussen Ronald Koeman en Bar-
celona. „Ik heb de indruk dat de
speler nog altijd illusies koestert
naar Barcelona tekomen. Het enige
is, dat wij een zeer duidelijk idee
hebben over hoeveel we bereid zijn
voor hem te betalen". In Spanje gaat
men er van uit dat het ongeveer het
bedrag is dat vóór de onderhande-
lingen werd genoemd: 1,4 miljard
peseta's, zon 25 miljoen gulden,
waarvoor Koeman voor vier seizoe-
nen voor Barcelona zou zijn.

Vader Martin Koeman gaat er even-
eens van uit dat zijn zoon Ronald
volgend seizoen voor Barcelona
speelt, ondanks Italiaanse interesse
„AC Milan heeft contact gezoch
met PSV, zonder dat het tot onder
handelingen is gekomen. Ronalc
heeft in principe voor Barcelona ge
kozen. Een paar puntjes uit de over
eenkomst moeten nog worden uit
gediept".Van onze sportredactie

JfLBOURNE - De vierde
van de open Australische

u^iskampioenschappen in
Sat heeft e eerste sen"e opgeleverd. De nummer

Jan Reker
proclameert

JanRoRADE - Roda JC-trainer
i,"'Reker zal vanavond in het
ra Hrtushuis' üidens de 32e Mi"
Van j vue' ce nieuwe prins
ve

de Chèvremontse amateur-
reniging proclameren. Ama-

Miranda heeft
voor een sprankelend pro-

j£*mma gezorgd dat voor de 32e
Vr r̂ aan elkaar wordt gepraat
st°e°r MCV-voorzitter Kay Con-

één van de wereldranglijst en
titelhouder, de Zweed Mats
Wilander, ging ten onder tegen
de Indiër Ramesh Krishnan.
Wilander, die in 1988 drie van
de vier Grand Slam toernooien
op zijn naam bracht, was als
eerste geplaatst in Melbourne.
Die vierde dag had ook een uiter-
mate gunstig verloop voor de
overgebleven Nederlanders. Torn
Nijssen, Manon Bollegraf, Brenda
Schultz en Michiel Schapers be-
reikten de derderonde van het en-
kelspel. De Sittardenaar won van
de Joegoslaaf Slobodan Zivojino-
vic: 6-3, 6-2, 3-6 en 6-3.
Nijssen, die door de overwinning
5000 dollar op zijn rekening kan
bijschrijven, verdiende door zijn
zege op de dubbelspelpartner van
Boris Becker tevens 24 ATP-pun-
ten. Daardoor komt de Sittarde-
naar op deranglijst net bij de eer-
ste honderd spelers van de we-

reld. In devolgenderonde treft hij
weer een Joegoslaaf,Goran Ivani-
cevic, nummer 371 op deranglijst.
Brenda Schultz maakte indruk
door de als veertiende geplaatste
Arme Minter te verslaan. De
Australische ging in drie sets ten
onder. Manon Bollegraf kwam
twee maal zegevierend van de
baan. Eerst won zij haar partij
voor de tweede ronde van het en-
kelspel door met 6-7, 6-2 en 6-3 te
winnen van de Amerikaanse Ka-
trina Adams. Later op de dag
plaatste Bollegraf zich voor de
tweede ronde van het dames dub-
belspel. De Nederlandse en de
Australische Nicole Provis, als
elfde dames dubbel geplaatst, ver-
sloegen het Westduitse duo An-
drea Betzner/Wiltrid Probst gede-
cideerd met 6-4 en 6-3.

Michiel Schapers bereikte met
Mark Koevermans de tweede ron-
de van het heren dubbel. De Ne-
derlandse combinatie zegevierde
met 6-1 en 6-2 gemakkelijk over
de Australiërs Adam Anderson en
Carl Turich.
Boris Becker, die langzaam maar
zeker weer went aan het spelen in
de open lucht - hij had datde laat-
ste vijf maanden niet gedaan- be-
reikte vrij gemakkelijk de derde
ronde. De Westduitser, dieals der-
de is geplaatst, had weinig moeite
met de Nieuwzeelander Kelly
Evernden (7-5, 6-1, 6-3). Met Bec-
ker kwam ook Miloslav Mecir in
de derde ronde. De Tsjechoslo-
waak had echter wel vier sets no-
dig om de Australiër Mark Kratz-
man uit te schakelen.

Nico Hanssen
niet naar

Leeds
Torn Nijssen slaat door naar de top-100

KERKRADE - Het contract tus-
sen Roda JC en kledingsponsor
Cruyff Sports, dat op 1 juli af-
loopt, wordt niet verlengd. De
Kerkraadse club is niet erg tevre-
den over dekwaliteit van het ma-
teriaal en isop zoek naar een nieu-
we leverancier. Momenteel wor-
den met diverse sportkledingfa-
brikanten onderhandelingen ge-
voerd. De kans is groot dat het tot
een hernieuwde samenwerking
met Adidas komt. Het merk 'met
de, drie strepen' verzorgde reeds
jarenlang de outfit van Roda, tot-
dat de toenmalige trainer/mana-
gerRob Baan in 1986 een overeen-
komst sloot met Cruyff Sports.Trainingstage in Limburg

Van onze sportredactie

LEEDS/HOENSBROEK - Nico
Hanssen is onverrichter zake terug-
gekeerd van de trainingsstage bij
Leeds United. Gisteravond meldde
de doelman dat de Britse tweede di-
visieclub bij mondevan hoofdscout
lan McFarlane had laten weten uit
te kijken 'naar een ander type doel-
man. Al terouwig is Hanssen er zelf
niet om. „Ik begreep tijdens dat ge-
sprek dat het de bedoeling van
Leeds was om een reserve-keeper
aan te trekken. Ik voel er weinig
voor naar Engeland te verhuizen om
daar op de bank plaats te nemen.

Bovendien zou ik daar dan ook nog
mijn transfervrije status kwijtraken.
Nu zit ik dus gewoon weer in de
wachtkamer".

De meeste Roda-spelers zijn be-
paald niet gelukkig met het door
sponsor geleverde materiaal. Als
gevolg van de klachten vooral
over het schoeisel is het inmid-
dels zo dat de spelers vrijwel alle-
maal op hun eigen favoriete merk
schoenen lopen. Daarbij zijn de
logo's van die andere merken ver-
wijderd en is het schoeisel voor-
zien van de handelkenmerken
van Cruyff Sports.

Van onze verslaggever

HEERLEN/ZEIST - De KNVB
heeft een specialeregeling getroffen
voor de voorverkoop van de felbe-
geerde kaarten voor de WK-kwalifi-
catiewedstrijd Nederland - West-
Duitsland op 26 april. Via een spe-
ciale telefoonlijn (06-8212122) kun-
nen geïnteresseerden het onlangs
geïntroduceerde KNVB-clubpasje
bestellen. De kosten hiervoor be-
dragen fl 25,- (fl 20,- voor leden van
een voetbalvereniging) en de pasjes

zijn één jaar geldig bij alle inter-
lands.
De houders van zon KNVB-kaart
krijgen- absolute voorrang bij de
voorverkoop van alle wedstrijden
van Oranje. Zodra de voorverkoop
voor Nederland - West-Duitsland
van start gaat (de datum hiervan
wordt te zijnder tijd gepubliceerdin
alle landelijke dagbladen) worden
dus eerst de 'leden' op hun wenken
bediend.
„Mensen die geen KNVB-clubkaart
hebben moeten dus afwachten hoe-
veel entreebewijzen overblijven.
Het is echter waarschijnlijk dat men
zonder die kaart niet eens meer aan
de bakkomt", aldus een woordvoer-
der van deKNVB.

Regeling voorverkoop
Nederland-Duitsland

door ivo op den camp

heb, hoe beter het is" steed aan de blessures zelf en
preventie".

lange tijd sukkelen met eerder
opgelopen kwetsuur. En tot
overmaat van ramp raakte on-
langs ook nog keepster Paula
Perriens in de lappenmand.

Jan Verdonschot: „Ik heb er
geen verklaring voor. We hebben
gewoon veel pech gehad. Met
name dit seizoen heb ik gemerkt
hoe belangrijk een goede opvang
is. Afen toe zit iemand echt in de
put. Dan kun je alleen maar pra-
ten en praten. Bij het fysieke her-
stel vergen de zware blessures
ook een speciale aanpak. Bij een
moet je afremmen op de weg
naar herstel, terwijl een ander
juist gestimuleerd moet wor-
den".
In dat laatste vindt Jan Verdon-
schot, die naast been- en arm-
spierenkneden bij de V en L-da-
mes ook de lachspieren regelma-
tig aan het werken krijgt, vooral
zijn voldoening. „Als ik zie dat
een speelster er weer helemaal
bovenop komt en op een gege-
ven moment weer sterke wed-
strijden speelt is dat een heerlijk
gevoel. Dan is mijn werk pas
echt af.

" D e Panasonic-Jbrmatie van Peter Post heeft zijn tenten opge-a9en in Limburg. Onder leiding van Ferdi van den Haute1[ wks), die op defoto van WIM KUSTERS, in het Heerlense motel
Qlas heft met sprintkanon JeanPaul van Poppel werkt de mil-30fnenformatie aan de conditie in het Limburgse heuvelland-schap en in de Ardennen.

Handen vol werk
bij Herschi/V en L

Fysiotherapeut Jan Verdonschot doet meer dan alleen kneden van spieren

Advocaat naar SVV
IietV,FDAM ~ Dick Advocaat wordt
Sei2r. ganS var» het nieuwevoetbal-
Hij *n de nieuwe trainer van SW.
actief 1f d

p laatste twee seizoenen
als y Haarlem en voordien
{tMVgSslsteiU-bondscoach bij de

Ariclub°° aat gaat b^ de eerste-divisie-
teü vWerken met technisch direc-
train Wlm Jar»sen en met de huidigener Jan van der Velden. De laat-

ste werd onlangs benoemd tot ere-
lid van SW. Hij is niet in bezit van
de vereiste diploma's, vandaar dat
hij dit seizoen samenwerkt met Piet
de Wolf.
SW deed dit seizoen al twaalf
transacties voor het spelersbestand.
De club wil zo snel mogelijk door-
stoten naar de eredivisie, staat hal-
verwege deze competitie nochtans
slechts negende met achttien pun-
ten uit zeventien wedstrijden.

De Heerlense fysiotherapeut be-
seft dat het werken met de da-
mes een heel andere aanpak
vergt dan met mannen. „Ik denk
dat je bij heren niet zoveel aan-
dacht hoeft te besteden aan de
psychologische factoren", is zijn
overtuiging. „Bij de dames ben je
naast het pure vaktechnische
werk vooral een praatpaal voor
de speelsters. De opvang is erg
belangrijk. Ik sta dan ook altijd
klaar om bij te dragenaan het op-
lossen van allerlei probleemtjes.
De speelsters moeten bijna een
blind vertrouwen in je nebben.

Daarvoor is het echter noodzake-
lijkdatjevan beide zijden eerlijk
ten opzichte van elkaar bent".

Jan Verdonschot bleef V en L in
voor- en tegenspoed trouw. Een
degradatie, een landskampioen-
schap, twee bekerfinales en meer
dan tien Europacupduels pas-'
seerden derevue.

Pech en geluk: ze zijn niet los te
denken van blessures. Herschi/V
en L maakt wat dat betreft een
rampzalig seizoen door. Vaste
krachten als Cecile Leenen en
Nicolle van Thor raakten al in öe
voorbereiding zwaar gebles-
seerd. Philomene Janssen bleef

„En dat is jammer", zegt de
Heerlenaar veelbetekend,
„want hoe minder werk ik

DOTLINGEN - De serene
rust wordt alleen af en toe
verstoord door een door het
veld rijdende tractor. Het
idyllische Dötlingen, niet
ver van Bremen was twee
dagen voor de Europacup
11-return tegen RP IF Lin-
köping een ideaal oord voor
de damesselectie van Her-
schi/V en L. Boswandelin-
gen en kaartspelen stonden
op het programma na de re-
latief korte nachtrust. Zelfs
Jan Verdonschot, de 37-jari-
ge fysiotherapeut van de
Geleense ploeg, kon het er
even van nemen. Een uni-
cum, want als er een man
binnen V en L dit seizoen
handen vol werk heeft, is
het wel Jan Verdonschot.

Jan Verdonschot is aan zijn acht-
ste seizoen bij de damesselectie
van V en L bezig. Hij zag speel-
sters komen en weer gaan. „Van
de huidige selectie was alleen
Mieke Leenen er ook toen al bij.
In die tijd is er veel veranderd.
Niet alleen qua personele bezet-
ting". De „kneder" van V en L
doelt vooral op de veranderde
werkomstandigheden. „Tegen-
woordig gaat het allemaal wat
soepeler", vindt hij. „De hele or-
ganisatie bij V en L is professio-
neler geworden. Daardoor kan er
ook meer aandacht worden be-

Koeman staat
voor de keuze

PSV-ster beslist morgen overBarca, Milan of PSV

Van onze sportredactie



" Sjeng
van Mulken.
„Vanaf
volgende
week
wordt de
organisatie
pas echt
menens".

Foto:
DRIES

LINSSEN

Sleutelduel
BC Victoria

Nieuwe lichting
oefenmeesters 3

SUSTEREN - Onlangs werden in
de kantine van FC RIA in Susteren
de diploma's oefenmeester 3 uitge-
reikt. Deze cursus was in een nieuw
jasje gestoken, waardoor de aanpak
veel efficiënter werd. Docenten van
deze cursus waren Bèr Lejeune en
Cees Vossen. De geslaagden zijn: P.
Jongens, Maastricht; W. Slangen en
E. Heffing, Echt; H. Stiphout en P.
Wijnhoven, Venray; J. Rings, Val-
kenburg; A. Kempener, Beek; J.
Beijer, Eijsden; Sj. Quadakkers,
Hoensbroek; A. Simons en Th.
Poeth, Mechelen; M. Perez en H.
van Tussenhoek, Landgraaf; B. van
de Venne, Grevenbicht; P. Koek,
Urmond en J. Michels, Susteren.

HOENSBROEK - Badmintonclub
Victoria speelt zondag de sleutel-
wedstrijd van deze competitie. Te-
genstander is het Haagse Drop
Shot, waarmee Victoria nog een ap-
peltje te schillen heeft na het onge-
lukkige verlies in Den Haag twee
weken geleden. Bij winst van de
Hoensbroekenaren is behoud van
het hoofdklasseschap nagenoeg vei-
lig gesteld. De wedstrijd begint zon-
dag om 13.00 uur in sporthal De
Deyl.

dammenmet john van den borst

derstaande partij voor het eerste P E
van SVS 11. ir
1e4,c5 2Pf3,d6 3Lbs+. Een ruS*
voortzetting waarmee wit de hoof' f
nen van het Siciliaans omzeilt. 3..J j,
4d4,Pf6 5Pc3,a6. Het alternatief t
staat in 5...c:d4. 6L:d7+,P:d7 7<M
Bd:cs,P:cs 9Lg5,Dc7. Na 9.Jj
10L:e7,D:e7 is de pion op d6z«
10Dd4!,Ld7 HTfel,TcB 12Tadl,l"
13Pd5! *

Natuurlijk; met dit schij noffer *wit de stelling voordelig te ope"
Als zwart niet wil nemen op d5i"
hij 13...Db8 spelen. Het eenvoudigs
dan 14Pb6,Tc7 15Lf4,Dd8 (15-
-16P:e5!) 16Pc4 en zwart verliest m 1
riaal. Na 13...e:d5 14e:d5+,Pe6 lsö
of 14...Kd7 15Dg4+. In de partij spl
de zwart 13...L:d5 14e:d5,e5. Go*
zetten heeft zwart niet m'
15P:e5!,d:e5 16T:e5+ en zwart gaf
Dat lijkt wat vroeg maar ge2
16...Kd7 17b4!,Pa4 18Dg4+,f|
19Te6+ of 17...f6 18Dg4+ volkomen
recht.

In de stelling:
Wit:Kg2,Db3,Te2,Lh4,Pe4,a2,d4,e3,f3,
g5,h3
Zwart:KgB,Dc6,TdB,Lg7,Pds,a6,e7,f7,
g6,h5 staat zwart een pion achter. Ter-
wille van de materiële gelijkheid koos
hij met 28...L:d4 voor een kleine com-
binatie. Na het gedwongen
29e:d4,Pf4+ 30Kf2,P:e2 31K:e2,T:d4
heeft zwart met toren en pion (bijna)
genoeg compensatie tegen de twee
lichte stukken van wit. De beste zet is
m.i. nu om de lopervia f2weer terug in
't spel te brengen. Ook dan zijn de
winstkansen van wit miniem. Mis-
schien in tijdnood besloot wit in de
partij met 32Db8+,Kh7 33Db3 niks te
doen. Zwart kan nu natuurlijk de stel-
ling herhalen metKgB. De zwartspeler
had echter weer een kleine combinatie
op 't oog. 33...t:e4+? Hij had echter be-
ter in 33...Dc4+!. Nu is na 34D:c4,T:c4
de a-pion niet meer te dekken en na
34Kf2,D:b3 35a:b3,Tb4 wint zwart de
pion op b3. Wit mag blij zijn als 't nog
remise wordt. In de partij volgde
34f:e4,D:e4+ 35Kdl,D:h4 36D:f7+,Kh8
37Df8+,Kh7 38D:e7+,Kg8
39Dd8+,Kg7 40Df6+,Kh7 41DH+ ,KhB
42Df8+,Kh7 43Dh6+,Kg8
44D:g6+,Kf8 45Df6+,Ke8 46De6+,Kd8
47g6. De witte dame staat optimaal.
De vrijpion zorgt voor de rest. De
zwarte eeuwigschaak-droom is snel
uitgedroomd: 47...Dd4+ 48Ke2,Db2+
49Kf3,Dc3+ 50Kf4,Dd2+ 51Kf5,Df2+
52Kg5,h4 53Df6+ en zwart gaf op.
28...L:d4 was dus zeker correct en te-
vens de beste practische kans.
Bij wijze van experiment is er dit sei-
zoen landelijk een correspondentie-
toernoei opgestart voor clubteams.
lederteam bestaat uit 4 spelers. A. van
Gijsel zorgde met wit spelend in on-

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

HEERLEN - Dit jaar worden
in Heerlen op de Duitse kegel-
banen van Kegelsportpaleis
Hendriks de persoonlijke
Europese kegelkampioen-
schappen voor dames en he-
ren gehouden. Voor de Neder-
landse Kegel Federatie de
kans om deze sport voor deze
regio goed te promoten. Daar-
naast worden tegelijkertijd de
nationale kampioenschappen
voor gehandicapten georgani-
seerd. Enkele maanden gele-
den hebben in deze categorie
al voorwedstrijden plaatsge-
vonden waarbij bijna 800 toe-
schouwers aanwezig waren.
Vooruitblikkend op de organisatie
en de daarmee gepaard gaande pro-
blematiek doet Sjeng van Mulken
als voorzitter van promotiekegel-
sport zijn verhaal: „Wij zijn nu al
maanden lang bezig om de organi-
satie goed oppoten te krijgen, in de
wetenschap dat er nog ongeveer
vier maanden van intensieve arbeid
op ons liggen te wachten. Al is het
nu nog hoofdzakelijk een kwestie
van afpraten, regelen en diverse an-
dere mogelijkheden bekijken, vanaf
volgende week wordt het pas echt
menens. Een zeer goede steun in de
rug is de medewerking die we heb-
ben van de Stichting Louis Marie
Jamin, die op het gebied van gehan-
dicaptenzorg een zeer lange en ge-
degen ervaring heeft".

Het evenement dat van 3 tot en met
7 mei van dit jaar wordt gehouden
werpt nu de schaduwen om de zorg
voor een perfecte organisatie voor-
uit. Aan deze EK-titelstrijd nemen
negen landen deel. Zij zullen, na se-
lectie, de nationale kampioenen bij
de dames en heren, omringd met
nog een zevental titelkandidaten,
naar de oude mijnstreek sturen.
Voor de deelnemers, begeleiders en
supporters zal drie dagen lang on-
derdak verschaft moeten worden.
Er worden enkele honderden men-
sen in totaal verwacht. Sjeng van
Mülken: „Wij krijgen in Heerlen al-

" HEERLEN - Morgen staat in
de sporthal Kaldeborn van Heer-
len om 16.45 uur de derby tussen
de volleybalteams van Pancra-
tiusbank/VCH en Miniware/HBC
op het programma. Op datzelfde
tijdstip speelt het tweede dames-
team tegen Rooyse VK en dames
3 tegen Rooyse VK 2. In de sport-
hal Baneberg van Landgraaf ont-
vangt Datak/VCL (dames) om
16.00 uurLetro/Oikos 2, om 14.00
uur voorafgegaan door de ont-
moeting Datak/VCL 2-Polaris.

In de tweede klasse van de nationa-
le clubcompetitie hebben de twee
Limburgse teams na een wat aarze-
lende start nu toch na acht rondes
een degelijke positie in de midden-
groep van de ranglijst ingenomen.
Van de ervaren spelers van D.V.
Schaesberg moet dat ook verwacht
worden, voor de op landelijk niveau
debuterende ploeg van De Vaste
Zet uit Geleen is het echter een ver-
meldenswaardige prestatie. Wat de
persoonlijke inbreng van de Ge-
leen-spelers betreft valt vooral die
van jeuddspeler maarten de heer
op, veertien punten uit acht partijen
haalde hij tot nu toe!Gabie Goessens: 'Ik krijg

nooit genoeg van trainen'

Enige Limburgse in jeugdvolleybal-selectie

heel wat minder goed vergaat het de
Limburgers een divisie hoger, in de
eerste klasse landelijk. Eureka uit
Heerlerheide en De Ridder uit
Brunssum staan met nog drie wed-
strijden voor de boeg onderaan. In
de slotsuels zullen echt alle zeilen
bij moeten om een dubbele schip-
breuk te voorkomen. Uit deze klas-
se degraderen namelijk twee clubs.

Hier een partij uit die eerste klasse.
In de ontmoeting tussen Eureka en
(mede-)kampioenskandidaat Excel-
sior uit Den Bosch (een wedstrijd
die in een desastreuze 4-16 neder-
laag voor Heerlerheide zou eindi-
gen) viel Joep Bruggeman van
Eureka aan het tweede bord in han-
den van de Brabantse prima donna
Karen van Lith, Nederlands enige
damesgrootmeester:

Van Lith-Bruggeman
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32
10-14 4.41-37 14-19 5.46-41 5-10 6.35-
-30 10-14 7.30-25 17-22 8.31-26 22-27
9.32x21 16x27 10.33-29 18-22
11.29X18 12x23 12.38-33 13-18 13.43-
-38 9-13 14.48-43 4-9 15.40-35 8-12
16.44-40 2-8 17.50-44 11-17 Attractief
openingsspel.
18.33-29 27-31 19.36x27 22x31 20.39-
-33 17-22?

Auteur: G. Geerlings.
Het ging hier zoals gezegd vO<f
om twee belangrijke spelregels-f
1.35-30 40x49 2.27-22 moet zwart'
de eerste plaats meerslag nern*1
regel één - en op de tweedeplaats
2... 49x47 één zet halt houden al'
rens naar 20 te slaan. Dit laa'
komt door de regel-regel twee-'
schijven pas na een geheel volt*
de slag van het bord mogen wol*
genomen. Wat dus niet mag is: °!
schijf 38 slaan, 38 wegnemen, "over 31 slaan, 31 wegnemen, ovejj
slaan en 41 wegnemen want 'kom je inderdaad meteen op 20 "j
Wat moet is: de slag49x47 helen1;
uitvoeren, daarna de drie schij*
op 38,31 en 41 wegnemen en ver*
gens opnieuw op je beurt wach^
want wit is aan zet (en die n*j
slaab). De oplossing verloopt <1
verder zoals vermeld.

Dit stelt wit in staat met enkele i n
plaatste zetten een vrijwel ge^' ie
nen positie in te nemen. Zwart 1> tn
veld 22 moeten mijden. Na 20.' &i
36, om 21.34-30 23x34 22.40x29^
22... 18-23 23.29x18 12x23 te kun» i
beantwoorden, had zwart zeker" *minder gestaan. i
21.34-30! 23x34 22.40x29 3l>23.30-24! 19x30 24.35x24! Klem* ft
zwarte linkervleugel in. 24... *■
25.44-39 1-6 26.49-44 11-17 27.31
6-11 28.41-37 11-16 29.32-28 2*
30.28-23! Ook zwarts rechtervleU
staat nu vast.
30... 18-22 31.37-31 7-11 Wat rfl'
weerstand biedt 31... 27-32 32.38.
36x27. 32.33-28 Wint een schijf. »'J
22x33 33.39x28 16-21 34.31x22 *
na nog tien minder belangrijke * *
ten door zwart opgegeven.
De oplossing van het probleemv.
vorige week. Wit zeven schijven J24,27,31,35,38,41 'en 44, zwart zeV'
chijven op 8,9,15,16,17,23 en 40.
1.35-30 40x49 2.27-22! 49*"
3.22x11 16x7 4.30-25 47x20 5.2»;
23-28 6.1-29 28-32 7.29-42 1*»
8.42x15 32-37 9.15-47 met Wit

les wel onder dak. De capaciteit is
hier groot genoeg. Wij verwachten
voor dit gedeelte van de organisatie
geen problemen".

Verder zijn zijn er landen dievooraf
hun kandidaten laten trainen op de
Heerlense banen. Ook voor hen zul-
len dan 'avonden' moeten worden
vrijgemaakt. Topkegelen, tellend
voor het Europese kampioenschap,
wordt vooral in de ons omringende
landen hoog ingeschat.

Van Mulken rekent er nu al op dat
Nederland titelkandidaten heeft.
Bij de heren is dat Guus Maas uit
Geulle. Naast Hennie Fredrix en
MarjonBerend is dat ook de uitPos-
terholt afkomstige Lucie Cillekens,
als titelverdedigstere en serieuze
kandidate.

Pancratiusbank/VCH
hervat competitie

van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

GRONSVELD - Als enige Lim-
burgse is de Gronsveldse Gabie
Goessens (15) geselecteerd voor
het Nederlands juniorenvolley-
balteam. Een feit waarop menige
geselecteerde'beretrots' zou zijn.
Dat is dan ook zeker het geval
met de goedlachse Gabie. Er is
echter duidelijk een verschil met
andere talenten: Gabie Goessens
zit er niet op te wachten dat zon
uitverkiezing nu al meteen aan
de grote klok wordt gehangen.
Zij is zich er zonder meervan be-
wust dat de draad naar het suc-
ces op lange termijn uiterst fra-
giel is. „Nu, op dit moment be-
hoor ik wel tot die selectie, maar
waar ben ik bijvoorbeeld over
een jaar? Misschien ben ik dan
wel allang uit de boot gevallen",
meent ze.

HEERLEN - Op 26 november van
hét vorig jaarwerkten de volleybal-
sters van Pancratiusbank/VCH hun
laatste competitiewedstrijd af, voor-
dat de winterstop en Europa Cup-
verplichtingen van tegenstanders
een speelpauze van liefst zeven we-
ken veroorzaakten. Aanstaande za-
terdag neemt de Heerlense eredivi-
sionist de draad weer op met een
uitwedstrijd tegen Deltalloy-
d AMVJ.

Dè equipe van het trainersduo Ger
Spijkers/Peter Arets zal ongetwij-
feld enige tijd nodig hebben om
weer in het juiste ritme te komen.
„We hebben naar mijn smaak wat te
wéinig oefenwedstrijden kunnen
spelen, door gebrek aan tegenstan-
ders", zegt Spijkers. „Wel is er veel
triiningsarbeid verzet en denk ik
dat het niveau van de ploeg verbe-
terd is. Het blijf evenwel de vraag
hije het nog altijd onervaren team
de in de strijd om klassebehoud de
mentale druk aankan. Dat facet is
iramers een proces van de lange
adem".

Pancratiusbank/VCH heeft uit de
eerste zeven competitieduels
slechts een overwinning gepuurd
en bivakkeert bijgevolg in de geva-
renzone. Tegen DVO en Zaan ver-
loor de zuidelijke representant met
minimaal verschil. „Die verliespos-
ten maken het er niet makkelijker
op voor ons. Het betekent dat we in
de komende tijd ook niet ingecalcu-
leerde overwinningen zullen moe-
ten boeken om in de eredivisie te
blijven", aldus de Heerlense oefen-
meester.

Het realiseren van een dergelijke
suprise tegen de verzekeringsploeg
uit Amstelveen wordt een zware
klus. Hoewel bij Deltalloyd/AMVJ
ex-international Agnes Brunnink-
huis voorlopig is gestopt, beschikt
dat team nog steeds over fysiek ster-
ke volleybalsters met een krachtige
aanval. In de Heerlense ploeg is bij
de langdurige knieblessure van
hoekaanvalster Henrianne Bellema-
kers sprake van enig herstel, als is
het 19-jarige talent uit Landgraaf
nog lang niet topfït.

Gabie Goessens is een toonbeeld
van bescheidenheid. Een echt fa-
milietrekje van de Goessens. Ze
is zich er zelf overigens van be-
wust - en haar trainer bij het
tweede team van Pancratius-
bank, Jos Gerards, hamert er al-
lang op- dat ze binnen devolley-
ballijnenmeer haar mondje moet
roeren. „Als spelverdeelster
moet ik inderdaad meer aanwij-
zingen geven, maar ik vind het
rot tegenover de oudere meisjes
en de andere teamgenoten", ver-
ontschuldigt zij zich. „Ze denken
dan meteen datje kapsones heb.
Toch zal ik bij de Nederlandse
selectie dat wel degelijk moeten
doen. Mensen van boven de
Moerdijk zijn meestal mondi-
ger". Laat je je daardoor beïn-
vloeden dan sta jewel snel naast
die selectie en dat zou doodzon-
de zijn".

end. Dit kwam overigens voor reke-
ning van een invallend Westers paar,
waarbij we ons afvragen waarom
Zuid-Limburg in gebreke is gebleven
zelf een representatief vervangend
paar af te vaardigen. Als de dames v.
Eck-Grotens middels een prachtige
score van 54% in het tweede weekend
geen orde op zaken hadden kunnen
stellen waren we wel op een zeer klun-
gelige manier onze vertegenwoordi-
gers in de hoogste regionen van het
damesbridge kwijt geraakt.

Afgelopen weekend is het tweede en
laatste weekend geweest van het na-
tionale kampioenschap damesparen.
Winnaars van dit nationale evenement
werden de dames v.d. Pas-Schippers,
gevolgd door de dames Bakker-Giel-
kens. Beide paren hebben hiermee
recht op deelname aan de EG-kam-
pioenschappen te Oostende en de
Europese kampioenschappen te Tur-
ku (Finland), in april en julias. Van be-
langvoor het district Zuid-Limburg is
dat de dames v. Eck-Grotens' hun
plaats in de bondsklasse A konden
handhaven, ondanks een gemiddelde
van slechts 43% na het eerste week-

zeggen dat er een fantastische
sfeer is. Ik voel me er lekker en
dat komt mijn prestaties natuur-
lijk ten goede".

" Gabie Goessens. „Voor mezelf weet ik dat ik nog veel te le-
ren heb". Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Gabie Goessens wil niet graag
een talent genoemd worden.
Toch zijn de feiten er wel naar.
Zij is pas drie jaar als volleybal-
ster bezig en heeft zich in zeer
korte tijd gemanifesteerd. Gabie:
„Ik heb tot mijn twaalfde bij de
SCG-jeugd als laatste 'man' ge-
voetbald. Dat ging lekker, maar
om door te gaan in het dames-
voetbal had ik toch niet zoveel
trek. Ik ben toen eens bij mijn
zus Conny gaan kijken, die des-
tijds bij Grovoc speelde.Dat trok
me en binnen de kortste tijd
stond ik daar al in het eerste
team. Zus Conny ging via het
Maastrichtse ADO naar de Jo-
kers en ik ben met haar me«ge-
gaan. Na dat jaarstonden er plots
verschillende verenigingen op
de stoep waarbij ook Belgische.
Conny ging naar Pancratiusbank
in Heerlen. Gelijktijdig ging daar
ook de districtstrainer Jos Ge-
rards naar toe om via het tweede
team met jonge talentvolle spe-
lers te beginnen. Ik ben dus ook
daar terecht gekomen en ik moet De dames v. Eck-Grotens lieten zich

als NZ in onderstaand spel niet in de
luren leggen.

In de bondsklasse B moesten de da-
mes Hamers-Sniekers degraderen, he-
laas met een verschil van slechts enke-
le tienden van procenten. Maar dat
maakt de pijn alleen maar heviger.
Ook hier was er een invallersprobleem
en dan vraag je je toch wel af of onze
bestuurderen zich nog wel gelukkig
voelen zolang ze geen adequater op-
lossingkunnen aandragen dan dat een
topspeler zijn problemen maar zelf
moet zien op te lossen.

Noord Qost Zuid West j
|*H pas pas IR
lbA pas 2Sch pas |
Pas 3KI pas 3R
3Sch en allen passen.

Wat hier opvalt is de goede besüs^
van West om 3KI uit te nemen rne'j
2KI gaat zeker 1 down, terwijl 3R 1
is down te branden. De regel die PI
aan ten grondslag ligt is evident'!
eenzijdige spellen moeten zoveel i
gelijk in hun eigen kleur spelen-1
3R wordt gemaakt is het verder 3
goede beslissing van Noord om ó a
te proberen. Ondanks listig tegenJ
van OW ging dit slechts 1 down_yJ
startte met 3 rondes ruiten en veyjl
de met klaver, genomen met het 1

De leider speelde nu schoppen, J
het aas van Oost, die een kleine k 1 J
naspeelde. Noord trapte er niet in J
vóór te troeven, maar écarteerde j

kleine harten, zodat het verlies J
perkt bleef tot 1 down, hetgeen j
goede score betekende. J
Al met al is het bij damesbridg^J
harder knokken dan u niiss^denkt. Onze zuidelijke vertegen*
digers kunnen er over meepraten-

einde op Papendal. Van vakan-
ties kan ik later nog genieten
maar nu ga ik toch zeker naar Pa-
pendal. Ik heb nu aan het succes
geroken en dat wil ik ook in de
toekomst blijven doen. Maar laat
nu zeker niemand denken dat ik
er al ben. Voor mij zelf weet ik
dat ik nog ontzettend veel te le-
ren heb en dat er snel iets gebeu-
ren kan waardoor een topvolley-
balcarrière demist in gaat. Zeker
is in elk geval dat ik er alles aan
zal doen om zover mogelijk te
komen".

sport kort

" SCHAESBERG - Vijf worste-
laars van Simson nemen zondag
deel aan de Nederlandse kam-
pioenschappen Grieks-Romeins
"in IJsselstein. Peter Snijders is
ïn de klasse tot 68 kilo titelverde-
diger. De overige Schaesbergse
'deelnemers: Silvio Meys (62
kilo), Eric Bos (74 kilo), Robbie
Janssen (74 kilo) en René Geelen
X9O kilo).

:" HEERLEN - Zondag houdt
AVON een trimloop rond het
Emma-sportpark in Heerlen. De
afstanden zijn 1 (t/m 12 jaar), 1,6
<13 t/m 15 jaar),5 en 10 kilometer.
Inschrijven kan ter plaatse tot
vijf minuten voor destart.

" SCHAESBERG - De voorron-
de voor het persoonlijk kam-
pioenschap bandstoten vierde
klasse van het biljartdistrict
Zuid-Limburg wordt zaterdag en
zondag gehouden in hotel-café
Het Hoefijzer aan de Schaesber-

gerweg te Landgraaf. Er zijn tien
deelnemers. Afstoot op beide da-
gen om 13.00 uur.

" BRUNSSUM - Gymnastiek-
vereniging Don Bosco uit Bruns-
sum houdt zondag in het kader
van haar 60-jarig jubileum de re-
gionale kampioenschappen tur-
nen. Vanaf 10.00 uur komen in
sporthal Rumpen de B-turnsters
in actie. Vanaf 14.00 uur komen
dan de beste turners en turnsters
in actie. Alleregionale en provin-
ciale kampioenen hebben voor
deze eerste titelstrijd in 1989 in-
geschreven.

" HEERLEN - Zondagwordt er
weer in de landelijke vereni-
gingscompetitie gezwommen. In
de afdeling A gaat MZ&PC naar
Leeuwarden om te proberen de
zesde plaats minimaal te consoli-
deren. De afdeling B zwemt in
Weert om 15.30 uur, organisatie
De Rog; afdeling C poule I, Sit-
tard, Hellas om 13.00 uur; poule
2, Heer, organisatie Kimbria om
16.15 uur; district eerste klasse
Stem, organisatie ZEP om 13.00
uur.

Vakantie
Gabie is bezeten van de sport. Al-
les waar een bal aan te pas komt
trekt haar aandacht. „Ik krijg
nooit genoeg van trainen", zegt
ze. „Met carnaval had ik een va-
kantie in Oostenrijk gepland.
Dan is echter een trainingsweek-
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
schakenmet arno henzen

Europese titelstrijd
kegelen in Heerlen

Begin mei in sportpaleis Hendriks

sport

bridgemet wiel gielkens

sport kort



van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

Samenstelling Historploeg: Harmeling, Pirard, Chevallier, Gaigne,
Virvaleix,Leblanc, Lilholt, Brian Sörensen, Ccci, De Wilde, D'Hondt,
Frison, Haghedooren. Heynderickx, Ilegems, Mertens, Meuwissen,
Nevens, Patry, Wilfried Peeters, Roosen, Mare Seynaeve, Serge Sey-
naeve, Van Slycke en Wünant.

dens de voorstelling in Manage maakte Teirlinck bekend
datzijn eerste doel is de sterkste Belgische ploeg te wor-
den en te klimmen naar een plaats bij de top-vijf in het
FICP-klassement.

Fagor zet alles
op Stephen Roche
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Vrijdag 20 januari 1989 %25

sport

Samenstelling Fagorploeg: Roche, Kimmage, Carlsen, Schepers, Re-
gis Simon, Guyot, Boucanville, Forest, Chaubet, Manfrin, Lavenu,
Biondi, Moreau, Pantaglou, Bodin en Gourmelon.

Leistra
weerstaat
Pakistan

Oranje-hockeyers
in halve finale

Histor
Ploegleider Willy Teirlinck heeft voor Histor in 1989 een
ploeg van 25 renners, bij wie zeventien Belgen en de Ne-
derlandersPirard en Harmeling, tot zijn beschikking. Tij-

België redt Schaesberg

ADR-W-Cup
De door José de Cauwer geleide samenstelling van de ADR-W-Cup-ploeg 1989 is als volgt: Arroio, De Backer, De Wolf, Dorgelo, Hoste,Kools, Kuum, Lameire, Lammerts, Larsen, Le Mond, Martens, Mu-seeuw, Namtvedt, Onnockx, Planckaert, Sturgess, Szostek, Van-
craeynest, Van Holen, Van Vooren, Verschuere en de veldrijders Li-boton en Messelis.

Koersdaling tijdens 'winterstop' van de baan

Roche vertelde dat zijn herstelproces na de operatie aan
zijn linkerknie nog niet voltooid is. „Mijn grootste pro-
bleem echter", voegde hij er aan toe, „is dat ik lang uit de
wedstrijden ben geweest. Mijn programma is gericht op
de Ronde van Frankrijk. In Parijs - Nice hoop ik te ont-
dekken waar ik dit seizoen zal staan. Mij lijkt de Giro een
goede voorbereiding voor de Tour, maar het zou een te
zware belasting voor de ploeg kunnen zijn."

BIARRITZ -De met Spaans geldrijdende Franse wieler-
ploeg van Stephen Roche zal in het nieuwe seizoen alles
op zijn lerse kopman zetten. Fagor haaldeRoche in 1988
binnen na diensoverwinningen in deGiro, deTour en het
wereldkampioenschap in 1987. Door blessures reed de
voorman echter geen „platte prijs".
De ploeg is vrijwel totaal vernieuwd, van de zestien ren-
ners voor 1989, voor wieeen budget van bijna zes miljoen
gulden beschikbaar is, reden er slechtszes ookvorig jaar
voor dezelfde stal.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

Walliser wint
afdaling Tignes

Ingetnar Stenmark stopt met wedstrijdsport" Maria Walliser in tomeloze vaart op weg naar overwinning

Walliser zeker van haar plaats in de
ploeg voor het wereldkampioen-
schap. Haar landgenote Michaela
Figini, dit seizoen winnares van drie
afdalingen, viel voor haar doen te-
gen. Zij eindigdeals vijfde nog ach-
ter de jongeHeidi Zurbriggen. Voor
Figini was deze vijfde plaats hetslechtste resultaat dit seizoen.

Met haar prestatie in Tignes werd

TIGNES - De Zwitserse skister Ma-
ria Walliser heeft de afdaling van
Tignes in Frankrijk, tellend voor de
wereldbeker, gewonnen. Zij was
41/100 e seconde sneller dan de
Francaise Carole Merle. Walliser is
precies op tijd in vorm gekomen.
Over tien dagenverdedigt zij in Vail
(Colorado) de wereldtitel afdaling.
In Tignes was Walliser pas aan haar
tweede overwinning in dit seizoen
toe. In totaal won ze dertien afdalin-
gen voor de wereldbeker.

Uitslag: 1- Waliiser (Zwi) 1.19.16, 2. Merle(Fra) 1.59.57,3. Gerg (W-Dld) 1.19.63, 4. Zur-
briggen (Zwi) 1.19.96, 5. Figini (Zwi) 1.20.15,
6. Mösenlechner (W-Dld) 1.20.47, 7. Bournis-
sen (Zwi) 1.20.51, 8. Gutensohn (Oos)1.20.62, 9- Lindh (VS) 1.20.67, 10. Percy
(Can) 1.20.84. *
Klassement wereldbeker: 1. Vreni Schnei-
der (Zwi) 257 punten, 2. Merle 161, 3. UlrikeMaier (Oos) 144,4. Figini 140, 5. Walliser 137,
6. Mateja Svet (Joe) 102.
Wereldbeker afdaling: 1. Figini 101 punten,
2. Walliser 82,3. Merle 67,4.Gerg 49,5. Vero-nika WaUinger (Oos) 47, 6. Mösenlechner 45

De tweede
Romario

- Nederland kan zon-

' Kennis gaan maken met de
van Ronaldo

e*j> de Faria. Ronaldo is het jon-
broertje van de Braziliaanse in-

tonaal, die PSV's duurste aan-P Vormt. Tijdens een bezoek aan
in Eindhoven beslootRo-

-0 de Souza Faria zijn voetbalge-
j°ok in Nederland te gaan zoe-
j' UP een aanbieding van een be-
jm.v°etbalorganisatierekende de
,]j'B-jarige niet direct. Daaromi Qe hij zich een paar weken ge-
J? bij de voetbalverenigingkhuizen. De in deeerste klasse

de onderafdeling uitkomende
J» uit Geldrop vraagt vrijdag-

aan de KNVB per telex de
rJ!- .rijving van de Braziliaanseniging Gremio naar Braakhui-
|ft orde te maken. De Zuidame-■ n komt waarschijnlijk zondag

actie wanneer zijn nieuwe
1Hpen oe^enwedstrijd speelt te-

Brian Clough
op de vuist

twEN - Brian Clough, de nog
„ y omstreden manager van de
fest voetbalclub Nottingham
ist» neeft woensdagavond zijn
-, etl gebruikt om opdringerigegorters van zijn lijf te houden.
ip ncident deed zich voor na af-
le^van (je bekerwedstrijd tegen
'b n\S Park Rangers, door zijn:f),ï\et.5-2 gewonnen. Na het laat-
ï"i> 'tsignaal bestormdenfans van
ij^et speelveld. Clough, een feler tegen supportersgeweld,
■f| T dani8 °P los- Een en ander

door de televisie geregistreerd
3nd nr-een miljoenenpubliek ge-
ly " Clough oogstte begrip maar
Ss- n niettemin voor de strafcom-
t| van de Engelse voetbalbond

ijjy/ 1 verantwoorden voor zijn
vijg Van middelen. De 53-jarige
Hai

ger»ge manager kan een disci-re maatregel tegemoet zien.

Zesdaagse
Stuttgart
voor duo

Clark/Bolten
f CI??ART -De Australiër Dan-
PVn u en de Westduitser Uwe
tatta hebben de Zesdaagse van
in v_an gewonnen. Het duo had
t °orsProng in punten (132) op
e Mn blnatie Rolf Gölz/Roman
üits pnn (W-Dld/Lie, 107) en West-
Va ?c.glsche combinatie Didi
e r^Stan Tourné met 16 punten.
>or £sdaagse werd bijgewoond

totaal 55.000 toeschouwers,
le 9000 op de laatste avond.

J-K - jjet eerste herenhandbal-
E van Kwantum Blauw Wit
** gisteravond uitgeroepen tot
TOloegvan 1988 van de gemeen-. 't- De ploeg dankt deze uitver-Ung aan het feit dat Blauw Wit
vorig jaar landskampioen vanenand werd. De titel van sport-
-1988 van Beek was voor Wim

»1 dll van ruitervereniging het
;* Ros. Met zijn paard Avignon'wim Voncken in 1988 de beste
«uurruiter van de NKB. Ookj* nij indoor dressuur-kampioen
;! September buiten kampioen in
.J-Waar 11, de hoogste dressuuraf-
"*g van de landelijke ruiters.
JUry van Beek heeft helaas moe-
ltc°nstateren dat voor het predi-

sPortvrouw 1988 geen geschik-ndidate te nomineren was. Der-
,? heeft in dit kader geen uitver-ng plaats gevonden.
) vermeldingen waren

Roger Heuvelsland (heren) en
en Diana Lotz. De aan-*?'gingsprijzen waren voor LiliJard (tennis) en Danny vanom (Atletiek).

Blauw Wit
sportploeg
van Beek

Arie Selingers
volleybalshow

nieuw fenomeen

Clinics van Oranjeteam nagenoeg uitverkocht

ESSEN - Nederland heeft op de
eerste dag van de wereldtitelstrijd
triathlon-biljarten in poule A ge-
wonnen van Japan. Bongers won
het 71/2 van Tsuji en Vultink het
bandstoten van Machida. Jaspers,
ingevallen voor Van der Smissen^verloor het driebanden van Mano.
Nederland speelt zaterdag de twee-
de groepswedstrijd tegen een Euro-
pese selectie.

WK triathlon in Essen

Nederland
klopt Japan

piade van Seoel. Selinger is te-
vens de geestelijke vader van de
zogenaamde 'clinics'. Een drie
uur durende demonstratie van
trainingsvormen op topsportni-
veau, gelardeerd met spectacu-
laire showelementen, die in kor-
te tijd een onwaarschijnlijk grote
populariteit hebben opgebouwd.

N ~ Ton Pr°bst neemt.f n« seizoen Lindenheuvel on-
jn Jn hoede. Hij is nu bezig aanuerde seizoen bij SVE.

Lt^RSTRICHT - Niet Jan, maar
k tiip enen wordt niet ingang van
fetisL U*e seizoen trainer bij Vin-
'*rk?z ' Peter Benen is thans nog

v
m bÜ EÜsden. Jan Benen

Leer Wit Gr<>en over naar W

" INNSBRUCK - De toestand van
de Canadese skiër Brian Stemmleverbetert langzaam. Tijdens de we-
reldbeker afdaling in Kitzbühel, af-
gelopen zaterdag, kwam de Noorda-
merikaan bij een snelheid van meer
100km/uur ten val. Hij werd in zorg-
wekkend toestand naar de afdeling
intensieve verzorging van een zie-
kenhuis in Innsbruck gebracht.
Stemmle werd aan de kunstmatigeademhalingsaparatuur gelegd. Hij
bleekniet in staat te praten. De dok-
toren ontdekten een fraktuur aan
het bekken en een groot aantal in-
terne verwondingen. Verwacht
wordt dat Stemmle binneneen paar
dagen van de afdeling intensieve
verzorging af mag.

Aanstaande vrijdagavond (Na-
tionaal Sportcentrum Sittard) en
zaterdagmorgen (sporthal Rand-
wijck Maastricht) kan dezeregio
zich vergapen aan 'Selinger's
Volleybalcircus'.

HEERLEN - Voor het eerst se-
dert augustus 1985 doet de Ne-
derlandse volleybalselectie ko-
mende weekeinde weerLimburg
aan. Destijds maakte een oefen-
interland in Brunssum tegen Tje-
choslowakije deeluit van de laat-
ste voorbereidingen op de Euro-
pese Kampioenenschappen die
een maand later in ons land wer-
den afgewerkt. In tegenstelling
tot de vrouwenequipe (brons)
stelde de mannen zwaar teleur
met een tiende plaats. Een de-
ceptie die tevens het startpunt
werd van een totaal nieuwe aan-
pak.

Uitslag poule A: Nederland - Japan
4-2 71/2: Bongers - Tsuji 200 - 110 (9
beurten, hoogste series 71 en 57,
moyennes 22,22 en 12,22). Drieban-
den: Jaspers- Mano 0-2(5-15,14-15).
Moyenne Jaspers 0,791; Mano-
-1,200. Bandstoten: Vultink - Machi-
da 100 - 97 (29 beurten, hoogste se-
ries 19en 22, moyennes 3,44 en 3,34).
Poule B: Bondsrepubliek Duitsland
I - Egypte 6-0. Bandstoten: Wildför-
ster - Fouda 100-50; 71/2: Zenkner -Abdou 200-131; Driebanden: Sie-
bert - Diab 2-0 (15-4, 15-1).
Poule C: België I - Zwitserland 4-2.
Bandstoten: Leman - Grimm 100-
-98; 71/2 Deraes - Psiskonis 122-200;
Driebanden: Steylaerts - Hertli 2-1
(9-15, 15-6, 15-3).

Van volleybalinternational Rob
Grabert is bekend dat hij de dis-
cussie niet schuwt en zijn me-
ning onverbloemd te berde
brengt. Onlangs kwam in een in-
terview het nagenoeg versleten
karretje ter sprake waarmee de
uit Hom afkomstige Oranjeklant
de dagelijkse ritten vanuit zijn
studentenflat in Eindhoven naar
de trainingslocatie in Amstel-
veen aflegt. Geld voor een ver-
vangend vervoermiddel heeft de
aankomende ingenieur schei-
kundige technologie niet, van-
daar dat hij met een cynische on-
dertoon opmerkte: „Een voetbal-

Veel van wat daarbij komt kij-
ken, demonstreren de Oran-
jeklanten tijdens de clinics,
waarvoor op het bondsbureau
een lange wachtlijst ligt en die
hen naar alle windstreken van
ons land brengt. Een fenomeen
waar de nationale ploeg het con-
tact met de achterban wil onder-
houden en vooral de jeugd moti-
veren. „We willen niet als een eli-
tair groepje bezig zijn. Deze cli-
nics zijns hardstikke leuk om te
doen. Bovendien kunnen we op
deze manier iets terugdoen en
hoop ik dat de tijd die wij er in
steken, ook vruchten afwerpt."
Tijdens deze clinics is er ook een
actieve rol weggelegd voor een
Zuiümburgs selectieteam, door
trainer Wim Thewissen samen-
gesteld uit volleyballers rond de
twintig jaar van vijf nationaal
spelende verenigingen. Boven-
dien treden ook een aantal mini's
(10-12 jaar), afkomstig van 17
clubs uit deregio samen met de
internationals voor het voetlicht.
De voorstelüng in Sittard is
reeds totaal uitverkocht, terwijl
voor de demonstratie in de
gloednieuwe sporthal Rand-
wijkc, bij het MECC in Maas-
tricht, nog slechts een minimaal
aantal kaarten beschikbaar is.
Daar heeft men wegens beperkte
parkeercapaciteit voor de bezoe-
kers een pakeerterrein gereser-
veerd bij het op korte loopaf-
stand van de sporthal gelegen-
heid hoofdgebouw van de Rijks-
universiteit. Eddy van Hecke,
voorzitter van het organiserende
projectteam Volleybal Promotie
Limburg: „De prestaties van het
Nederlandse team slaan aan bij
de sportliefhebbers. Dat bewijst
de voorverkoop voor deze cli-
nics, waarbij meer dan 2.500
kaarten znn afgenomen."

ROTTERDAM - De turnwedstrij-den om deAhoy' Cup, die van 10 tot
en met 12 maart in het Sportpaleis
Ahoy' in Rotterdam zouden worden
gehouden, zijn een jaar uitgesteld.
De organisatoren, de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Bond(KNGB) en de directie van het
sportpaleis, hebben daartoe beslo-
ten omdat onvoldoende garanties
bestonden voor het deelnemen van
de wereldtop. Het is de bedoeling
dat het toernooi volgend jaar in
maart of april wel doorgang vindt.

SAN JOSÉ - De AmerikaanseAtle-
tiek Bond (TAC) heeft forse straffen
uitgesproken over zestien atleten,
die vorig jaar oktober hebben deel
genomen aan vier wedstrijden in
Zuidafrika. De bond had de sport-
lieden in december al voor onbe-
paalde tijd geschorst maar heeft de
sancties nu aan tijd gebonden.
Het- zwaarst gestraft werd de oud-
wereldrecordhouder speerwerpen
Torn Petranoff, die voor zes jaarvan
alle nationale en internationale
wedstrijden is uitgesloten. Ted
Banks en Dick Tomlinson, die de
groep begeleidden, zijn voor het le-
ven geschorst. De kogelstoter Dave
Laut, derde bij de Olympische Spe-
len van Los Angeles, de middenaf-
standloperRay Wicksell, Milan Ste-
wart (110 m horden), Torn Hinthaus
(polshoog) en Tyrus Jefferson (ver)
zijn voor vier jaar geschorst. De
sprinters Cedric Glider en James
Andrews alsmede Keith Thibo-
deaux (horden) en Kevin Atkins
(ver) mogen twee jaarniet aan wed-
strijden deelnemen. Vier atleten
hebben hun straf nog niet gehoord.
Het gaat om discuswerper JohnPo-
well, derde bij de Olympische Spe-len van 1976 en 1984, Carol Cady
(kogelstoten), Ruth Wysocki en Ja-
mes Robinson (beiden midden af-
stand).

Turnen om
Ahoy' Cup
uitgesteld

Atletiekbond
VS straft fors

De NeVoßo zette een topsport-
koers uit, met het Oranjeteam als
vlaggeschip. De overeenkomst
met bondssponsor Nationale Ne-
derlanden maakte de weg vrij
om de Amerikaanse coach van
wereldreputatie Dr. Arie Selin-
ger aan te trekken. Onder zijn
impulsen kreeg de selectie een
professionele status en zette een
indrukwekkende, mondiale op-
mars in, voorlopig resulterend in
een vijfde plaats tijdens Olym-

°uSt?9RATEN - Av Mergelland
Vin e een individuelewin-
fOeVf>n°P' Er zUn twee conditie-
tt°r ij!' m 1400 uur over 2-5 km
!ti.en« -.' beBinners en recrean-
lkm v Uur een afstand van
&1 St°£r dames. heren en vetera-
an Hbv, bÜ het fitnesscentrum

te Margraten.

DEN HAAG -De uitbetalingvan Mid-Lotto2A is: eerste prijs geen winnaar; tweedeprijs 3 winnaars die elk ’ 100.000,- (bruto)
ontvangen; derde prijs 59 winnaars die bru-to ’ 2.069,50 krijgen; vierde prijs 2626 win-naars met elk ’ 46,40 en vijfde prijs 43.632 x’5,-.

" STOKHOLM - Ingemar Sten-
mark heeft ontdekt dat de weg van
de top niet alleen op ski's snel kan
gaan. De 32-jarige Zweed heeft de
consequentie getrokken en donder-
dag, in een telefonische persconfe-
rentie te Stockholm, meegedeeld
dat dit skiseizoen zijn laatste zal
zijn. Stenmark heeft in zijn loop-
baan van zestien seizoenen „alles"
gewonnen, twee gouden Olympi-
sche medailles in 1980 op slalom en
reuzeslalom, drie wereldtitels en 85
wedstrijden, waarvan dertien in één
seizoen, voor de wereldbeker. „Nu
ik de helft van mijn leven op wed-
strijdski's heb gestaan, is de motiva-
tie verdwenen. Uit is uit. Ik beleef
het skiën niet meer zo als vroeger,
toen ik echt altnd wilde winnen. Er
is niets nieuws meer aan succes, ik
denk tenminste niet dat ik nu nog
vreugdesprongen zou maken als ik
winnaar werd."

door harry muré

Midlotto
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SCHAESBERG- Dankzij de gunstige effecten van een 'warm-
bloedige' wervingscampagne in België hoeft de draf- en ren-
baan Schaesberg tijdens de wintermaanden niet meer op slot.
Tot nu toe werden in januari en februari regelmatig koersen
geannuleerd wegens schreeuwend gebrek aan paarden. De
baan beleefde een alarmerend dieptepunt, toen op twee vrij-
dagavonden een complete meeting moest worden afgelast. De
plotselinge toeloop van Belgische deelnemers heeft op slag
een halt toegeroepen aan de dramatische ontwikkeling. Er is
zelfs sprake van een stijgende bezettingsgraad, die dwars in-
gaat tegen alle sombere prognoses.

Euromarathon doet
Maastricht aan

AASTRICHT- Maastricht is defini-
tief als etappeplaats opgenomen in
de jaarlijkse Euromarathon, een es-
tafette in het teken van de Europese
gedachte die drie jaar geleden door
Frankrijk werd geïnitieerd.De twee
weken durende marathon vertrekt
in Brussel en leidt over een afstand
van 1430 kilometer via een reeks
etappeplaatsen door Nederland,
Luxemburg en Duitsland naar de
Zuid-Franse finishplaats Cap d'Ag-
de. Na de start in Brussel zal Maas-
tricht zondag 21 mei de eerste etap-
peplaats zijn.

In de halve finales van zaterdag ont-
moet Nederland de nummer twee
van de andere groep,Kenya. De an-
dere finalist moet komen uit het
duel tussen India en Pakistan.

Het scoreverloop: Nederland - Pa-
kistan 2-1 (0-0); 50. Bhopoli 0-1, 62.
Parlevliet 1-1, 66. Delissen 2-1. Op-
stelling Nederland: Leistra, Van der
Meulen (Poortenaar), Kooijman,
Crucq, en Siderius, Brinkman, De-
lissen enJMepeveen, Parlevliet, Vis-
schers en Middeldorp.
Evenals in de wedstrijd tegen Span-
je (1-1) had Nederland vrijwel alles
te danken aan doelman Frank Lei-
stra, die vrijwel alle schoten op zijn
doel stopte. Hij was alleen machte-
loos bij een inzet van Bhopaü, die
Pakistan in de 50e minuut aan de
leiding hielp.

LUCKNOW - Het Nederlands hoc-
keyelftal heeft in het toernooi om de
Ghandi-beker in Lucknow met 2-1
gewonnen van Pakistan. Bij derust
was de stand nog 0-0. Nederland,
dat eerste werd in groep A, ontmoet
zaterdag in de halve finales Kenia.
De andere halve eindstrijd gaat tus-
sen India en Pakistan.
In de tweede wedstrijdvoor groepA
won Spanje met 2-1 (0-0) van Malei-
sië. De eindstand in groep A is: Ne-
derland 3-5 Pakistan 3-3 Spanje 3-3
Malaysia 3-0.

Het programma van vanavond telt
negen koersen met vijfentachtig
paarden; een zeldzame weeldevoor
Schaesberg. De decentrale ligging
speelt de baan vooral in de winter-
maanden parten, als het gros van de
paarden de 'accu' moet opladen en
op stal blijft voor de jaarlijkseher-
stelperiode. Volgens manager
Frank Kemperman van de Schaes-
bergse drafpiste behoort de jaarlijk-
se neergaande 'knik' in de kwakkel-
periode thans tot het verleden nu
steeds meer Belgen inschrijven
voor de vrijdagse programma's. Een
deel van de koersen krijgt zelfs een
stevig Belgische tintje. Zo starten
vanavond in de tweede koers zeven
Belgische paarden op een totaal van
dertien.

Het aanboren van het braakliggen-
de Belgische veld is, aldus Frank
Kemperman, het Ei van Columbus.
„In België is de drafsport op een an-
dere leest geschoeid dan in Neder-
land. Er zijn vele tientallen ama-
teurs die hun paarden niet bij een
prof in training geven, maar zélf
trainen en rijden. Dat betekent, dat
Sterrebeek en Tongeren vaak meer

dan honderd inschrijvingen per
koers trekken. Daar wordt via een
selectieprocedure flink in ge-
schrapt, want die paarden kunnen
niet allemaal tegelijk starten." De
baan in Schaesberg blijkt een wel-
kome uitwijkmogeüjkheid voor de
Belgen.

In Hasselt is een inschrijfpunt ge-
opend voor de Schaesbergse baan.
Kemperman: „Om het de Belgen
wat gemakkelijker te maken. Er
was in het begin nogal sprake van
drempelvrees, maar ze hebben de
weg naar Schaesberg snel gevon-
den. Pikeurs als Chaineux, Wilmots,
Dengis en Verstraeten zijn bekende
gezichten geworden op Schaes-
berg." De bezoekers van de Lim-
burgse draf- en renbaan reageren
gunstig op de Belgische invasie.

De Nederlandse eigenaren en trai-
ners bekijken de buitenlandse con-
currentie met huiver. Zij verdelen
het prijzengeld liever onder elkaar.
„Dat is begrijpelijk," vindt Kemper-
man, „maar als een met 25.000 gul-
den gedoteerde koers door onderbe-
zetting moet worden afgelast, ver-
dwijnt ook het prijzengeld terug in
de pot." Ondanks de weerstand
blijft 'Schaesberg' streven naar Bel-
gische koersvulling. „Want uitke-
ring van het prijzengeld komt de
drafsport altijd ten goede."

De LD-tips voor de koersen van vanavond
zijn (eerste start 19.00 uur):

Van Kan-Jongen BV-prijs (2100 m, 7 paar-
den): 1. Crebella C; 2. Djinn Riebrand; 3.
Arios du Lombart.
Bouwontwikkeling Jongen BV-prijs (2100
m, 13 paarden): 1. Deane Durbin; 2. Bruno
Frisco; 3. Dereddertranss R.
Van Nieuwenhuizen-Jongen BV-prijs (2600
m, 8 paarden): 1. Baukje Hanover; 2. Corine
Rynstroom; 3. Cay van Hoafer.
Heeffer en van Elzakker BV-prijs (2100 m,
7 paarden): 1. Zoe; 2. Zorro V; 3. Zola Eik.
Louis Scheepers-prijs (1609 m, 12 paarden):
1. Bright Eyes; 2. Duke Hanover; 3. Chane
Buitenzorg.
Jongen Geldrop BV-prijs (1609 m, 11 paar-
den): 1. Alk G; 2. Catch Me Jacky; 3. Bou-
quet Guapa; 4. Avance Attaqueur.
Gebroeders van de Ven BV-prijs (2100 m, 9
paarden): 1. Bavonora; 2. Zwaluw R; 3. Yan-
na Hanover.
Jongen Bouwbedrijven-prijs (1609 m, 8
paarden): 1. Amerie Uithuizen; 2. Zoeff
Neyenrode; 3. Always Again.
Gebroeders van Aglmaal BV-prijs (2100 m.
10 paarden): 1. Camee Guapa; 2. Captain
Eden; 3. Cas Buitenzorg; 4. Bonnamore.

" Volleybalinternational
Rob Grabert: ,Jils voetbal-
lers bij ons komen kijken,
zouden ze wit om de neus
wegtrekken."

ler hoeft alleen maar een bal
hoog te kunnen houden om voor
een Opel Kadett GSI in aanmer-
king te komen. Als die makkers
eens bij ons zouden komen kij-
ken, zouden ze wit om de neus
wegtrekken."

Een boute uitspraak van de 1.98
meter lange hoekaanvaller, die
het vorig jaar op tijdens twee
grote internationale evenemen-
ten, de Pré-Olympics in Amster-
dam en het Centraal Beheer/Dy-
namotoernooi, werd verkozen
tot beste allrounder. Nochthans
weet Grabert waarover hij het
heeft. Binnenkort wordt het we-
kelijkse trainingskwamtum van
de nationale ploeg verhoogd van
20 naar 24 uur. Selinger staat er
om bekend dat hij tijdens deze
intens zware sessies geen minuut
verloren laat gaan. Grabert: „Je
vecht voortdurend tegen de
grens van je eigen kunnen. Maar
dat moet. We horen nu tot de bes-
te vijf ploegen ter wereld. Maar
we willen meer. Vooral mentaal
sterker worden. Dan moet je
grensverleggend bezig zijn en in-
vesteren in zweet en spierpijn."
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Het is niet te geloven, maar veel te veel om in deze ruimte diep op hetLS-model, ook nog eens standaard is De ABS-optie. De in hoogte verstelbare
waar. De OpelKadett kon nogbeter. Hij is in te gaan. Daarom adviseren wij uom voorzien van een soepele 5-versnellings- veiligheidsriemen.
nu nog stijlvoller en nogkomfortabeler. direktnaar de Opel-dealer te gaan. bak en een nauwkeurig kwartsklokje. En... enfin, te veel om op te

Op meer dan30(dertig!)punten Dan hoort en ziet u onder Bovendien krijgt u informatie noemen.Een uitgebreideproefrit spreekt
is de Opel Kadett verbeterd. En dat is meer dat de nieuwe Opel Kadett, vanaf over het nieuwe motorenprogramma. daarentegen boekdelen.

""ÏBJ ' 7 OPEL -0-^
DAAR STAAT DE WERELD

VAN GENERAL MOTORS ACHTER.
AFGEBEELD: KADETT 4-DEURSLS, VANAFf25.355,-. PRIJZEN INCLUSIEF BTW,EXCLUSIEF GEADVISEERDEAFLEVERINGSKOSTENf365,-. AF GENERAL MOTORS NEDERLANDBV ROTTERDAM.PRIJS- EN SPECIFIKATIEWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ZES JAAR GARANTIE TEGENDOORROESTEN VANBINNEN UIT. OOKINFLEETSALES & LEASING IS OPEL AL JARENLANGNO. 1. >
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	Terwijl zijn echtgenote Barbara toekijkt, ontsteekt de toekomstige president van de Verenigde Staten, George Bush, een toorts. Met vuurwerk, trompetgeschal en duizenden symbolische fakkels gaf hij woensdag in hartje Washington het startsein voor het festijn ter ere van zijn aantreden als de 41ste president van de Verenigde Staten. Het spektakel, dat volgens de organisatoren de duurste presidentiële inauguratie uit de Amerikaanse geschiedenis is, zal vier dagen duren. Met zijn vice-president Dan Quayle en hun beider gezinnen gegroepeerd op het podium bij het Lincoln Monument, beloofde Bush „een president van alle mensen te zijn". Bush zal vandaag op het Capitool de eed afleggen.
	Gistermiddag vond het overleg plaats tussen de ministers Brinkman van WVC en De Korte Van economische zaken (rechts) met de ATV-omroepen (Avro, Tros en Veronica) over commerciële televisie. Het kabinet zal zo spoedig mogelijk een nader standpunt bepalen over invoering van een commerciële omroep. De regering zal dan vooral de verdeling en het beheer van de reclamegelden toelichten. Het kabinetsstandpunt zal vóór 6 maart, wanneer het mediabeleid opnieuw in de Kamer aan de orde komt, bekend worden gemaakt. Op basis daarvan zullen de ATV-omroepen, en de vier uitgevers (Elsevier, Perscombinatie, Telegraaf en VNU) een beslissing nemen: aanpassen van hun bestaande plannen aan de wensen van het kabinet, of afzien van het oprichten van een commerciële omroep.
	Vele enthousiaste doe-het-zelvers brachten gisteren een bezoekje aan de Utrechtse Jaarbeurs, waar de vakbeurs Doe-het-zelf voor het publiek geopend was. Er bestond grote belangstelling voor het werk van een dakdekker.
	Autocentrum Collaris bv 'Heerlen) werd door Peu**ot Talbot Nederland onscheiden met de Lion fep **?■ -A^s bewijs van erfelijkheid voor de wijze J?aarop het bedrijf de on.eTdelenverkoo-p afgelopen J?;9-r behartigde. De Lion j-p J"Werd W' Coüaris uitgeiTlkt door de heren H. Car»°nnièrs en P. Houtman, J:SP. algemeen direkteur en onderdelen van Talbot Nederland.
	De zeer dichte mist (op sommige plaatsen minder dan 100 meter zicht) van gisteren heeft tot relatief weinig ongelukken in Limburg geleid. In de avondspits was het wel een aantal keren raak. Bij een aanrijding in Heythuysen was gisteravond een dode te betreuren. Op de provinciale weg werd de 24-jarige T. Lommen uit Sevenum door een ongeval zo zwaar gewond geraakt dat hij later overleed. Volgens de politie heeft de automobilist wellicht te hard gereden in de mist, vloog daardoor uit een flauwe bocht en kwam met zijn auto tot stilstand tegen een boom. Over het algemeen was de politie echter tevreden over het rijgedrag van de automobilisten. ,J£r werd voldoende afstand gehouden en langzamer gereden", zo meldde een woordvoerder van de Heerlense politie. Volgens de districtsmeldkamer van de Rijksverkeersdienst in Roermond waren er gisteren zelfs minder ongelukken dan normaal. De mist was overigens zo dicht dat vrachtauto's met gevaarlijke stoffen zich niet op de weg mochten vertonen. Foto: FOTOBUREAU KUIT
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