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Korthals Altes: verdere gevangenhouding zinloos

Gratie voor Twee van
Bredaverdeelt Kamer

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De grote partijen in de Tweede Kamer zijn in-
tern sterk verdeeld over een mogelijke collectieve gratie voor
de Twee van Breda. Het is daardoor nog volstrekt onduidelijk
of een meerderheid in de Kamer de regering het groene licht
zal geven voor vrijlating van de oorlogsmisdadigers Aus der
Fünten (79) en Fischer (87). Minister Korthals Altes (Justitie)
schreef gisteren dat hun al 43 jaar durende gevangenschap
'geen erkend doel' meer dient.

De Kamer houdt morgen en vrijdag
een debat over de Twee van Breda.
De uitkomst daarvan is onzeker,
omdat de scheidslijnen dwars door
de grote partijen lopen.CDA en D66
zijn in meerderheid voor gratiëring,
terwijl binnen de PvdA een grote
meerderheid tegen is. Binnen de
VVD lijkt een nipte meerderheid
niet tevoelen voor vrijlating. Van de
kleine partijen zijn PSP, RPF en
GPV voorstander, en is de PPR ver-
deeld. Maar een groot aantalKamer-
leden zal waarschijnlijk pas op het
laatste moment een definitief stand-
punt innemen.

" Voorzitter Joop Wolff van het Centraal Orgaan Verzets-
deelnemers en Vervolgingsslachtoffers troost mevrouw Van
den Dool (weduwe van een verzetsman), die bij de ingang
van het Catshuis protesteerde tegen de mogelijke vrijlating
van de Twee van Breda. Op het Catshuis vond gisteren een
gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Stichting
Samenwerkend Verzet, nadc ' h*tt kabinet had voorgesteld
beide oorlogsmisdadigers gra.it e oerlenen.

Akensepolitie
onderschept

113 kg heroïne
(1 Van onze verslaggever

!i ËN ~De Duitse Politie heeft gis-
dp Cnt in Aken 113 kg heroïne on-

(|st Schept. De partij heeft een
j^atwaarde van 20 miljoen DM.
.v" deze vangst is de grootste hoe-J(jip heid heroïnein beslag genomen
! t-e ooit in Duitsland tijdens één ac-
rj binnengehaald, aldus Hein-
rj^ Bönninghaus, hoofdcommissa-■ van politie.

Ns e actie werden enkele ver-
Qïh van een internationale her-

aangehouden. Zowel
tio sers als mensen van andere na-
l taliteit werden gepakt. De aan-
l^ding verliep probleemloos, ver-
v^fde Heinrich Funken, de leider

«et onderzoek.

" Zie verder pagina 17

'L*-en deel van de grote buit in
Tken. Brief

Directe aanleiding voor het kabinet
de discussie over gratie te herope-
nen is een brief van 19 prominenten
uit het verzet. De 'groep van 19'
overhandigde premier Lubbers en
Korthals Altes op 5 juli 1988 een op-
roep de Twee van Breda vrij te laten
en uit te wijzen. Tot de groep beho-
ren onder anderen oud-minister
Van der Stoel en voormalig voorzit-
ter van het samenwerkend verzet,
Teengs Gerritsen. Een deel van de
groep betreurt nog steeds dat het
oorspronkelijke doodvonnis tegen
Fischer en Aus der Fünten in 1952
werd ongezet in levenslang. Maar in
hun oproep schrijven ze ook dat
'een tot het uur van de dood opge-
legde gevangenisstraf een smet
werpt op de geloofwaardigheid van
Nederland, ''at zich ook internatio-
naal graag ais voorvechter van de
mensenrechten laat kennen.

" Zie ook pag. 5

Protest
Het Samenwerkend Verzet protes-
teerde gisteren direct tegen een mo-
gelijke gratie voor de twee 'sleutelfi-
guren, die persoonlijk betrokken
waren bij de jacht en moord op het
joodse deel van de bevolking. Maar
het kabinet wijst er op dat een
groeiend deel van het voormalig
verzet meent dat 'de beginselen van
de rechtsstaat' in het gedrang ko-
men door Aus der Fünten en Fi-
scher vast te houden. De twee zijn
sinds de dood van Hess de enige
Duitse oorlogsmisdadigers die
sinds de capitulatie van het Derde
Rijk onafgebroken vastzitten, zo
hebben prominenten uit het verzet
het kabinet onlangs brief
voorgehouden.

Het kabinet besliste vrijdag una-
niem dat het opnieuw pogingen in

het werk zou stellende Twee van
Breda vrij te krijgen. Het laatste Ka-
merdebat over een mogelijke gratië-
ring vond plaats in 1972, toen een
meerderheid uiteindelijk onder
sterke druk van het verzet vrijlating
blokkeerde. De regering beloofde
toen dat zij haar recht van collectie-
ve gratiëring slechts zou gebruiken,
nadat de Kamer een oordeel had
kunnen vellen.

Het weer
PERIODEN MET ZON
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Limburg voorstander
van provinciale tv
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Ongeveer 70 pro-
cent van de Limburgers is voorstan-
der van provinciale televisie en wil
daar desnoods de beurs voor open-
trekken. Dat is een van de meest op-
zienbarende conclusies die drs Vic
Damoiseaux van de Rijksuniversi-
teit Limburg trekt bij zijn onder-
zoek naar het 'mediagedrag van
Limburgers en de mate waarin zij
provinciale televisie wenselijk ach-
ten. Voor provinciale tv wil men
zelfs meer dan ’ 5 per maand beta-
len, dus ongeveer de helft van de
omroepbijdrage. Ongeveer een vijf-
de heeft er zelfs meer dan ’ 25 voor
over.
Damoiseaux heeft het onderzoek

verricht in samenwerking het de
NOS. De komst van proviciale tv isvrijwel zeker, alleen het tijdstip
hangt nog in de lucht. Uit het onder-
zoek zijn tal van gegevens te voor-schijn gekomen die van belang zijn
voor het toekomstige Limburgse
media-beleid. Zo wil het kijkpu-
bliek vooral nieuws en actualiteiten
op de provinciale zender, maar ook
programma's over natuur, milieu,welzijn en gezondheid scoren hoog.
Weinig belangstelling is er voor cul-
turele en politieke programma's,uiterst weinig (slechts 2 procent)
voor godsdienstige programma's.

♦ Zie verder pagina 17

Steunfonds
voor Gilissen

VALKENBURG - De Valken-
burgerFerdinand Crijns, bekend
onder ander van zijn pianocon-
certen op kasteel Oost, is een ak-
tie gestart tot steun aan Valken-
burgs burgemeester Paul Gilis-
sen. Crijns wil gelden inzamelen
waaruit de burgemeester zijn
proces tegen het weekblad Nieu-
we Revue kan bekostigen. Hij
heeft inmiddels een giroreke-
ning geopend (nummer
18.70.480) op zijn naam inzake
'Steunfonds'.

Crijns zegt zijn actie te zijn be-
gonnen omdat hij burgemeester
Gilissen beschouwt als een „inte-
ger man die sinds zijn benoe-
ming in 1976 dag en nacht alles
doet om Valkenburg aan de Geul
een betere toekomst te bieden".
Zelf beschouwt hij de manier
waarop de journalisten van de
Nieuwe Revue de heer Gilissen
erin hebben geluisd schandalig
en verstoken van alle ethiek. „De
man moet zo vaak domme praat
aanhoren en zodanig reageren
dat niemand beledigd wordt.
Daardoor ontstaan toestanden
die men achteraf totaal verkeerd
kan interpreteren," zo luidt devi-
sie van Crijns.

Experiment
met kabel
vertraagd

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het Limburg-
se kabelexperiment is met een
jaar vertraagd. Om die reden
heeft het ministerie van Econo-
mische Zaken de proeftijd voor
de beheerder, Totaalnet in Heer-
len, met een jaar verlengd tot 1
januari 1993. De vertraging is
voor een deel veroorzaakt door
het afhaken van de Haarlemse
uitgeverij VNU, die anderhalf
jaar geleden stopte met het Dit-
zitel-experiment. De 30 procent
aandelen die VNU achterliet
worden binnenkort waarschijn-
lijk verdeeld onder de andere
aandeelhouders.

President-commissaris M. Rhein
wijt de vertraging ook aan de tech-
nische complicaties die de deelne-
mende bedrijven na de start zijn te-
gengekomen. Het heeft volgens
hem nogal wat moeite gekost om
voorzieningen te maken om zoge-
noemde interactieve diensten (het
sturen van informatie in twee rich-
tingen) te kunnen aanbieden. Maar
desondanks is er absoluut geen re-
den tot pessimisme, aldus Rhein.

Hij zegt dat er voldoende belang-
stelling bij de huidige aandeelhou-
ders is om de 30 procent die VNU
achterliet over te nemen. Zo heeft
PTT Telcom, het sinds 1 januari jl.
geprivatiseerde telecommunicatie-
bedrijf van de PTT, serieuze plan-
nen zijn huidige aandeel van 25 pro-
cent uit te breiden. Binnenkort zal
deraad van commissarissen over de
overdracht van het oude VNU-be-
lang beslissen.

9 Zie verder pagina 17
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Burgemeester
Valkenburg

VALKENBURG - De kop bo-
ven een artikel in onze krant
van 19 januarijl. over onthullin-
gen door het weekblad Nieuwe
Revu, als zou burgemeester
Paul Gilissen van Valkenburg
bereid zijn om het beschermd
natuurgebied rond de Wilhel-
minatoren 'open te breken'
voor het vestigen van een semi-
permanente ruimtevaartten-,
toonstelling, luidde: „Met bur-
gemeester van Valkenburg valt
te sjoemelen."
De advocaat van burgemeester
Gilissen, mr. J.L.J.E.Koster uit
Maastricht, wijst er terecht op
dat het woord „sjoemelen" als
zodanig niet in de tekst van het
artikel in Nieuwe Revu voor-
komt. De weergave van de
woorden van de burgemeester
in het bewuste weekbladartikel
wordt overigens niet door mr.
Koning betwist. Dat citaat luid-
de 0.m.: „Ja ik weet wel iets,
maar als dat in de publiciteit
komt dan kunnen we het met-
een vergeten. Ik bedoel het ter-
rein rond de Wilhelminatoren."

Explosie in
goudmijn:

ruim 100 doden
LIMA - Ruim 100 mijnwerkers zijn
omgekomen na een ondergrondse
ontploffing in een goudmijn in het
zuiden van Peru. Vier dagen na het
ongeluk is er weinig hoop meer dat
zij nog levend uit de mijn, de Sol de
Oro (Gouden Zon) in het stadje Naz-
ca, zullen worden gehaald.

De burgemeester van Nazca, Enri-
queLi Vera, zei dit gisteren voor de
radio. Door een aanhoudende
brand, die vrijdag na de explosie
uitbrak, raakt de zuurstof op. Li
Vera had kritiek op het uitblijven
van apparatuur om het vuur te be-
strijden.

De reddingswerkers, geholpen door
familieleden en inwoners van Naz-
ca, hebben nog steeds geen pompen
om de giftige rook uit de mijngan-
gen te verdrijven en blusapparatuur
om het vuur te blussen. De explosie
van vrijdag is vermoedelijk veroor-
zaakt toen een gaslamp werd aange-
stoken. Daardoor ontwikkelde zich
een vuurbal en verspreidden zich
giftige gassen in de mijngangen.

Volgens de burgemeester bevonden
zich op het moment van de ontplof-
fing 400 mijnwerkers ondergronds.
Zij die het dichtst bij de uitgangen
waren hebben zich in veiligheid
kunnen stellen. Er zijn gisteren zes
lijken geborgen. Vanwege de af-
stand en de slechte verbindingen
bereikte het nieuws van het onge-
luk pas maandagavond de hoofd-
stad Lima.

- - i . t

Ënruimt weer ouderwets optil
Zoals GROOTVERBRUIK COUPONS RIBTAPUT. 100% synthetisch in grijs met *
foam rug. Alléén per coupon van 15 meter lang en 366 cm breed! (55m*).

| # Maar u moet erwei snel bij zijn! Normaal per coupon435^ |

" i Nogveel meer van dezefantastische aanbiedingenvindt uln de
4 kwantum w^^^^^mm^^ S

i opruimingskrant. |F\^^^^^i^M|
iP^ Waarom zullen we duurdoen. / l

(ADVERTENTIE)

aens talen
ELKE TAAL IS TE LEREN... EN VLUG

Intensief Taalonderwijs/Croepstrainingen
Advies- en Studiecentrum Diepenbrockstr. 15, 6411 TJ Heerlen. Tel. 045-712106/712856

Jaffabij Edah

Handsinaasappelen Witte
"Shamouti" grapefruits QO
net al2stuks fcJU net a 4 stuks £mJ\l
Mandarijnen "^Cfi Rode 9raPefruits CA
8 stuks £mj\3 net a 4 stuks m\j\3
Prijzen geldig t/m zaterdag 28 januari 1989. m

Op Edah kan jerekenen. EDAÖ■ * W-04-01

(ADVERTENTIE)

Onze Chinese chef is
terug van weggeweest.

_^ < Zijn drie kookboek-
-«««»<JnMiiSS. f jesvielen zo in de smaak,

P*a*!K«oM| datze tijdelijkwaren

Pr^öl Chinese chef nieuwegaan

gedroogde paddestoelen. \J[

êEen nieuwe maniervan eten|I|,Variaties metvlees,kip en vis 12]en
Variaties metgroente,rijst en mie (3), per boekje Q Ar*

" 'Zolang de voorraad strekt. 0>«/3 m

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten, s

1H A W E International
Akerstraat-Noord 54 - Hoensbroek - Tel 045-216655

>GONG VOOR DE
<*f^ LAATSTE RONDE

JT\r Tot 90% korting
wegens brand "

Grote partij meubelen, tapijten en gordijnen met
lichte brand-, water- of rookschade.

O.a. Chesterfield en moderne bankstellen.
Verkoop: donderdag 26/1, vrijdag 27/1, zaterdag 28/1.

In koelbedrijf gelegen Breitner (bij 2e overweg) te Schinnen.
Voor info tel. 04493-1246.

bekeuring voor
duizenden
hardrijders

—Waar is de rest?...

(ADVERTENTIE)
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H ’ internationale horeca vakbeurs

■ 23t|m 26januari 1989
f 10.00-18.00 uur

7hÏ€CC Maastricht



strips en in gesprek

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

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

Oost-westbaan is
van groot belang

De openbare oproep in uw blad aan kabinet en Staten-
Generaal door de Vereniging Vrienden Maastricht Air-
port, om de aanleg van de Oost-westbaan op Maastricht
Airport met spoed tot uitvoering te brengen, is naar mijn
mening overwegend in het algemeen belang van Lim-
burg. Er behoren voor Limburg geen andere normen te
gelden dan elders. Gelet op de bevolkingsdichtheid in
het verlengde van de huidige baan is er in het algemeen
sprake van een betere verdeling van de overlast.

De Regionale Groep Gezondheids-
zorg van de Abva/Kabo zou er goed
aan doen eerst eens een onderzoek
in te stellen naar de ongetwijfeld
veel slechtere uitwerking op het
welzijn van de bevolking door een
grotere werkloosheid als de Oost-
westbaan er niet snel komt. Ge-
luidsoverlast hebben wij alom, als
we ons er aan storen. Als obsessie
wordt het altijd overtrokken. In dit
geval vooral door hen die zich bij
voordelige vestiging rond het vlieg-
veld hadden kunnen realiseren wat
de nadelen zouden kunnen zijn bij
een noodzakelijk groeiende econo-
mie en infrastructuur.

In de oorlog werden wij in de grens-
streek langs het Roergebied regel-
matig - tot wel drie keer in de week- 's nachts onthaald op geluidsover-
lastvan vliegtuigen en bommen van
onze geallieerde vrienden, wat ons
toen vaak als muziek in de oren
klonk, en wij hebben daar in deze
zin toch ook geen schadevan onder-
vonden.

De vele werklozen met klachten op
geestelijk en lichamelijk gebied be-
grijpen vast niet waarom zij in de
beschouwingen geen prioriteit krij-
gen. Zij zijn het die verbolgen zou-
den kunnen zijn op de Regionale
Groep Gezondheidszorg Zuid-Lim-
burg. Zij zijn het ook die dankbaar

zullen zijn voor de steun van de
FNV voor een betere ontwikkeling
van het arbeidsmilieu met de Oost-
westbaan, waarbij uiteraard de haal-
bare criteria voor het leefmilieu niet
uit het oog verloren behoeven te
worden, temeer daar bekend is dat
er geluidsarme vliegtuigen in pro-
ductie zijn. Met de aanpak van de
Oost-westbaan kunnen we daar
evenwel niet op wachten.

Allerlei oorzaken verstoren onze
rust wel .eens, maar we moeten de
overlast niet overdrijven. Hebt u
wel eens gedacht aan onze nijvere
werknemers in de continudiensten,
van wie eenderde overdag moet sla-
pen? Die horen we niet klagen. Dat
zijn mensen die nadelen naast voor-
delen weten te verdragen en die we-
ten wat offers voor de werkgelegen-
heid betekenen. Voor een gezonde
moderne economische ontwikke-
ling in de Euregio is het algemeen
belang er bij gebaat dat de Oost-
westbaan er in verdraagzaamheid
zo snel mogelijk komt.

Daarom geeft ook ondergetekende
de Raad van State, kabinet en Sta-
ten Generaal graag het advies om bij
de afweging van de criteria het alge-
meen belang het zwaarst te laten
wegen.

WIJLRE Johan Ch.Breukelaar

# Voor en
tegenstanders
van de
uitbreiding van
Maastricht-Air
port.

Foto:
WIDDERSHOVE N.

Sterfhuizen
In het LD van maandag 16 januari
mochten wij kennisnemen van het
pleidooi voor het inrichten van
sterfhuizen. Eerst begreep ik het
niet zo goed: ik zag het verband niet
tussen 'Behoud van Leven' en dit
walgelijk idee. Een sterfhuis, nota-
bene aanbevolen door de stichting
Behoud van Leven. Maar, na enig
nadenken kon ik er toch begrip voor
opbrengen. Vooral toen ik las dat er
hier in Limburg ook een komt werd
ik geruster.
Ideaal zou zijn wat ik las over een
samenleving ergens in het hoogge-
bergte, in een onherbergzaam stuk
van onze aarde. Daar verlaten de
oude mensen, als ze hun tijd geko-
men achten, hun hutten om niet
meer terug te komen uit die barre
sneeuw- en ijswereld om de zeer
arme - of moet ik zeggen echt arme- gemeenschap niet tot last te zijn.
Helaas voor onze bezuinigers gaat
dit hier niet. Kwestie van mentali-
teit van ons, ouden, en de inferieure
kwaliteit van onze winters. Goed al-
ternatief: sterfhuis...; in het licht
van onze welstand op een twijfel-
achtig ethisch nivo, maar dat valt
tussen alle andere normverlagingen
niet meer op. Als Limburg niet
overgeslagen wordt, kan ik echt po-
sitief meedenken.

Ik bedacht bijvoorbeeld dat zon
sterfhuis, dat vlak bij een cremato-
rium wordt gebouwd aardig bezui-
nigt... „Niet zelf bedacht", zegt U?
We kennen een kloosterorde, waar-

van de leden slapen in hun doods-
kist. In het sterfhuis zou dit lekker
aantikken bij het bezuinigen. Als je
dan toch met sterfhuizen bezig bent
moet je niet sentimenteel doen, dat
kost geld. Ik moet bekennen dat ik
een beetje kopschuw werd bij het
lezen van het feit datveel mensen in
de groep ouderen niet meer gehol-
pen kunnen worden. Wij weten im-
mers dat veel oudere mensen niet
geholpen mogen worden: te duur.
Maar, niet op alle slakken zout. Als
in die sterfhuizen de mensen komen
die niet meer geholpenkunnen wor-
den, dan heb je daar ook geen ge-
schoold personeel nodig en een mi-
nimum aan werk; jongens, tel uit je
winst.
Een paar vragen zitten me toch nog
een beetje, niet veel hoor, verkeerd.
Ik weet bijvoorbeeld niet hoe
ouders van kinderen die ook niet
meer te helpen zijn, er over denken
als hun kind uit het ziekenhuis
Kerkrade naar het sterfhuis - laten
we aannemen in Roermond - wordt
gebracht en hoe kinderen het vin-
den als hun oudersvan dit laken een
pak krijgen.

Tot slot kwelt me een weinig de
vraag wat doen we met het gespaar-
de geld? Zullen wij bijdragen in de
enorme kosten van een Walrus-
duikboot, een straaljager of een
Leopard of de kosten van het vuur-
werk om de boze geesten te verja-
gen bij de opening van het eerste
sterfhuis?

LANDGRAAF C. Sturtz

Honds
Wie is de columnist, fervente die-
renhater, die onder het mom van
'mensenvriend' anoniem zijn frus-
taties ventileert in de rubriek 'An-
derzijds' onder de kop 'Honds' (LD
van 14 januari 1989)? Eén enkel zin-
netje al verraadt diens grote on-
kunde! 'Gemeentelijke gaskamers'
bestaan al decennia lang niet meer.
Aardgas is, als middel voor eutha-
nasie, onbruikbaar. De asiels wer-
ken, indien euthanasie noodzake-
lijk is, met het meest humane mid-
del: het injecteren met een overdo-
sis narcotica.

Denkt uw journalist werkelijk zo

primitief, als zou het feit dat huis-
dieren met blikvoer en brokken
worden gevoed, mede oorzaak zijn
van de nood van 'zwarte kindertjes'
elders? Beseft hij echt niet, dat
commercie (en die levert geld op)
ook in deze sector is doorgedron-
gen?
Dat op de huisdierenvoederindus-
trie grote aantallen bedrijven draai-
en, die aan heel wat medewerkers
arbeid bezorgen? Blikvoer is afge-
stemd op de behoefte van dieren
die niet meer in de vrije natuur
(kunnen) leven, omdat de mens ze
heeft gedomesticeerd.

Natuurlijk kan een huisdier even-
goed met de pot meeëten, mits aan-

gevuld met enige vitaminen. Maar
wat doet de moderne mens zelf?
Hij leeft toch ook van blikjes en
diepvries, van kant en klare pro-
dukten. Hij maakt het zich, voor
wat de diervoeding betreft, dus
eveneens gemakkelijk.

De hondepoep, die uw journalist er
ten' overvloede bijsleept, is milieu-
vriendelijk, immers natuurlijk-af-
breekbaar, hetgeen niet gezegd kan
worden van de kunststoffen spul-
len die uw columnist in zijn huis-
houding gebruikt, verpakkingen,
vuilniszakken, etcetera.

Op het trottoir poepen hoeft inder-
daad niet. Daar kan hij de dieren
geen verwijt van maken, maar wel
zijn eigen soortgenoten, de men-
sen. Dat getuigt van een mentaliteit
van „Ik heb overal lak aan".

Nog een misser van uw journalist:
„Al die duizenden honden en kat-
ten die niets tekort komen, alleen
maar vertroeteld worden". Laat
mijnheer (het moet een mijnheer
zijn) zich eens doen voorlichten
door de Dierenbescherming om-
trent hetgeen op vele fronten met
dieren gebeurt.

Dacht hij soms dat zoveel mensen
zich druk maken om te komen tot
een nieuwe Dierenwet, als het voor
de dieren zon hemeltje op aarde
is?
En om nog eens op die 'zwarte kin-
dertjes' terug te komen: op dezelf-
de datum dat het commentaar
'Honds' gepubliceerd werd, ver-
scheen in de bladen een oproep
van de bisschoppen in Soedan, om
de ontwikkelingshulp vanuit Ne-
derland stop te zetten, omdat de
gelden niet ten goede komen van
de hongerlijdenden, maar door de
burgeroorlog worden opgeslokt.

MEERSSEN H. Corsius-Limborgh

Decibels
Naar aanleiding van de berichten
betreffende de voor- en tegenstan-
ders van de uitbreiding van Maas-
tricht Airport met een Oost-west-
baan wil ik het volgende kwijt. Zelf
ben ik vóór uitbreiding, echter té-
gen de nachtvluchten, nu en in de
toekomst.

En ik vind het verweer der tegen-
standers ten opzichte van de nacht-
vluchten een normale en goede
zaak. Echter één ding moet mij
toch van het hart, namelijk dat de
tegenstanders van de uitbreiding
eenzijdig en onrealistisch zijn ten
opzichte van hun eigen doen en la-
ten in het verkeer, want:

- Hoeveel tegenstanders hebben
niet zelf gebruik gemaakt van va-
kantievluchten vanaf Airport
Maastricht-Düsseldorf of Schip-
hol?

— Hoeveel tegenstanders hebben
zeer zeker meer dan eens gereisd
met de Nederlandse Spoorwegen,
waarvan de treinen langs veel be-

woonde delen in ons land voorbij
razen.

— De overige tegenstanders razen
met hun auto's zeer zeker ook over
druk bereden wegen, die door on-
telbare steden en dorpen voeren en
niet enkel alleen overdag, maar ook
's nachts.
Eén ding hebben de tegenstanders
van uitbreiding gemeen, en wel het
volgende: Als het maar niet bij hun
eigen voordeur is.
Ik heb ook jarenlang dag en nacht
het gebonk van het laden en lossen
der mijnwagens en wagons van de
Oranje Nassau II te Schaesberg ge-
hoord, trouwens iedereen die om
en nabij de twaalf Limburgse
steenkolenmijnen woonde kent
dat geluid.
Tot slot nog deze opmerking: wie
van al deze tegenstanders verdien-
den toen hun brood in deze steen-
koolmijnen en vroegen zich toen
ook niet af of de aldaar wonende
mensen hinder hadden van de door
hen geproduceerde decibels!!!

LANDGRAAF J. Smeets

Hirohito
Gaarne sluit ik mij bij de opvatting
van de heer J.C. Delhaes uit Hoens-
broek aan, wat betreft de Neder-
landse afvaardiging bij de begrafe-
nis van de Japansekeizer Hirohito.
Een rechtgeaard Nederlander gaat
niet naar de begrafenis van zo
iemand.

Onlangs zag ik in het tv-programma
van Ivo Niche, hoe op bevel van die
bewuste keizer mensen levend be-
graven werden. Daarbij waren ook
Nederlanders. En wat de koningin
betreft: helaas heeft Nederland een
Duits koninklijk huis.

Dat zegt toch ook wel wat! Jammer
datWim Kan dood is, anders was er
in deze dagen vóór de begrafenis
heel wat los geslagen in Nederland.

TREEBEEK G.Rijks-Rademakers

Hirohito 2
De Japanse keizer is een grote oor-
logsmisdadiger en na de verloren
oorlog had hij eigenlijk overeen-
komstig zijn 'religie' en 'waardig-
heid' harakiri moeten plegen ofwel
zelfmoord! Daar was hij te laf voor,
maar hij stuurde wel veel landgeno-
ten de dood in en hij heeft vele Ne-
derlanders laten vermoorden. Dat
Nederland vertegenwoordigd
wordt door Koninklijk Huis of door
ministers is onmogelijk. Dit is af te
keuren wantvan de enekant vervol-
gen wij nog steeds oorlogsmisdadi-
gers, zelfs na veertig jaar.
En nu draven we netjes op om de
laatste eer te bewijzen aan iemand
die evenveel dood en ellende heeft
veroorzaakt als Adolf Hitler.
Dit is onacceptabel en een klap in
het gezicht van de vele Nederlan-
ders die in de kampen gezeten heb-
ben en alle ellende hebben gezien
en nu nog leven met een concentra-
tiekamp-syndroom. Regering wees
wijs en stuur alleen de ambassadeur
en verder niemand! Verlies niet uw
gezicht.Of anders stop met alle ver-
volgingen wereldwijd en vergeet de
oorlogsmisdaden voor iedereen!
Het is immers verjaard en met twee
maten meten is niet correct!!
HOENSBROEK H.J.M. Halmans

Pensioenvermogen

DSM behouden
„Voor vet op het lijf wordt niet be-
taald", aldus opent hetverslag in uw
dagblad van de uiteenzettingen om-
trent de beursgang van DSM in de
Stadsschouwburg te Heerlen.
Voor het Pensioenfonds DSM
houdt dit in, dat er alle reden is om
het aanwezige vet tijdig weg te wer-
ken. Dit vet was in de tijd ontstaan
door aanvankelijk magere pensioe-
nen en hoge eigen bijdragen. Hierin
is men door voortvarend handelen
van de rechtstreeks betrokkenen
voortreffelijk geslaagd.
Daarbij kon binnen korte tijd be-
reikt worden, dat:— Voor alle medewerkers de pen-
sioenen met terugwerkende kracht
verbeterd konden worden met tien
tot vijfentwintig procent.— De eigen pensioenbijdragen van
demedewerkers geheel often halve
konden worden afgeschaft.
Daarmede is het pensioenvermogen
beveiligd tegen een overval door
brede herwaardeerders of nieuwe
eigenaren. Dit - en dat mag hier en
nu best eens gezegd worden - ver-
dient mijns inziens grote lof en
dankbaarheid.
SITTARD A. Reinders

Recensie
Uw recensie 'Ernani' in het LD van
17-l-'B9, geeft aanleidinghet volgen-
de op te merken. Het is bijzonder
jammerdat de heer Peter P. Graven
alvorens een dergelijk artikel te
schrijven, zich niet of niet voldoen-
de heeft laten informeren over de
bezetting van de uitvoering. Onder

de rubriek 'soldaten' merkt hjj S
dat de mannen uit Heugem ntë
de maat kunnen lopen, laat swj
zingen. Juist is dat de (manneoLr-
daten onder aanvoering van H> .
do (slechts 7 man sterk) alle"
komstig zijn van het LVE. Het»;^
gems Mannenkoor heeft in *<opera op passende wijze de é^
mannenkoorwerken uitgevoera^
in de gemengde koren het
goed en volledig ondersteund
man sterk). Dat het Heugems M_
nenkoor op deze wijze in de pu»
teit komt valt bijzonder te be^
ren. Een korte rectificatie zou ze
op zijn plaats zijn.
MAASTRICHT Mathieu Hen#*j

Oost-westbaan
Gelezen: „GS erg blij, want mir^Nijpels zet Milieuwet opzij"-
door wordt de weg vrijgemaakt r
zware milieu-aantasting door %
Oost-westbaan te realiseren. &
nen muurconstructie noemt ""fnJ jsl
nieuwe gedachtengang, alsoij T/j
over een varkenskot met üw .<i,
gaat, waar de overheid meekan sr
len, wanneer het haar belieft- > %
Door dit nieuwe idee zullen tiend
zenden mensen nooit meer van \\
behoorlijke nachtrust kunnen s^,
nieten. Tientallen vluchten van j( *r
Afcent-radartoestellen zulleni ,«5
Oost-westbaan op gevaarlijke v» \\
te kruisen met groot gevaar v' \
botsingen boven Oirsbeek-Ams

trade-Hoensbroek, een gebied v°^S
pakt met mensen. Wie is straks
verantwoording op bij zulk X
ramp? Wordt OostelijkZuid-^'lburg ai niet genoeg geteisterd "de Afcent-vluchten, waarvan
noodzaak door de nieuwe °n
kelingen in het Oosten een ste6^

groter vraagteken wordt. .
Hoe groot is de verdeeldheid m „
FNV-kamp, de bond die nu &L)
adhesie betuigt, terwijl de heerr Jjy
drichs, topman van de FNV 'n _, j
Limburgs Dagblad van 4 okto j
1980 met vette letters zegt: „N,3^ j
vluchten blijven uit den boze " y
ten we hopen dat eenieder o j
tuigd raakt van de enorme sen Jj
die ons dierbaar Limburg v^iltoegebracht, en laten we e|n°

t gjn
met een citaat van Albert Einst e,
„Wij hebben een volkomen nie."jjn
denkwijze nodig, als demenshei |
leven wil blijven".
OIRSBEEK C.J.Louvenb*"
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recept
Bonte bonen

Benodigdheden voor 4 personen: 150
g kievitsbonen, 150 g witte bonen,
100 g adukibonen, 1 laurierblaadje, 1
el zonnebloem-, mais- of saffloerolie,
2 uien, 250 g champignons, peper en
zout, V2el sojasaus, 100 g taugé en 1 el
bieslook.

Zet de ge^wassen peulvruchten

elke soort apart - in ruim water in de
week. Kook ze de volgende dag gaar,
elke soort in een apart pannetje. Doe
'het laurierblaadje bij de. kievitsbo-
nen. Verhit de olie. Pel de uien en
snijd ze in ringen. Was de champig-
nons en snijd de grotere exemplaren
in tweeën. Laat de champignons
vooral goed uitlekken en bak daarna
de uiringen en champignons samen
in ongeveer 10 minuten in de olie.
Verwarm ondertussen een schaal
voor. Giet de peulvruchten af en doe

ze bij het gebakken mengsel. Schep
alles voorzichtig onder elkaar en
breng op smaak met een beetje zout,
.peper en sojasaus. Was de taugé, laat
even uitlekken en schep na enkele
minuten door de bonenschotel. Doe

■over in de verwarmde schaal en gam-
eer met de fijngeknipte bieslook.
TIP: Zet de peulvruchten de avond
van tevoren in de week.

hub meijer

Limburgs Dagbladb.v.
Directie:
J. Drost ~mr. F.A.M, van Hellemonfl'
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 93»
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum 045'2550fi«
Geleen 04490'4*^
Hoensbroek O4s'2]??^
Heerlen-Centrum 045-717/
Kerkrade 045-452932/455»"
Maastricht
Schaesberg 045'3]aA«4
Roermond 04750- IBJL
Sittard °449°-S>Valkenburg 04406-1»"^
Fax: ~026*redactie °45 ~q36<
Advertenties 045-73*»
Telex: zj
redactie 0overige afdelingen
Abonnementsprij*en'
bij vooruitbetaling te voldoen
perkwartaal / 'jj
per maand *

Woensdag 25 januari 1989 2
Limburgs dagblad

puzzel van de dag

panda en de roddeltantede speelgoedspiegel



Mitterand naar
begrafenis
Hirohito

ItJ*^S - De Franse president Mit-
hh- neeft gisteren aangekondigd"ij debegrafenis van de Japanse
'iiw hirohito op 24 februari zal
'ih°.nen' Tijdens zijn tweedaags
rbüjf in Japan zal hij de nieuwe
jj^ikaanse president, George

b en de Japanse premier, No-
Takeshita, ontmoeten.

(je °rge Bush heeft de Franse presi-
il* gisteren opgebeld en toege-
ij'n.d in een ontmoeting. Frankrijk
il Kjjstland van de vergadering vani^'J> de zeven belangrijkste gein-
Ij .trialiseerde landen dievan 14 tot
W gehouden wordt. Het staats-
ie 'd bezoekt traditioneel alle lan-

die deelnemen aart de vergade-
tenK I'tteran<i zei dat hij de gele-
g^eid wil aangrijpen om de ver-
lejjer'ng van de G-7 met de Japanse

Uers voor te bereiden.

Tijdelijk
Afgelopen maandag diende het
WD-kamerlid De Grave een voor-
stel in om tijdelijk een alleenstaan-
dentoeslag te laten bestaan voor on-
geveer 200.000 alleenstaandendie er
door Oort meer dan een procent op
achteruit gaan. Het voorstel zou
goed zijn voor alleenstaandenouder
dan 27 jaar met een inkomen tot
35.000 gulden. De Grave, die later
steun kreeg van het CDA, wilde de
toeslag voor een jaar. Kosten 100
miljoen gulden. Ruding is op zich
niet tegen dit plan.

De VVD zag gisteren echter kans
verder naar dePvdA op te schuiven,
nadat minister Ruding maandag-
middag in de Kamer moest erken-
nen dat het PvdA-plan, buiten de
kosten gerekend, eigenlijk geen in-
houdelijke bezwaren oproept en
ook controleerbaar is. Bovendien
blijven er in de belastingen na Oort
nog toeslagen bestaan, onder meer
voor bejaarden.

De houding van deliberalen leverde
gisteravond een nerveuze stemming
op in de Kamer. Achter gesloten
deuren werd druk overlegd tussen
CDA en WD, waarbij de fractielei-
ders De Vries en Voorhoeve, minis-
ter Ruding, staatssecretaris Koning
(Financiën) en diverse topambtena-
ren waren betrokken.

Kritiek van
Amnesty op DDR
örjS HAAG - De rechtspraak in de
liji ** voltrekt zich voor een aanzien-

ee^ m ne* geheim. Processen
W7fn acn^er gesloten deuren ge-
2j; ru. richtlijnen aan advocaten
dJ?,Vertrouwelijk en wetten zijn on-iL^elijk gedefinieerd. Hierdoor is
tg k.^oeilyk een nauwkeurig beeld
tüav JSen van de mensenrechtensi-at'e in dat land.

i^ 1 schrijft Amnesty International
Voj n gisteren verschenen rapport.

Sens de mensenrechtenorgani-
te\lf a(*opteert zij per jaar circa 100
ste i.e^ensgevangenen. Zij veronder-
die er veel meer gevallen zijn,
iH echter nooit aan het licht ko-

Dekking
In het beraad werd gezochtnaar een
dekking van het PvdA-plan, dat
door de houdingvan de WD op een
kamermeerderheid kon rekenen.
Vast staat dat de 400 miljoen gulden
aan kosten gedekt moet worden
binnen de 4,1 miljard gulden die het
kabinet, CDA en VVD eerder voor
de belastingplannen uittrokken.
Mocht de zaak ook in de komende
dagen niet tot een akkoord voeren,
dan wil de VVD in ieder geval het
eerdere voorstel-De Grave voor de
tijdelijke alleenstaandentoeslag
handhaven.

'Systeem ingewikkeld en duur'

Ziekenfondsraad wil
van eigen bijdragen

I^TELVEEN - Het bij elkaar op-
tiej-s H-Van eiSen bijdragen van part-
bgns 9le elk een halve uitkering heb-
het l? zo ingewikkeld en duur dat
bj; ,eigenlijk beter is om de eigen
fetl

ragen maar helemaal af te schaf-
gat ?et gat van 235 milJ°en gulden
cOrn ontstaat, kan worden ge-

|kenf >enseerd door de nominale zie-
güjd°ndspremie te verhogen met 30
en jen per Jaar voor volwassenen
kih^ gulden voor (maximaal twee)

nderen.
Bebe 7. .<Ut ■ lekenfondsraad suggereerde
aanff steren in een ontwerp-advies
ge staatssecretaris Dees van Volks-
gen°ndheid. Het advies komt mor-
He r

ln de voltallige vergadering van
'aad aan de orde.

cestiPrT Wl gehuwd en ongehuwd sa-
een onenden die elk de helft van
ten gezinsuitkering krijgen krach-
(oUri e Bijstandswet, de lOAW
Schiu5e gedeeltelijk arbeidsonge-
(rijk werklozen) en de RWW
WerlSgroePsregeling werkloze

*nemers) niet langer elk apart
het axrruir»ale eigen bijdragen voor
bjj d 2lekenfonds laten betalen. De
op„„fg.e,n mogen bij elkaar worden
Wil -'- net als b" Partners van
Qnu,T één de hele gezinsuitkering
Hetktiaakaat nierbij om de medicijn-
gelHt waarvoor een maximum
'<W an 125 gulden Per Jaar- het
mum aUste,ngeeltje' met een maxi-ma Van '5 gulden en de eigen bij-
maaiiYo°r ziekenvervoer tot maxi-"aalllB,so gulden.

Voor de uitvoering van het plan van
de staatssecretaris zal volgens het
advies zeer gedetailleerde regelge-
ving nodig zijn. De raad vraagt zich
af of dat niet in strijd is met de door
het kabinet gewenste deregulering.

Verwarrend
Zo duidelijk als dit briefje, zo ver-warrend is de inhoud van de twee
door Vanden Boeynants met de
hand geschreven velletjes papier.
De procureur-generaal des konings,
Andre Rutten, zei gistermiddag dat
het handschrift op de velletjes in-
derdaad dat van Vanden Boeynants
is.

De papiertjes maken kennelijk deel
uit van een langere brief, maar de
rest ervan ontbreekt. Dat kan wor-
den afgeleid uit het plotseling op-
houden van zinnen en verwijzingen
naar passages die niet op de twee
vellen te lezen 2ijn. Ook is niet dui-
delijk wanneer de 'brief geschreven
is.

Vanden Boeynants schrijft na zijn
vrijlatingeen verklaring te zullen af-
leggen waarin hij zich verplicht om
binnen zes weken een groot geldbe-
drag te schenken aan instellingen
die zich bezighouden met zorg voor
de armen. „Die operatie zal worden
gecontroleerd. Ik doe echt wat ik
zeg".

Procureur-generaal Rutten zei dins-
dag dat de bij de brief gevoegde
identiteitskaart onomstotelijk die
van Vanden Boeynants is. De des-
kundigen zijn nog bezig de brief te
ontleden. „Er is voor het eerst in da-
gen weer enige hoop om Vanden
Boeynants levend terug te vinden",
aldus Rutten.

Maar hij voegde er aan toe dat de
brief niet bewijst dat VDB nog in le-
ven is. Er blijkt niet uit wanneer zij
geschreven is. Ook hebben de ont-
voerders tot nog toe nagelaten om
een levensteken te geven in devorm
van bijvoorbeeld een foto van VDB
met een recente krant of iets derge-
lijks.

Vanden Boeynants
leeft mogelijk nog
Van onze correspondent

BRUSSEL - De ontvoerde Belgi-
sche oud-premier en minister van
staat Paul VandenBoeynants is mo-
gelijk nog in leven. De autoriteiten
twijfelen er nu bovendienniet meer
aan dat 'VDB' is ontvoerd door de
Socialistische Revolutionaire Bri-
gade (BSR).

Deze ommekeer in het tot nog toe
volstrekt vastgelopen onderzoek
naar de verdwijning van Vanden
Boeynants komt nadat gistermor-
gen bij de Brusselse krant Le Soir
een envelop werd bezorgd met daar-
in delen van een door Vanden Boey-
nants zelf geschreven brief en zijn
identiteitskaart.
Bij deze stukken zat een briefje van
deBSR waar boven stond: „Hij leeft
en zal bekennen. Wij nemen kennis
van zijn bekentenissen. Hij zal als
een vrij man voor het volk verschij-
nen, indien onze twee eisen worden
ingewilligd". Het kleine briefje was
getekend met 'La B.S.R.'

# Een deel van de brief van Vanden Boeynants die naar het
dagblad Le Soir werd opgestuurd.

'Snelle treinen tussen alle grote bevolkingseentra EG'

Spoorwegen willen nieuwe
TGV-lijnen door Nederland

Van onze correspondent
BRUSSEL - Nederland zou al in
1995 aangesloten moeten zijn op een
Europees net van supersnelle trein-
verbindingen. Tussen de grens met
België en Amsterdam zouden deze
TGV's (Trams a Grande Vitesse)
moeten gaanrijden over een geheel
nieuw aan te leggen spoorlijn via
Rotterdam.
Bovendien zouden supersnelle trei-
nen Rotterdam en Amsterdam via
Utrecht moeten verbinden met het
Duitse Roergebied. Daarvoor zou
echter kunnen worden volstaan met
het verbeteren van de bestaande

spoorlijnen. Later zou ook Den
Haag op dit TGV-net kunnen wor-den aangesloten.

Dat staat in de voorstellen voor een
Europees hoge-snelheidsnet, die
gisteren in Brussel zijn ingediend
door de Europese organisatie van
spoorwegmaatschappijen. Daarin
nemen alle spoorwegmaatschappij-
en uit de twaalf EG-landen (voor
ons land dus de NS), alsmede die uit
Zwitserland en Oostenrijk deel. De
voorstellen zijn aangeboden aan de
Europese Commissie, omdat de
veertien spoorwegmaatschappijen
van de EG vooral op financieel ter-

rein steun verwachten. Uiteindelijk
zullen deministersvan Verkeer van
de twaalf moeten beslissen over de
toekomst van de Europese spoor-
wegen.

De voorstellen voorzien in hoge-
snelheidslijnen tussen alle grote be-
volkingscentra in de EG. Vanuit
Amsterdam zou het in dievisie niet
meer dan acht tot twaalf uur kosten
om verre bestemmingen (1500-2500
km) zoals Madrid, Lissabon ofZuid-Italië te bereiken. Andere bestem-mingen zouden niet meer dan vijfuur weg liggen.

Het Nederlandse TGV-net moet di-
rect op het Belgische aangesloten
worden. In België zou slechts ten
dele sprake zijn van nieuw aan te
leggen spoorlijnen. Tussen Brussel
en de Nederlands-Belgische grens
kunnen de treinen via Antwerpen
over verbeterde bestaande beddin-
gen rijden.

binnen/buitenland

VVD blijkt bereid alle alleenstaanden een toeslag toe te kennen

Conflict binnen coalitie
Van onze parlementaire redactie

J^N HAAG - De mogelijke handhaving van een alleenstaan-
Pttoeslag in de belastingen heeft gisteravond geleid tot een
rts!ng tussen VVD en CDA. De kleinste regeringspartij bleek
reid alle 600.000 alleenstaanden dieer door de belastingplan-
Fn-Oort op achteruit gaan, blijvend een belastingtoeslag toe
{«ennen. Minister Ruding (Financiën) en zijn staatssecretaris
r'riing verzetten zich tegen de VVD-wens. Na een urendurend
Fraad gingen de betrokkenen gisteravond zonder akkoord
Reen.

flfcFoblemen ontstonden, toen de
% gisteren in de discussie over«F alleenstaanden opschoof in deiSnS van de PvdA. Bij de debat-

I'Jort ligt al langer een voorstel
pvdA'er Kombrink waarin het
tetsplan om de alleenstaanden-a ê in de belastingen te laten*Uen, wordt afgewezen. Er zou

Uk toeslag van circa 700 gulden
V° Per jaar moeten blijven be-

De blijvende belastingtoeslag voor
alleenstaanden is de afgelopen we-
ken door minister Ruding (Finan-
ciën) met kracht van de hand gewe-
zen. Volgens hem is de toeslag frau-
degevoeligen wordt de beoogde be-
lastingvereenvoudiging erdoor te-
niet gedaan. Bovendien kost de blij-
vende alleenstaandentoeslag, ook
als deze alleen zou gelden voor al-
leenstaanden die kunnen aantonen
dat zij alleen wonen, exclusief ka-
merbewoners, hem te veel: 400 mil-
joen gulden per jaar.

Weer aardschok gevreesd

100 doden
geborgen

MOSKOU - Reddingswerkers in de
Sovjet-republiek Tadzjikistan heb-
ben gisterenéén overlevendeen 100
doden onderde puinhopenvandaan
gehaald in de dorpen Sjarora en
Okoelibolo, die maandag door een
aardbeving zijn weggevaagd. Maan-
dag werden al 104 gewonden naar
ziekenhuizen gebracht.

Joeri Semmel van het persbureau
Novosti meldde dat het totale aantal
doden waarschijnlijk in de honder-
den zal belopen. Volgens hem be-
draagt de materiële schade van de
aardverschuiving ruim 40 miljoen
gulden en wordt overwogen de ber-
gingswerkzaamheden te staken en
Sjarora en Okoelibolo totkerkhof te
verklaren.

De partijkrant 'Pravda' waarschuw-
de er voor dat naschokken nog meer
landverschuivingen kunnen veroor-
zaken in Tadzjikistan. De krant
meldde dat vlak voor de aardbeving
van maandag de grond was verzacht
door een snel intredende dooi als
gevolg van een stijgende tempera-
tuur na zware sneeuwval.

Staatsbedrijf
hielp mogelijk

bouw giffabriek
BONN - Het Westduitse staatsbe-
drijf Salzgitter is veel nauwer be-
trokken bij de bouw van de fabriek
voor chemische wapens in het Libi-
sche Rabta dan tot nu toe bekend
was. Dat meldt het weekblad Stern
in de morgen verschijnende uitga-
ve.
Volgens Stern heeft een manager
van het ook verdachte chemische
bedrijf Imhausen GmbH in Lahr te-
genover de officier van justitie in
Offenburg niet alleen zijn eigen be-
drijf, maar ook Salzgitter Industrie
Bau GmbH belast.
Werknemers van Imhausen zouden
in Libië het werk aan de gifgasfa-
briek hebben gecoördineerd.

Kosten
De kosten van zon Europees hoge-
snelheidsnet zouden tot het jaar
2015 ruim 210 miljard gulden gaan
bedragen. Daarvan is ten behoeve
van de reeds bestaande en geplande
TGV-netten (in Frankrijk) al meer
dan 30 miljard gulden toegezegd.
Per Europese burger zou dit 25 jaar
lang 23 gulden per jaar gaan kosten.
De spoorwegmaatschappijen zien
uiteindelijk een Europa voor zich
waarin 30.000 kilometer spoorlijn
ligt voor gebruik door de supersnel-
le treinen. Daarvan is 11.000 kilome-
ter geheel nieuw, terwijl 19.000 kilo-
meter bestaande spoorlijn aange-
past zou moeten worden.

puntuit
Verkrachting

De rechtbank in Arnhem heeft
gisteren de 25-jarige K.P. de J.
uit Doesburg veroordeeld tot
tbr. Volgens de rechtbank is de
man schuldig aan de verkrach-
ting van een 74-jarige vrouw in
Doesburg en een poging tot
verkrachting van een 70-jarige
vrouw in Dieren. Na zijn aan-
houding bekende hij direct en
vroeg om verpleging.

Benzine
Benzine wordt morgen 1 cent
per liter duurder, de dieselprijs
daarentegen daalt met 2 cent
per liter. Aan de meeste zelf-
tankstations gaan dan literprij-
zen gelden van 159 cent voor
super en 152 cent voor ongelo-
de superbenzine. De nieuwe
adviesprijs voor diesel wordt
86,8 cent per liter.

Straf
De protestantse jongen, Des-
mond Hoak (17), uit Noord-ler-
land die een 14-jarige schoolge-
note probeerde te doden, nadat
hij haar verkracht had, is door
een rechtbank in Belfast tot 14
jaar celstraf veroordeeld. De
jongenhadtegen een vriend ge-
zegd dat hij niet wilde dat de
mensen er achter kwamen dat
hij een rooms meisje verkracht
had. Het meisje overleefde de
messteken in het hart die de
jongen haar had toegebracht.

Ontslagen
Wegens ernstig plichtsverzuim
zijn gisteren drie leden van de
spoorwegpolitie op staande
voet ontslagen. Blijkens een
uitgebreid intern onderzoek
zou een van de drie ontslagen
politiemensen zich schuldig
hebben gemaakt aan onnodig
gebruik van geweld en discri-
minerend gedrag. De twee an-
dere collega's worden beschul-
digd van het afleggen van on-
juiste schriftelijke
verklaringen.

Vrijlating
In Irak is gisteren een groep
van 124 invalide ofzieke krijgs-
gevangenen uit Iran op het
vliegtuig naar Teheran gezet. In
de vrijlating is bemiddeld door
het Internationale Comité van
het Rode Kruis. De actie volgt
op de vrijlating maandag van
een groep van 131 Iraanse
krijgsgevangenen.

Steekpartij
In Leeuwarden is gisteroch-
tend het stoffelijk overschot
van een 54-jarige man gevon-
den. De politie vond de dode in
de woonruimte boven een casi-
no. De man is waarschijnlijk
met messteken om het leven
gebracht. Later vond men op
straat (nabij het casino) zijn
zwaar gewonde 18-jarige zoon,
die door zeker twintig messte-
ken was getroffen.

Dief
Een 19-jarige inwoner van
Oegstgeest is gistermorgen
door de Haagse rechtbank ver-
oordeeld tot een voorwaardelij-
ke gevangenisstraf van acht
maanden en een geldboete van
1200 gulden. De man heeft be-
kend in Leiden en omgeving
twaalf maal vrouwen te hebben
lastiggevallen met als doel hun
schoenen te bemachtigen. In
enkele gevallen gebruikte hij
geweld. De Oegstgeestenaar
raakt opgewonden door vrou-
wenbenen, rode teennagels en
mooie schoenen. Twee vrou-
wen hebben aangifte gedaan
van de overval. Slechts vijf
maal wist de jongen overigens
een schoen te pakken te krij-
gen.

Vals
De Spaanse politie heeft giste-
ren in Manresa in het noordoos-
ten van Spanje negen valse
schilderijen in beslag geno-
men, waarvan er vier werden
toegeschreven aan de maandag
overleden schilder Salvador
Dali. De bewoner van het ap-
partement, waar de schilderij-
en werden gevonden is gearres-
teerd.

Inkrimping
Het Westduitse leger zou van
495.000 man teruggebracht
kunnen worden tot 420.000
man, zo heeft de voorzitter van
het militair comité van de
NAVO, generaal Wolfgang Al-
tenburg, gezegd in een inter-
view. Altenburg verklaarde te-
genover de Bremense krant
'Weser Kurier' dat de reductie
van het leger mogelijk wordt
door de algemene ontspanning
in de verhouding tussen de su-
permogendheden en het over-
leg over conventionele ontwa-
pening dat in maart in Wenen
begint.

Amsterdamse ambtenaren hebben giste-
ren een dag lang het stadhuis aan het Wa-
terlooplein geblokkeerd en gestaakt uit pro-
test tegen de reorganisatieplannen waar
het college van B en W dinsdag en vrijdag
over vergaderen. Burgemeester Van Thijn
en wethouder W. Etty willen het aantal
stadhuisambtenaren terugbrengen van
1.300 naar 560. Een deel van de ambtenaren
kan terecht bij nieuwe deelraden of andere
diensten, maar de medezeggenschapsraad

op het stadhuis vreest ruim 200 ontslagen.
Rond vier uur besloot het actie-comité de
blokkade en de staking op te heffen. Het
heeft het personeel voor vandaag bijeenge-
roepen voor een bespreken van onder meer
nieuwe acties.
FOTO: in het kader van hun actie begaven
stakende ambtenaren zich gisteren na de
blokkade van het stadhuis te voet en per
boot naar de ambtswoning van burgemees-
ter Van Thijn.

"

(ADVERTENTIE) ~ > ~~Z~~~^ZZ^^^^^^^^L
Woensdag 25 januari en donderdag 26 januari

LIQUIDATIE EN SPOEDVERKOOP van bruids- en ledermode
Lederen jasjes voor dames en heren van ’ 695,- voor ’ 325,— Golden Tulip Hotel (v/h Hotel Riche) Geleen Th. Kruyssen Leermode

(ADVERTENTIE)

fe:so% KORTING>

2 Ski-pulli's V Complete

Langlauf-set L.L-set met
G.T. Touring Salomon S.N.S.

met schoenen met schoenen
’179,- ’ 24^-skiverhuur! JE3H

SKI- I[Am
WERKPLAATS IfiWlraSS

Woensdag 25 januari 1989 »3
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Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!
vestigingsassistente

Per half februari as. hebben wij een afwisselende baan
bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in rolluiken en zon-
wering. Onze gedachte gaat uit naar een representatie-
ve en ervaren kommercieel ingestelde kandidate, die
zelfstandig en gastvrij kan werken. Het werk bestaat uit
showroomverkoop, maken van telefonische afspraken
en lichte administratieve werkzaamheden. Het bedrijf
verzorgt intern een opleiding. Na een inwerkperiode van
ongeveer 2 maanden biedt het bedrijf aan de juistekan-
didate uitstekende toekomstmogelijkheden. Dus wil je
deze zaak samen met de direktie gaan runnen en be-
schik jeover affiniteit met de verkoop, dan is dit de baan
waarnaar je op zoek bent. Werktijden 25 tot 30 uur per

week. Lft. 23 tot 40 jaar.
timmerlieden

die bij een bedrijf in Sittard per direkt aan de slag kun-
nen. Zij moeten een opleiding hebben gevolgd op Its-
en of kmbo-nivo en bij voorkeur ervaring hebben met
machinele houtbewerking. Aan de juiste kandidaten

biedt deze baan uitstekende toekomstmogelijkheden.
koelmonteur

voor een bedrijf in de omgeving van Beek zijn wij op
zoek naar een koelmonteur, die beslist ervaring moet
hebben in koel- en vriesinstallaties alsmede met aircon-
ditioning. Met een eventuele opzegtermijn houden wij
graag rekening. Deze baan is voor lange tijd en biedt pri-

ma toekomstmogelijkheden.

alle funkties m/v

Voor meer informatie over bovenstaande vakatures én
over het werken bij Dactylo Uitzenburo nodigen wij u uit
direkt kontakt op te nemen met de Dactylo-vestig ing in

Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404
Kerkrade Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 045-352059

Sittard, Mozartstraat 29, 04490-23266

Dactylo,, dat werkt wel zo leuk.
2 enthousiaste verkopers/
magazijnbediendes m/v

gezocht voor binnendienst. Opl. 1.V.A., MTS, MDS. Lft.
vanaf 18 jr. Soll.: richten aan Directie Kerp b.v.,

In de Cramer, 6401 DM Heerlen.
Met spoed gevr. erv. 1e SPUITER, moet geh. zelfst.
kunnen werken. Inl. na 17.00 u. Garage-spuiterij Hanne-
man, Strijthagerweg 125, Kerkrade, 045-452666.
Club Rustica vr. nog enkele
GASTVROUWEN. Werk-
tijden van 's morgens 11.00
tot 18.00 u., of avonduren
van 18.00 tot 24.00 uur. Tel.
045-412762,v.d. Weyerstr. 9,
Kerkrade-West.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. ome. M.
Gladbach-Köln BET.-
TTMM. en mets. Ook col.
Ned. verz. Tel. 045-229529 of
229548.
Confectieatelier te Oirs-
beek zoekt CONTROLEU-
SE/STRIJKSTER voor hal-
ve dagen + thuisnaaisters
met ervaring. Tel. 04492-
-4890.
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.
BARMEISJES gevraagd
voor middag- en avond-
uren, Bar Ma Cherie, Helle-
broek 61, Nuth 045-241829.
Hotel Monopole te Valken-
burg vr. per 15 maart DI-
RECTIE-ASS. M.H.S., zelf-
st. werkende kok m/v, leer-ling-kok 3e jaars, serveer-
sters, man ofvrouw v.d. af-
was 18 tot 22 u., 30 jr. Nieu-
weweg 22, tel. 04406-12365
na 18 uur.
SLAGERSGEZEL ge-
vraagd, bekend met net
vak, ook worstmakerij. Tel.
afspraak: 045-252733. Slage-
rij L. Huben, Kerkstraat 79,
Brunssum.
Goedlopend avondcafé
vraagt nette MEISJES za.,
zo., vervoer heen gratis. Tel.
06-49240573510 of 09-
-49240573539 na 14 uur.
ZIEKENVERZORG-
(ST)ER gevr. v. in het week-
en bij invalide. Tel. 045-
-462421.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.
ïm- en exportbedrijf vraagt
op part-time basis ervaren
actieve CHAUFFEUR voor.
verhuiswagen, groot rijbe-
wijs. Liefst AOWer of WA-
Oer, enige kennis Frans en
Duits en buitenlanderva-
ring strekken tot aanbeve-
ling. Eigen vervoer en tel.
vereist. Br.ond.nr. HO 673
Limburgs Dagblad, Kou-
venderstraat 215, 6431 HE
Hoensbroek.
MEISJE gevr. voor privé en
escort. Tel. 045-420042.
Welke DAMES willen zelf-
standig telefoondienst run-
nen? Hoge verdiensten mo-
gelijk. Garantie-inkomen.
Br. o. no. HE 081 LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
Motel Heerlen zoekt en-
thousiaste MEDEWER-
KERS/STERS voor hetres-
taurant, leeftijd 18 tot 22
jaar. Opleiding MAVO, full-
time/parttime per direct.
Schriftelijk solliciteren aan
Motel Heerlen, Terworm
10. 6411 RV Heerlen.
GORDIJNKNIPSTER of
-strijkster gevraagd. Gordij-
natelier HANRO, Nieuw-
straat 161 Hoensbroek. Tel.
045-216740.
Welke jongen zou mij wil-
len begeleiden bij het geven
van CONDITIETRAI-
NING, body-build. teg. ver-
foed. Bellen na 19.00 uur.

el. 045-716149.
GOM BEDRIJFSDIEN-
STEN B.V. zoekt schoon-
maaksters voor objecten in
Hoensbroek. Uitsluitend
schriftelijke sollicitaties
aan GOM BV., p.a. Brand-
hofstr. 57, 6372 KB Land-
graaf
Gevraagd vrouwelijke
BUFFETHULP vanaf 20
jaar, 2 of 3 avonden in
weekend. Ervaring vereist.
Tel. 04490-79297.
,Gevr. KINDEROPPAS, te-
.yens als hulp in de huish.
.voor enkele middagen p.w.
Tel. 045-253336.
POETSHULP gevr. voor
enkele uren p. wk. Br. o. nr.
XE 070 L.D. Markt 42, 6461
ED Kerkrade.

FRITUREHULP gevr. met
ervaring v. enkele dagen
p.wk., v. ml. tussen 10en 12
uur v.m. 04407-1209.
Wij zoeken een gemotiveer-
de VERKOPER(STER)
voor onze AGF-afdeling
voor minimaal 32 uur per
week. Garantmarkt Bert
Bruis, Nieuwstadt, 04498-
-56969.
BUFFETJUFFROUW
fevr. voor bar-dancing El-

orado, persoonlijk aan-
melden donderdag na 20.00
u. Bongerd 5, Spaubeek,
tel. 04493-4193. Vragen naar
dhr. Maenen.
PRODUCTIEMEDEWER-
KER voor zagerij ± 20 jr.
Moet bereid zrjn stevig aan
te pakken. Persoonlijk aan-
melden tijdens kantoor-
uren, Daemen Houtwaren-
fabriek, Mingersborgerweg
7, Übachsberg, tel 045-
-751253.
Voor direct gevraagd:
THUISNAAISTERS aan-
melden telef. 273190 of per-
soonlijk bij: Loos Fasnion
Maastrichterstr. 9B (tussen
de no's 11 en 13) Bruns-
sum.,
.Voor direct BARDAMES
gezocht topcondities werk-
tijd in overleg, ml. va. 14
uur 045-463616 - 317032.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.

Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. zeer mooie DWERG-
POEDELS, pups, apri-
cotkleur. Tel. 045-22241£
Te h. PAARDEBOXEN,
all-in ’250- + weidegang
en buitenmanege. 04451-
-1257.
POEDELTJES en tek-
keltjes. Div. kleuren. Tel.:
04459-1237.
Goed tehuis gezocht voor
mooi MOPSHONDJE. Tel.
04490-38119.
Kennel v.d. HERDERS-
FARM heeft jonge Duitse
herders te k. Ö449TJ-10652.
Te koop ROTTWEILER-
PUPS. Te bevr. Tree-
beekstr. 157 Brunssum.
Te k. z.m. DWERGTEC-
KELTJES rood en zwart
met stamb. Prov.weg Zd.
143 Oirsbeek.
Te k. gestrooml. BOUVIER
6 mnd oud, lief v. kind.
goedwaaks tel. 045-416848.
Te k. prachtige YORKSHI-
RE terriertjes, geënt ontw.
en stamboom, goedkoop,
tel. 04490-33594.
Te k. BOUVIER 3V2 jaar,
zeer felle waakhond Dacos-
tastr. 20, Molenberg-Heer-
len.

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.
FORD Granada '82

’ 5750,-; Peugeot 504Break
'80 ’3750,-; Opel Ascona '78
’1750,-; Renault 4 GTL '80
’1500,-; Fiat '81 ’2500,-;
Opel Commodore '80
/'4750,-; Toyota Carina com-
bi D. '83 ’4250,-; Mazda 626
'80 ’2000,-; Volvo 240 GL
'81 ’7250,-; Citroen GSA
Pallas '81 f1750,-;Honda
Prelude '80 ’3500.-; Oirsbe-
kerweg 27,Oirsbeek. 04492-
-3582.

Alfa Romeo GIULIETTA
2.0 '81, kl. ivoor, als nw.
’4250.-. 045-454217.
Opel SENATOR 2,5 i '84, kl.
met.groen, le eig. i.nw.st.,
aut., lpg ’14.750,-. 04492-
-3234.
MERCEDES 280 S '83 don-
kerblauw cv., lpg. i.st.v.nw.
’21.750,-. 04492^3234.
Honda PRELUDE EX '83
kl. zilvergrijs, i.st.v.nw.
Stuurbekr. ’ 13.750,-. 04492-
-3234.
Inkoop AUTO'S. Contant
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, tel. 043-
-634978.
Te k. RENAULT 25 Turbo
diesel, bj. '84, zeldz. mooi.
Tel. 045-451715.
Te koop FIAT Panda, wit,
bj. '86. Tel. 045-419157.
Fiat Sitty Car DEMON-
STRATIEAUTO'S: Fiat
Croma okt. 1987 ’ 12.500-
-onder nieuwprijs; Fiat Rit-
mo 70 CL 1987 ’6OOO,- on-
der nieuwprijs; Fiat Uno 45
1988 ’ 4000,- onder nieuw-
prijs; Fiat Panda 1000 CL
1987 ’4OOO- onder nieuw-
prijs; Fiat Panda 750L 1988
’9900,-; Fiat Sitty Car,
Pres. Kennedysingel 8/12,
Sittard. Tel. 04490-17544.
KADETT 1.2 S met APK,
bj. '81, als nieuw. Kerkra-
derweg 166. Heerlen.
Tek. Opel CORSA 1.2, '87,
frijsmetallic, vr.pr.

13.500,-. Tel. 045-419646,
na 16.00 uur.
Te k. OPEL Corsa 1200 S
bwj. '84. Tel. 045-228394.
Te k. TRIUMPH TR 7-5,
bwj.'79, apk, i.z.g.st. Tel.
04499-1670.
Te k. SUZUKIBUSJE,
bwj.'B2, apk-gek., compres-
sor 380, als nw. 04490-27465.
AUDI 80 GTE: 1800 I '85, 5
bak. n.mod., le eig., km.st.
70.000, kl. graf.met, sport-
stoelen, schuifdak, sport-
velgen, radiocass., 4 boxen,
i.z.g.st., spoiler voor- en
achter + div. ass. Pr.n.o.t.k.
Broeksittarderweg 116, Sit-
tard, 04490-19901.
Moet weg VW GOLF gld,
bwj.'Bl, apk tot juli, i.pr.st.
04754-6671.
Te k. RENAULT 5 autom.,
kl. blauw, bwj.'B3, apk l-'9O,
pr. ’6000,-; 045-214933.
RENAULT 14, bwj.'Bo +
apk, i.z.g.st, ’1250,-. 045-
-210435.
ESCORT stationcar, geel
kent., bwj.'Bo, i.z.g.st.,

’ 1250.-. 045-210435.
Te k. OPELKadett station-
car 1.3, le eig., '82, trekh.
i.z.g.st. ’4900,-. 045-423265.
Na 17 uur.
Te k. OPEL Kadett C aut.
bj. '79 i.z.g.st. Koningsweg
37 K'rade. 045-455432.
Te k. zeer mooie MAZDA
626 GLX 2 ltgr., 2/2 jr.,
sportvelgen + luxe uitv.
Div. extra's. Tel. 045-
-251226.
PEUGEOT 205 apr. '87 kl.
wit, 5-drs. z.g.a.n., km.
31.000. Pr. ’ 14.01)0,-. Èykha-
genln. 7 Schaesberg. Tel.
045-312002.
HONDA Civic automatic
'81, weg. omst.heden. Moet
weg ’ 3500.-. 045-324763.
Te k. RANGE ROVER op
gas. Moet aan gewerkt wor-
den. Tel. 045-312701.
VW Golf 1100 bwj. okt. '78,
apk, i.z.g.st. ’1750,-. Tel.
045-720951.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'78, apk, i.z.g.st. Vr.pr.
’1150,-. Irmstraat 57 Sim-
pelveld.
Te k. PEUGEOT 104 bj.' 79,
apk tot 20-12-'B9, i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 1450,-. Irmstraat 57
Simpelveld.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: BMW
320, t. '82, i.z.g.st., ’ 8900,-;
Ford Escort, t. '82, ’ 6900,-;
Ford Escort, 5-deurs, 1.6CL
Aut., 1988; Ford Sierra 1.6
EM, lpg, '86; 2x Opel Asco-
na Hatchback 1.6 S, t. '83,’8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’ 8900,-; Opel Kadett
1.2 S, t. '81, ’5900,-; Re-
nault 5 TL, t. '83, ’5900,-;
Ford Taunus, t. '82, i.z.g.st.,
’4500,-; Lada Jeep, t. '83,
’5900,-; Citroen GS, t. '81,

’ 2100,-; 2x Renault 5 GTL,
t. '81, ’1900.-; Fiat 128, t.
'79, ’ 1750,-; Mitsubishi Ga-
lant Station, t. '81, ’ 3600,-;
Datsun Cherry, t. '81,
’2900.-; Honda Accord, t.*80, ’ 1600,-; Mazda 626
Hardtop Coupé. t. '80,
’3900,-; Fiat Uno 55 S, t.'86; Renault 18 TL. Lpg, t.
'82, ’ 2900,-; Opel Manta, t.
'77, ’ 1900,-; Fiat Ritmo 75
CL, t'Bl, ’ 1900,-; Opel As-
cona 1.2, t. '79, ’ 2600,-; Mit-
subishi Celeste, t. '81,
’2900,-; Opel Kadett 1.6
Aut. Station, bj. '79, i.z.g.st.,

’ 3600,-; Golf Diesel, t. '80,
i.z.g.st, ’ 3900,-; Ford Mus-
tang, t. '81, autom., 8 cil.,

’ 3900,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st.,

’ 7000,-; Honda Civic, t. '80,
’2700,-; Chrysler Aut., t.'82, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/m
vrijd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
Ford FIESTA 100% APK
11-'B9 ’ 1850,-045-225913.
CITROEN GSA '81 100%
als nieuw APK 2 mnd. '90,
vr.pr. ’ 2250,-045-415528.
Te k. BMW 316 bj. '78 APK
6-'B9. 2-kleurig vr.pr.

’ 2200.- 045-45393TJ.
LADA 2105 bj. '82 APK
2-90 vr.pr. ’ 1500,-; Fiat 133
bj. 10-79 APK 10-'B9 vr.pr.

’ 1350,- tel. 043-612580.
SAAB 99 L bj. '78 ’ 1750,-
Zastava 128 bj. '82 ’ 1750,- 1
j. APK tel. 045-457145.
MATRARancho bj. '79 zeer
mooie auto vr.,pr. ’ 1000,-
-tel. 045-422217.
BEDFORTBUS 250 cl. bj.
20-11-80. vr.pr. ’lOOO,- tel.
045-422217.
Te k. FIAT 127 mei '79 klte.■ wagen verk. i.z.g.st. Dorps-
str. 19. Bingelrade.
Te k. Opel ASCONA 2.0 S
Berlina bj. '79, i.z.g.st. prijs
n.o.t.k. 045-227357.
Te k. FIAT 127, 1050 Con-
fort Lusso bj. '79 APK tot
7-3-'9O. Prijs n.o.t.k. tel. 045-
-228932.

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen
Geevers Nuth

Tel. 045-244242
Sloop-, 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.
Roadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
ste pr. + vriiw. ook wrak-
ken. Tel. 045-226346-226260.
Spoed. Wij zoeken drin-
gend AUTO'S vanaf bj. '80.
Dir. cont. Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alle types Mer-
cedes.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
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'sAuto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg. Tel. 045-254049.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Autobedrijf HEKA 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,
sloop- en schadeauto's. Tel.
045-273177.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300,- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Hallo opgelet! Doorlopend
vragen wij alle merken
AUTO'S te koop, ook sloop.
Tel. 045-416239.
Te k. Opel ASCONA, '79,
APK-gek., elkekeuring toe-
gest, div. onderdelen ver-
nieuwd. Tel. 045-259664.
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,
30.000km, bj. '84;BMW 525,
met LPG, '80; Opel Ascona
16 S, '83, le eigenaar. Ga-
rantie, financiering, inruil
mogelijk. Wilhelminastraat
146, Hoensbroek.
Tek. VW GOLF 1600 diesel,
bwj. '85; Mercedes 230 E,
bwj. '85; Ford Escort 1300,
bwj. '81. Daelderweg 27,
Nuth. tel. 045-242192.
Opel Kadett 1600GT bi. '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; Mitsubishi
Colt 1400 DEL '84 5 drs.:
Toyota Starlet DX '86; VW
Golf 1600 GL automaüc '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.
KADETT Sedan 13 LS '86,
Kadett 13LS '86, Kadett 13
GLS '85, Kadett 13 LS '85,
Kadett 12LS '85, Kadett 12
S '83 2x Kadett Caravan 12 s
3 en 5 drs. '81, Rekord 19N
'78, Fiesta 1.0L '83, Peugeot
305 GL '82. Automobielbe-
drijf J. Denneman, Raad-
huisstraat 107. Hulsberg.
RENAULT Fuego, bwj. '81,
zwart met witte bekl., zeer
weinig gel. 04490-52697.
VOLVO 240 GL '81 kl.
frijs, lpg, i.z.g.st. ’6750,-.

el. 04492-3234
VW Golf LX nov. '83, kl.
wit, als nw. ’7500,-. Tel.
045-421207.
VOLVO 264 GLE aut. '80,
kl. grijs, led. inter. Bijz.
mooi ’5250,-. 04492-3234.
VOLVO 240 DL '83, lpg, kl.
grijs i. perf. st. ’9750,-.
04492-3234.
Te koop Toyota COROLLA
de luxe bwj. '80 i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 2250.-. 04492-3582.
Te koop Honda ACCORD
bj. '80. Vr.pr. ’2000,-. Tel.
04492-3582.
CITROENBK 14RE '85,kl.
zilvergrijs, 5-bak. bijz. mooi

’ 10.750,-. 04492-3234.
Te koop Ford SIERRA 2.0
GL, 5-deurs, bj. '83. Vr.pr.

’ 10.750.-. 04492-3582.
LADA 2105 GL 1,5 nov. '85,
le eig., kl. rood, a.nw.

’ 5000,-. 045-420650.
Te k. Opel KADETT sta-
tioncar bj. '81 i.z.g.st. Vr.pr.
’3500,- na 17 uur Bavo-
straat 78, Nuth, tel. 045-
-243045.
Te k. TALBOT 1510 GLS
bj.'Bo i.z.g.st. APK l-'9O,
vr.pr. ’1950,- tel. 045-
-753034.
Audi 100 cc met schuifd.
'85; Audi 100 autom. '83;
Nissan Cherry 1.3 GL '86;
Honda Prelude EX '85;
Foßd Sierra 2.0 GL '83; Mit-
subishi Colt GLX '87' Ford
Escort CL 1300 '87; Passat
stationcar CL D '84: Fiat
Panda '84; VW Golf 1600
'83; BMW 316 4 deurs
autom. '85; BMW 318i'85;
-Peugeot 305 '82. Autobe-
drijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49 Geleen. Inr. gar.
fin. tel. 04490-44944. Uw
adres voor APK keuring.
Alle auto rep.
FIAT Ritmo diesel bj. '81
APK '89, vr.pr. ’2350,- 5
versnel, tel. 045-273340.
Te k. voor OPEL Manta
voor bumperspoiler compl.
zijschurtz en brede achter-
bumper. Dacostastr. 20,
Molenberg-Heerlen.
In uitmuntende staat Re-
nault 11 GT- diesel, 3-drs,
mod. '86, weing km., blauw
met. Pr. 11950,- mr. mog.
Marijkestr. 28. Nieuwenha-
gen ;045-326286.
Zeer mooi Ford TAUNUS
1600 GL origin. 41000 km,
pr. ’ 2500,-, Streeperstr. 3G,
Schaesberg.

MAZDA 1-3.76 APK 12-'B9
z.g.o.h. ’450,-, 045-713883.
Te k. DAIHATSU minibus
bwj. '81, kl. wit. Inl. 045-
-321099. Na 14 uur.
Tekoop OPELKadett 1975,
apk t/m nov. '89. Vr.pr.
’750,-. Tel. 045-321859. _
AUDI 100 5 cyl. '80 ’ 3500,-;
VW Golf D '79 ’3900,-; Re-
nault 5 GL '81 ’ 2950.-;Opel
Rekord 1900 N '79 ’2500,-;
Kadett Caravan '78’ 2200,-;
Datsun Sunny '80 ’2900.-;
Audi 80 '81 ’4900,-; Honda
Prelude '80 ’ 5500r' Honda
Civic '82 ’3900,-; Mitsubis-
hi Galant '80 ’2800,-; Sa-
porro 1600 '79 ’1950,-;
Toyota Celica liftback '78
’1900,-; Mazda 323 '78

’ 1300,-. Oude Landgraaf
101 Schaesberg-Landgraaf
Tel. 045-311078.
Te koop BMW 320 autom.
in perfecte staat, apk tot 3
jan. '90. Vr.pr. ’2700,-. Tel.
322771. Koempel 41 Lgrf.
Mooie zuinige DATSUN
100AF 2 coupé 100% in
orde, bwj. '78, lpg + apk 18-
-2-'9O. Vr.pr. ’1250,-. 045-
-323796.
Te k. VWKever + Chirocco
1600 TS APK, i.z.g.st. 04499-
-3398.
Te k. MINI 1100 Spec. +
Golf + Opel Kadett, APK,
i.z.g.st. 04499-3398.
Te k. gevr. VW Kever +
Golf. Tel. 04499-3398.
Te k. OPEL Kadett Hatch-
back 13N op gas bwj. '82,
APK, i.z.g.st. 04499-3398.
Te k. PEUGEOT 205 GRD
diesel 5-drs. bj. '84 vr.pr.

’ 8750,- tel. 04405-3783.
Honda Accord 2.0 1986;
Honda Civic 1.3 L 1986;
Peugeot 205 XS 1.6 auto-
maat 1986; Autin Mini 1987;
Opel Kadett 1.2LS 5 deurs
1987; Opel Kadett 1.2 LS
1986; Renault 11 GTL 5
deurs 1986; Renault 5 TL 5
deurs 1986; Citroen BK 1.4
E 1986; Skoda 120LS 1984;
Opel kadett 1.2 1984; Auto-
bedrijfKLIJN, deKoumen
7, Hoensbroek 045-220055.
Volvo 740 Turbo 1987; Vol-
vo 240 DL lpg 1985: Volvo
340 Dl 1.7 1986; Volvo 340
GL 1.4 Sedan 1986; Volvo
340 Special 1.4 1986; Volvo
360 GLE 2.0 injection 1985;
Volvo 340 DL diesel Sedan
1985; Volvo 360 2 Itr. 5
deurs 1983; Volvo 340 DL
1.4 5 deurs 1983; Volvo 340
L 1.4 5 deurs 1983. Autobe-
drijfKLIJN de Koumen 7,,Hoensbroek 045-220055.
Te k. VOLVO 340 autom.
bj. '87 weinig km. i.st.v.nw.
tel. 04490-34411.

i^i^^PV9VP^VVi HHJi^H
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

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

320.320.24
Oooohh!
06-320.320.66

Mmh sex. 50 et. p.m.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.321.10
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/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog. 'aanw. (
„DE JACHTHUT", Haan- 'rade-K'rade, Grensstr. 23. .
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

Haar macht is
onweerstaanbaar!
SM-Maniac
06-320.330.60
Soms is zé streng, soms

vernederend. Maar
schokkend is ze altijd!

Luister zelf! 50 ct./m.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Ik heb al een hotel bespro-
ken. LIVE-AFSPREEK-
LIJN! Bel 06-320.320.55
(50 c.pm.).
Gay-Bizar-Live 06-
-320.330.88 (50 c.pm) Uni-
formen? Oh ja, lekker!.
BIGGY'S escortservice
van ma. - zat. 11 uur...?
Tel. 045-410034.
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.
'Nieuw EVA va. 19.00 uur,
tel. 045-419384, tevens
ass. gevr.
Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes va. ’ 75,-.
04492-3198. Ass. gevr.
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 dan „DE JEUKBOX!"
06-32032516, 50 c p/m.
Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14, - 50
et. per min.

Voor 'n goede
beurt-lijnü!

06-320.325.33
sex! sex! sex!

50 et. p.m.
Pb. 208 - 3500 AE Utrecht

Jong, jonger
jongst!

Callcutta
06-320.320.13
lolitasex 18 jr.

" 50 et. per min.
Pb. 208 - 3500 AE Utrecht
MICHELLE 06-
-320.320.76, 50 et per min.
LIESJE 06-320.322.76, 50
et per min.
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.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan,

hobby's, vrijen,
avontuurtjes en

verliefd zijn.
★★★ 06 ***320.325.44

50 et. p. min.
Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur.

Tevens meisjes gevraagd.

Nieuw privé
045-321038
Diana escortservice
045-215113

39ngn.R-?-m4?

Het bad bubbelt pas echt
bij ...
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313. Tev.
meisje gevr.

„Karin zoekt een vriend...
Erotische
Afsprakenlijn

Snel: 06-32032580 (50
c.pm)

Heren opgelet

Club
2000

7 dagen in de week open.
Ma. t/m vr. 11-24 u., zat. en
zond. 14-24 u. Tev. meisje
gevr. Rijksweg-Nrd. 22a,
Geleen. Tel. 04490-42315.
PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u.
Spik splinter nieuw! MA-
RIA, Tanja en Natasja.
045-229718-228738.
KIJKOTHEEK videoclub,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.

„BEST IN TOWNI Boys
voor heren, privé/escort,
040-517097, Boys gevr".
Wel opwindend... zo met
jou!FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 cpm).

Mirjam
van de

Tuk
met superhete
sex-ervaringen

06-
-320.323.63

50 et. per min.
Véronique, Melanie, Joy-
ce, Diane, Connie en Jill
voor als u weet wat u wilt!!!
Privéhuis MICHELLE, tel.
045-228481. .
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling van
adressen. Tel. 04490-
-50921, Geleen.
NOBEL ESCORT voor de
man met niveau. Maandag
t/m vrijdag van 14.00 tot
2.00 uur. Tel. 045-459597.
Nieuw BLONDINE vanaf
10.00 u. 045-721759. Te-
vens meisjes gevr.
Wat doen Hollanders als
ze JEUK hebben? Hoor ze
bekennen op 06-
-32032355! Beken jouw ge-
kriebel op 010-4297085.
CONTACTBURO Maas-
tricht, bemiddeling in pri-
véadressen, tel. 043-
-635264.
Hete BLIKSEM verwent u
...! Inl. 045-229718.

ontdek ook de
enige echte

rode oren
babbel
toren

praat en babbel
mee over vrijen
relaties en sex
draai ook 06-

-320.320.86

de Pottofoon
06-320.320.80

forse Live-Sex
06-320.320.81

Schoolplein-Sex
06-320.320.82

rode oren
lijn

altijd raak, 06-
-320.320.79

nieuw, nieuw, de. Natte Dozen lijn
06-320.320.87

Ordi(naire)Sex
06-320.320.90

Perverso-Lino
06-320.323.99

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

Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31 A Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
Bij privéhuis YVONNE zijn
8 lieve sexy meisjes die u
ontv. in lingerie. 7 dg.
geop. v. 11-24 u. Pr. va.
’75,-. 045-425100. Nu
weer 2 nwe. klasse meisjes
aanw.

Voor 'n tele-wip. Veilig, bijzonder
en met een dozijn tegelijk.

i i 06 i1 320.324.60 JI 50 cent per minuut t I
Gezellige dames

bezoeken U dis-
creet

045-311895

Topsex is 2 handen vol!
06-320-325-25

50 et p.m. 24 uur p. dag
Hardsex, keihard de lekkerste!

06-320-325-35
En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje

met zn tweeën...
Babbellijn

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

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

06-320.330.03
4 leuke MEISJES bij (Kat-
ja) 11-24 uur, ook week-
ends. Tel. 045-423608
vanaf ’ 50,-.
Voor de liefhebber SU-
PERSEXY. Exclusief! 06-
-320.321.59 (50 c.p.m.).

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte heb"*

50 et/min. £
06-320.323.01 _^

Wie weet, misschien maak je w»
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox! .;

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit prj*j
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. B*"X;
met deBabbelbox doe je met zn tienen of, wannee r

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

('s Nachts alleen voor volwassenen)
f

.-:,
50ct./min. 06-320.330^
Door jongemasseuse tota-
le ONTSPANNINGSMAS-
SAGE (no-sex). Tel. 045-
-223574.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

fiuURMAN-BUURVKOUW I
Gluren t>i|l«'"'' l","n., _ I

[m „»m««.»«»'"»»,'Ml""' I06-32033080^^J
j^ï^V A R / * f

/ 06-32032*^1^^*
ÏHX KOHTAKT tlOëk

f Q6 -32Q^2^g__„Jï
rIOfUN rROOUCTIOMS PI 41300. IOOf fG iO»«

Ik vraag me af of ik een
NYMPHOMAANTJE ben?
06-320.325.12-50 ct.p.m.

Nieuw, DE TIPPELI^T
Kom in direkt contact >"1
opwinende dames die e
hobby van maken. Be' jf,
320.330.66 (50 c.pjTiJ^,
Maak 'ns een slipp^'j»
spreek 'ns af in je bo^'fo
hort! Bel de „W
BOX"!!! 06-320.325.1 J,
50 c.p.m. Voor echte&\
ke sexcontacten!. .^L
Jonge VROUW I. W"Jtvolslank, ook v. Pjjk
04406-41916 v. l2joljHn
06-320.325.36 „DE GLJ^BERBOX" voor keiN"*'
glibberige sex-afspra^«
mannen mogen ook be"
50 C-P,m- -^PRIVÉ en escort, i*"
dag, 045-220866. A,
Heren opgelet, de daf"3»
van CLUB EXCLüS^szijn exclusief maar "^niet duurder. Kom voo^j
en overtuig uzelf. ln°Jttriestr. 13 Kerkrade-WH.
Tel. 045-423634.
meisjes gevr. Intern 9r° ;
mog. —-''T

CLUB MIRABELLE. Open ma.-vr. 16.00-02.00 ujij
mogelijkh. vanaf ’75,-. Alleen safe-sex. MeesH*
aanw. 2 beschaafde gastvrouwen gevr. Burg. Fra
senstr. 4, Kerkrade. 045-419823. _^

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
weten van wanten, vanaf 7/15 en 15/23 uur

's Nachts Live Sex 06-320.321.21
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)

Harde taal 06-320.325.21
alleen voor tuig

Let it be-zar 06-320.324.21
mens - durf te beven

Sex Schandaal > 06-320.324.31
hij liet alles zien

Live spektakel 06-320.324.41
ach ach - afleggen via de hoorn, 50 c.p.m.

CLUB2Bma.-vr. 11-2*jfe
zat. 11-24 u. Tel. °*420042. >p

Bel nulzes ö
pour toi n(

320.320.05 h
lesbi 28

320.320.28 «
heat line jj

320.322.30 5
standje 68 *320.320.68 [

real live sex l<
320.324.05 |

ijiheetüi i
320.325.02. J

macaber
320.325.03 i

50 et. p/m, pb. 157r^>{
Club Margo, met ni*J |
S.M., Sauna, massage JI
6 lieve dames. RIJKS*»* |
ZUID 1318, Gel*
04490-48448. Tev*'
meisje gevr. __^
Echtpaar zoekt ECj\
PAAR of man voor mo°
ne vriendschap. Br. o- ,
HO 677 aan Limb. Om
Kouvenderstr. 215, ®*
HE Hoensbroek.

11 20 JAAR] II PERZENHUIS I
I I TEHERAN |
I Jubileumaanbiedingen I
I met kortingen tot I
1 1 70% 1 1

U vindt ons ook op kabel-tv pag. 403

200x140 200x140■ van 650 #»*%** uitzoeken
_-*-»

Jubileumprrjs V«9«#g vanaf *J+M%Mj
I 240x170 240x170

w=n o/n uitzoekenvan 950,- _qq Jubüeumpr«. QQnJubileuraprijs J39; vanaf U«)Uj
300x200300*2.°° uitzoekenvan 1380,- _qq jubileumprij, -f OQHJubUenmprijs f 93j" vanaf l£«JU 9 "

I PERZENHUIS TEHERAN I
PROMENADE 143, HEERLEN

Alle tapijten vrijblijvend op zicht, reservering mogelijk.
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Gcheim
iv °nef die de 'groep van 19' promi-
a*nten uit het verzet al op 5 juli 1988

Lubbers overhandigde en waar-
vJVerd aangedrongen op vrijlating

11 de twee Duitse oorlogsmisdadi-
v rs. bleef op uitdrukkelijk verzoek
jrn het kabinet geheim. Minister
Lytoals Altes onderzocht daarna of
d hogelijk was de Twee van Bre-
v °m medische redenen gratie te
tienen. Wanneer de gezondheids-
joestand van de 79- en 87-jarige oor-
2£Srnisdadigers slecht genoeg zou
«p hadden ze elk op individuele
d °iden vrij gelaten kunnen wor-
Uj.tl Maar medisch onderzoek wees
Co dat de twee in redeüjk goede

editie verkeerden.
e fractievoorzitters van alle negen

(j n>jen werden zaterdag en maan-
(C8 ontboden op het Catshuis, ter
j^Preking van een 'delicate zaak.
Car ze troffen achter de tafel Lub-
wrs. Korthals Altes, en de vertegen-
woordigers van de 'groep van 19'
J"1 Lier, Samkalden, Teengs Ger-
Va er». Gardeniers-Berendsen en

dri Lanschot aan.

Ongeroerd
t0 voormalige verzetsstrijders
Üik zich gisteren ogenschijn-
Var, onSeroerd door de samenloop
lw. omstandigheden. „Wij hebben

Kabinet niet onder druk gezet,"
l9i van Lier namens de 'groep van

" -Geen enkel moment is goed."

Minco van het Sa-
««Werkend Verzet, de tegenstan-L5Van gratie, zei: „Het is tactisch

êé 'goed, nu kunnen we de klap in
Reer verwerken."

Maria Aus der Fünten:
'Als hij vrij komt

zijn we erg dankbaar'

Van onze correspondent
BONN - „Meneer, het is nog niet
zo ver, maar als hij inderdaadvrij
komt, zullen wij, de hele familie,
heel erg dankbaar zijn." Maria
Aus der Fünten, de in Duisburg-
Meiderich wonende vrouw van
de oorlogsmisdadiger Ferdinand
Hugo Aus der Fünten, wilde niet
veel kwijt toen wij haar gister-
middag opbelden.

Heel rustig, maar duidelijk be-
wogen door het nieuws uit Den
Haag zei ze: „Ik wil geen inter-
view geven. U moet mij dat niet
kwalijk nemen. We willen niets
aan de grote klok hangen en in
alle rust onze levensavond door-
brengen als het zover is. En al uw
collega's die nu hiernaar toe ko-

men, zullen precies hetzelfde
antwoord krijgen."

Uit haar karige commentaar
werd wel duidelijk dat de familie
Aus der Fünten alles in het werk
wil stellen om te voorkomen datdoor voortijdige of bruskerende
uitlatingen de vrijlating alsnog in
gevaar komt.

Voor dezelfde strategie lijken de
Fischers in Bigge-Olsberg in het
Sauerland te hebben gekozen.
Nadat zij bij vorige berichten
over een mogelijke vrijlating wat
al te voorbarig van hun vreugde
blijk hadden gegeven, is nu nie-
mand bereid te reageren.

Het bureau van kanselier Kohl

wilde geen officieel commentaar
geven, omdat het hier gaat om
een Nederlandse overweging de
Twee van Breda vrij te laten.
Reageren op een overweging zou
inmenging in binnenlandse aan-
gelegenheden zijn, zei de woord-
voerder. Hij verwees naar de uit-
spraak van president Richard
von Weizsacker op 1 juni 1985 tij-
dens een persconferentie in ons
land. Von Weizsacker had toen
gezegd dat het niet goedzou zijn
indien de Westduitsers zich in
deze sensibele zaak zouden men-
gen.

Het nieuws van de voorgenomen
vrijlating werd op de Westduitse
radio en televisiekort en zakelijk
gebracht.

'Laatste keer'
De voorstanders van gratiëring wij-
zen erop dat de discussie over net al
dan niet vrijlaten van Aus der Fün-
ten en Fischer de slachtoffers uit de
nazi-tijd steeds opnieuw pijn zal
doen. „Dit moet de laatste keer zijn,
het moet nu maar eens een keer uit-
gemaakt worden," aldus Van Lier.

Minco daarentegen benadrukt dat
het hier gaat om 'sleutelfiguren die
persoonlijk betrokken waren bij de
jacht en de moord op het Joodse

deel van de Nederlandse bevol-
king. Hy wil niets afdoen aan de rol
die de negentien in het verleden
hebben gespeeld. „Maar de gevol-
gen voor de "slachtoffers worden
met de jaren erger. De wonden blij-
den, ze worden dieperen de kans op
genezing is afwezig."

Hij erkent dat 'gevoelens en in-
schattingsvermogen' in deze kwes-
tie kunnen verschillen, maar kiest
onvoorwaardelijk voor de belangen
van slachtoffers. „De moordenaars
zijn ver over de menselijke norm
heengegaan. Hun schuld noch het
leed dat zij veroorzaakt hebben,
kunnen verjaren." Hij kan zich dan
ook niet vinden in de opvattingvan
de andere partij dat het leed geleden
is als ze eenmaal 'de grens overge-
schopt zijn.

Degenen die zich verzetten tegen
het planvan de regering voelen zich
door de negentien overvallen, om-
dat die pas overleg wilden over de
brief toen die al klaar was 'en over-
leg niet meer zinvol was. Maar ook
voelen zij zich verrast door de rege-
ring. „Wij zijn vanmorgen vroeg pas
op de hoogte gesteld," aldus Minco.
Het stak hem dat de ondertekenaars
van de brief vooraf contact gehad
hebben met defractievoorzitters uit

de Tweede Kamer. Hij zou dat ook
graag hebben, maar hij ziet niet
goed hoe dat nog mogelijk is.

Minco is het namelijk met de brief-
schrijvers eens dat zo snel mogelijk
een definitief besluit moet vallen
'om het leed zo klein mogelijk te
houden. Om diereden betwijfelt hij
ofhet goed is een hoorzitting te hou-
denin deTweede Kamer. Daarnaast
is hij ervan overtuigd dat 'een open-
bare zitting niet in het belang is van
onze achterban.

Theo Haerkens

'Ondertekenaars gratieverzoek vertegenwoordigen niemand'

Oorlogsslachtoffers en
verzet ver uit elkaar

DEN HAAG - Gebleven is de
afschuw over, en de eensge-
zinde veroordeling van de da-
den die de 'Twee van Breda' in
de Tweede Wereldoorlog heb-
ben begaan. Maar voor derest
is de eenheid zoek bij de
slachtoffers van de Duitse ter-
reur en bij het voormalig ver-
zet. Beide groepen zijn onder-
ling sterk verdeeld over de
vraag of de oorlogsmisdadi-
gers Aus der Fünten (79) en Fi-
scher (87), die nog steeds ge-
vangen zitten in Breda, vrijge-
laten moeten worden. De ver-
klaring van beide groepen dat
zij elkaar niet vijandig gezind
zijn en de verschillende stand-
punten respecteren, kunnen
dat niet verhullen.

In een brief aan het kabinet hebben
negentien prominenten uit de krin-
gen van verzet en oorlogsslachtof-
fers de regering gevraagd beide
mannen gratie te verlenen. Volgens
hen werpt het gevangen houden
van de twee een smet op de geloof-
waardigheid van ons land dat zich
internationaal graag laat kennen als
een voorvechter van mensenrech-
ten. Zij benadrukken dat dit ver-
zoek aan de regering niets van doen
heeft 'met een in de loop der jaren
toegenomen vergevingsgezindheid,
dan wel met mededogen of barm-
hartigheid.

Volgens het voormalig Tweede Ka-
merlid mr Th. van Lier, een van de
ondertekenaars van de brief aan de
regering, komen steeds meer oor-
logsslachtoffers en mensen uit het
verzet tot de conclusie dat het ge-
vangenhouden van de twee niet
meer strookt met de rechten van de
mens. Hij wijst erop dat sinds de
dood van Rudolf Hess in heel Euro-
pa geen enkele oorlogsmisdadiger
meer gevangen zit. En mede daar-
om moet er nu een eind komen aan
de detentie van deze twee, zo ver-
klaart hij.

W. Minco van de Stichting Samen-
werkend Verzet, bestrijdt deze op-
vatting. Hij vertegenwoordigt de
groepen binnen het voormalige ver-
zet en oorlogsslachtoffers die tegen
het plan van de regering zyn om de
twee gratie te verlenen. „De over-
grote meerderheid is helemaal niet

van meningveranderd en hangt nog
steeds het oorspronkelijke stand-
punt aan. De ondertekenaars verte-
genwoordigen niemand," aldus
Minco. Van Lier erkent dat de ne-
gentien de brief schreven op per-
soonlijke titel. Minco plaatst vraag-
tekens by de stelling van Van Lier
dat er milder gedachtwordt over de
vraag of de twee hun straf werkelijk
tot de dood moeten uitzitten.

" Franz Fischer " Ferdinand Hugo Aus der Fünten

Ondertekenaars
gratieverzoek

De oproep tot vrijlating van de
Twee van Breda werd ondertekend
door prof. dr P.R. Baehr, mr L.A.
Barendsen-Cleveringa, prof. dr S.W.
Couwenberg, prof. mr Ch.J. En-
schedé, drs F.M. Feij, M. Garde-
niers-Berendsen, dr J.F.Ph. Hers,
P.J.S. de Jong, W.Ch.J.M. van Lan-
schot, mr Th.J.A.M. van Lier, W.
Nijsse, drs G.H.J.M. Peijnenburg, E.
Roest, dr I. Samkalden, prof. mr D.
Simons, mr M. van der Stoel. H.J.
Teengs Gerritsen en W.J.C. Tensen.

binnen/buitenland

Samenloop van
gratieverzoek
en Hirohito

'zeer pijnlijk'
**5 HAAG - In politiek Den Haag
[ rdt het eenstemmig 'zeer pijnlijk'

fjtoemd dat de discussie over mo-
F"lke gratie voor deTweevan Bre-*X Samenvalt met de vraag wie Ne-
V^d zal vertegenwoordigen opp begrafenis van de onlangs over-
t*n Japanse keizer Hirohito. Maar
pnet regeringskamp wordt er op

\m 6Zen rï3* '^ kabinet de discus-
lwj-°ver devrijlating van Fischer enpus der Fünten niet meer kón ver-
n"Jaen.
'T? Broep van 19 prominenten uit
TT verzet zou het kabinet onder
y^ gezet hebben door te dreigen
.'een nieuwe, publieke, discussie

i}J;r de Twee van Breda. Woord-
eerder mr Th. van Lier van de
fcoeP van 19' ontkent dat overi-

ir
ata "fractievoorzitter Wim Kok
%l gisteren de enige die openlijk

«tot 'niemand gelukkig'kon zijn
Ifcff e samenloop. „Het is niet het
w/ecte scenario," aldus een cyni-

Jljn^.Kok, „vraagt u deminister van*stitie er eens naar." In de wandel-
'*k kGn sPraken verder vooral WD-
i hun afkeuring uit over het rao-
jtih'11 waarop de mogelijke gratië-

-8 ter sprake is gebracht.
'ii[Hl!! kabinet worstelt al enige tijdL 1 de mogelijke afvaardiging van
I|L "d van hetKoninklijk Huis naar
jr begrafenis van Hirohito, 24 fe-
i„jj^ri in Tokio. Een dccl van de mi-
;lf 'ersploeg vindt dat de goede be-
;ij gingen met Japan eisen dat Ne-'
Ikjj ?n(l op hoog niveau aanwezig is
j/.de plechtigheid. Maar vooral de
J'nste regeringspartij, de WD,
(j^et zich daartegen. Tijdens be-
C^ met de voorzitters van de grote
Leties in deKamer is premier Lub-
C[s door de WD en de PvdA op
j l nart gedrukt de gevoelens van. °orlogsslachtoffers zwaar te we-

De 'Twee van
Breda'
De pijnlijke en geëmotio-
neerde discussie over een
eventuele vrijlating van de
zg. „Twee van Breda" is we-
derom opgelaaid. De vraag
dringt zich op of die discus-
sie (nog) zin heeft. De ge-
voelens die door de even
bekende als omstreden ge-

vangenen Fischer en Aus der Fünten losgemaakt worden, met
name bij mensen uit het verzet, ex-concentratiekampgevangenen
en de nabestaanden van oorlogsslachtoffers, zijn in het verleden
overduidelijk gebleken.
William Shakespeare schreef: „Het wezen der genade duldt geen
dwang" en de maatstaf voor genade kan ook niet die zijn welke in
het gewone strafrecht wordt toegepast. Het gaat hier om oorlogs-
misdaden en die zijn van een andere orde van grootte.
Waar twintig jaar cel in een rechtsstaat als Nederland ongeveer de
zwaarste straf is die men kan krijgen, lijkt een onbegrensde gevan-
genisstraf onmenselijk en ontoelaatbaar. Maar Fischer en Aus der
Fünten hebben zich willens en wetens schuldig gemaakt aan meer
dan een 'gewone' misdaad, ook onmenselijk en ontoelaatbaar.
En waar men zijn afschuw uitspreekt over 'het inhumane aspect'
van het levenslang opsluiten van de inmiddels hoogbejaarde
'Twee van Breda' mogen ook het rechtsgevoel en de diepgewor-
telde emoties van oorlogsslachtoffers meegewogen worden. Hun
trauma's zijn door mensen als Fischer en Aus der Fünten veroor-
zaakt.
Voor mensen die de oorlog en debezetting niet meegemaakt heb-
ben, lijkt de huidige discussie mogelijk anachronistisch of rancu-
neus. Maar in dit geval laat genade zich niet afdwingen. Daarvoor
wegen belangen als gemoedrust voor oorlogsslachtoffers en hun
nabestaanden te zwaar.

R.B.

Limburgse knokploegleiders:

,Stuur ze maar
heel snel terug'

Van onze verslaggever
HEERLEN - Giel Bensen te Heer-
len, ten tijde van het verzet knok-
ploegleider in Zuid-Limburg, vindt
dat de twee van Breda zo spoedig
mogelijk weggestuurd moeten wor-
den. „We hebben lang genoeg ge-
sukkeld met deze mensen. Ik denk
dat we er genoeg van hebben, laat ze
nu maar zo snel als het mogelijk is
teruggaan naar hun land, dan kun-
nen we de hele ellende van die tijd
vergeten."
Zijn collega knokploegleider in
Midden-Limburg, Wil Houwen in
Helden is praktisch dezelfde me-
ning toegedaan. „Toen Van Agt ze
wilde vrij laten heb ik al gezegd laat
ze maar gaan. Vijfentwintig jaar ge-
vangenisstraf is veel erger dan de
doodstraf. Ik vind dat ze onmiddel-
lijk vrijgelaten moeten worden,
want het is onmenselijk ze nu nog
langer vast te houden. Wat ze daar-.voor gedaan hebbenvalt niet te boe-
ten. Laat ze maar gaan."
Tegen de vrijlating van de twee van
Breda is de voorzitter van de Ver-
eniging van Ex-politieke Gevange-
nen, T. Gielens uit Maastricht. Zijn

organisatie conformeert zich aan
het standpunt van de Stichting Sa-
menwerkend Verzet 1940-1945.

„Wanneer er een methode gevonden
wordt om het leed dat de kop op-
steekt als dit soort thema's ter spra-
ke worden gebracht teniet te doen,
dan mogen ze vrij. Die methode is er
niet. In 1952 hebben wij van het ver-
zet laten weten dat levenslange ge-
vangenisstraf ook inderdaad werke-
lijk levenslang moetzijn. Ik vind het
belangrijk dat de mensen die in de
oorlog geleden hebben met rust ge-
laten worden en dat kan alleen door
het tweetal daar te laten zitten."

Protest rabbijnen
AMSTERDAM - Rabbijnen van de
liberaal-joodse gemeenten in ons
land hebben in een brief de Tweede
Kamer laten weten dat vrijlating
van deTweevan Breda onverdraag-
lijk zal zijn voor hen die leven in de
onvoltooid verleden tijd. Zij vragen
de Tweede Kamer hen niet in de
steek te laten nu die voor de keuze
staat tussen tussen recht en recht.

Veel telefoontjes
over 'Twee van Breda'

UTRECHT - Vanaf één uur gister-
middag heeft de stichting Icodo
(dienstverlening aan oorlogsgetrof-
fenen) al vele telefoontjes gekregen
naar aanleiding van het kabinets-
plan deTweevan Breda vrij te laten.

Vooral directe oorlogsslachtoffers
bellen. Ongeveer één op de drie bel-
lers is het met het kabinet eens:
„Laat ze vrij," zeggen zij, „dan krij-
gen we weer rust en worden er niet
steeds opnieuw aan herinnerd."

Toch blijft de mening overheersen:
geen vrijheid voor deze twee.
De meeste telefoontjes komen van
mensen die de oorlog van zeer nabij
hebben meegemaakt. Zij zaten in
een kamp of bijvoorbeeld onderge-
doken. Hun vaak emotionele verha-
len zitten diep en zijn nog vol pijn.
Toch huldigen zij volgens Weerts
opvallend vaak juist niet het princi-
pe van oog om oog tand om tand. Ze
zeggen „laat ze alsjeblieft weg-
gaan".

'Misère van 1972 zal zich herhalen'

Prof, De Jong vreest
weer golf van emoties

Van onze correspondent
DEN HAAG - Volgens prof. dr
Lou de Jong, de geschiedschrij-
ver van Nederland in de Tweede
Wereldoorlog betekent 'gratie
aantasting van de levensrust van
de slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog en de mensen die
zich hun lot aantrekken. Hij be-
treurt het kabinetsbesluit 'in
hoge mate.

De Jong is bang dat de 'hele mi-
sère van 1972 zich zal herhalen.
Hij doelt daarmee op de golfvan
emoties die los kwam toen de
toenmalige minister van Justitie
Van Agt vrijlating van de oor-
logsmisdadigersAus derFünten,
Fischer en Kotalla aan de orde
stelde.De laatste is in 1979 in zijn
cel overleden.

In zijn brief aan het parlement,
noemt het kabinet voortzetting
van de straf van Aus der Fünten
en Fischer 'zinloos en inhu-

maan. Maar De Jong is het daar
niet mee eens. „Ik zou die term
liever reserveren voor de massa-
moord op weerloze mensen waar
deze twee aan hebben meege-
werkt. Hun straf is niet zinloos,
want zo lang zij gevangen zitten,
is de levensrust van de slachtof-
fers gegarandeerd."
Volgens de ondertekenaars van
de brief aan het kabinet worden
oorlogsslachtoffers en nabe-
staanden juist door de voortdu-
rende gevangenhouding regel-
matig opnieuw met het verleden
geconfronteerd. Zolang de twee
in de gevangenis zitten, wordt de
affaire in de media regelmatig
opgerakeld, met alle pijnlijke ge-
volgen van dien. „In dit licht be-
zien zou een definitieve beslis-
sing die een eind aan deze kwes-
tie zou maken, uiteindelijk voor
iedereen, ook voor de tegenstan-
ders van vrijlating, de beste op-
lossing blijken te zijn", aldus de
brief.

De Jong voelt er ook niet voor
één van de twee vrij te laten alser
sprake is van zeer ernstige ziek-
te, zoals in 1966 gebeurde. In dat
jaar liet minister Samkalden de
eveneens in Breda gedetineerde
Willy Lages vrij. „We moeten de
dingen hun natuurlijkverloop la-
ten nemen, dat veroorzaakt min-
der onrust dan wat het kabinet
voorstelt. Nee, we moeten ze
nooit vrijlaten. Miljoenen slacht-
offers hebben een levenseinde
gehad dat zoveel verschrikkely-
ker is geweest dan het einde dat
hen te wachten staat."

" Prof. Lou de Jong
...straf niet zinloos...

'Gerechtigheid'
De geschiedschrijver is het niet
eens met de opvatting van D6-
6Kamerlid Wolffenserger
dat gevangenhouding van de
twee 'blijvende schade toebrengt
aan ons strafrechtelijk stelsel.
„Wat er nu gebeurt is in strijd
met het normale strafrecht in ons
land. Er is geen sprake van recht,
maar wel van gerechtigheid," al-
dus De Jong.

Hy vindt dat het strafrecht niet
geschikt is voor het bestraffen
van oorlogsmisdaden. Als
iemand een moord gepleegd
heeft, gaat hij voor twintig jaar
naar de gevangenis en daarna
wordt hij vrij gelaten. Maar deze
gevallen liggen op een totaal an-
der vlak. Het perspectief moet
dan ook anders zijn, aldus De
Jong.
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(ADVERTENTIE)

KOOP EEN LOT,
VERBETER HUN LOT.

Zon 5 miljoen Afghanen zijn op devlucht. Al op een mooie prijs. Volvo, Philips, deStaats-
jarenleven ze van dagtot dag. Niets hebben loterij, de Lotto, de ABN... ze staan ervoor.

ze over, hooguit een sprankje hoop. Hulp is Loten a f 5,- zijn t/m 4 maart verkrijgbaar
daarom hard nodig. bij verkoopadressen van de Staatsloterij

De Willem en Mary (de organisator van deze eenmalige loterij).

Loterij wil zoveel mogelijk geldInzame- En bij alle Grenswissel-en Postkantoren.
len voor deze vluchtelingen. Het geld Aarzel dus niet; koop loten. En vraag

komt toe aan de Nederlandse 'Stichting meteen even naar de folder waarin de
Vluchteling. Het 'Hoge J|||lP!^ prijzen staan vermeld en

het geld goed terecht- SPÜ! vindt plaats op maandag

HTIMI PHIUKg ES! vrauvo & i—i mum...... j. ,

DE WILLEM EN MARYLOTERIJ.
HULPVOOR DE AFGHAANSE VLUCHTELINGEN.

loWo/j Vergunningnummer LO 880/120/216 88 dd 14-11-88 Min v lust. Ur/rwLJ

Limburgs dagblad



■F jp Jf jdËS&mmmm B HMinwiimwiiMHHiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mMaa»aTT \ \ X 1
■F .^^ dr jÉÊk m^^^^^mm^mmmmmmm^MmmWmwm^mmm%%^m\m>^^^Êk

fij *a^Sssig"'' ii Ifcir

K ■■■■ ■■■!■■■ ■!■■ 1 ■■■ ■ 1 liiiiiiii - ~ I Am I

" lè '"-Jl Bklii* II W s$1 Iv\;/#1 W

De Fiat Tipo. Eén brok temperament. Ywj?
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-aaaaaaaaa-^aaaaaaa-aaaaaaaaiAaaaaaaaai AUTO VAM HETJAAR IflBo

m ammmwÊwWa WÈfÊm st«m -mmm^mlmm^Mwm^mmWmm^mm Eiprtn Magatin*mwmmwmmmmMmWmmmmm L'Equip* - Quattroruot*
Autopista -Autowisia

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 -431 77 HEERLEN:
BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045-41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -47 02 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGELB-12, TEL. 04490 -1 75 44



Belastingheffing
De vorming van een fonds tegen
misdaadbestrijding heeft evenmin
de instemming van de Heineken-
topman. „Dat betekent een soort
tweede belastingheffing voor waar
het beleid fout gaat. Dat kan ge-
woon niet. De overheid moet zorgen
voor een veilige samenleving."

De overheid mag van de burgers en
de bedrijven wel verlangen dat die
hun 'huis' ook schoon houden, zegt
de Heineken-manager. Dat bete-
kent dat die niet de achterdeuren
open laten staan of er sloten op heb-
ben die je met een kurketrekker
kunt openen.
Van deVijverwijst er op dat beveili-
ging bij de meeste bedrijven allang
onderdeel van het beleid vormt.
„ledereen bepaalt zelf tot hoever de
beveiliging gaat. Maar het houdt
een keer op. Je praat over een we-
reld waar ze met bulldozers een
bank binnenrijden. Of met een
dragline een juwelierovervallen. Je
kan om je bedrijf toch moeilijk een
tankgracht graven. Anders kan je
wel sluiten."

IBM vestigt
snelheidsrecord
inchiptechniek

- Wetenschappelij-
j. Medewerkers van het onder-
cWaboratorium van IBM in Vork-
Ck Heiihts in de Verenigde Sta-
kelrt ben met een nieuw ontwik-
c'de chip het wereldsnelheidsre-
[*? gebroken. De transistoren, die
U Qe schakeling zitten, kunnen der-
Jjbiljard keer per seconde aan- en
de Schakelen. Daarmee is het circuit
(jj Snelste dat ooit werd vervaar-

fjJL. experimentele halfgeleider
d^OS (Complementary Metal Oxi-

»* heeft verbindin-
J" die driehonderd keer zo dun
j3als een mensenhaar: slechts een
*en? micron breed. Een micron is

n duizendste milhmeter.

Betere organisatie
Van de Vijver meent dat de over-
heid zoveel geld moet uittrekken
dat de criminaüteit wordt terugge-
drongen. Volgens hem kan daarbij
ook organisatorisch nog veel wor-
den verbeterd. Als voorbeeld geeft
hij het bestaan van rijks- en ge-
meentepolitie: „Zo kan je nooit je
centen effectief besteden".

beurs-
overzicht

DSM
AMSTERDAM - Een vrij kalme

msterdamse effectenbeurs stond
'nsdag aanvankelijk onder druk

een lager Wall Street en een in
ochtenduren fors dalende dollar

ba°u mterventies van de centrale
nken en devrees voor verder in-

j^'JPen. Veel aandelenkoersen
df°rtsten terug, maar in de loop van
sok g trad een herstel op, zodat de
J;n£*de erg beperkt bleef. De stem-
"«gsindex, aanvankelijk flink la-

sW sloot slechts 0,4 beneden het
101 van maandag op 162,9.

Het=i,grote nieuws op de beurs was
v bekendmaking van een koers,an t 108 voor de mammoetemis-
Q'J van DSM. De beurs was daar-
c

er opgelucht, omdat er een indi-
en f ,Was gegeven tussen de f 105
di" 1 HB. Dat laatste bedrag werd
jn eet als veel te hoog beoordeeld,
on k

nu DePerkt toegestane handel
(Aiwfis van 'as and ifwhen issued'
niet -nandel op stukken die nog
fï\? z^n uitgegeven, werd totu3,50 voor DSM betaald.

Ugdü°yd Bedroeg zich nogal gril-
f 2rh transPortfonds zakte naar
van f

Wat een vernes betekende
uit J t- Het slot kwam iets hoger
vll opf 292,50.

erder bleven de meeste verschil-
ten K° gal klein' °ce-van der Grin-
h,a. begon iets hoger, zakte weg,
f 3°^ eindigde f4,50 hoger op
ven ri Verliezen van of iets bo-
bü me ulden kwamen verder voor
ker, lonale Nederlanden, Heine-er». atork en Pakhoed.

nr?» ide kle»nere fondsen sloten
DeT iVerdeeld- Opnieuw vast was
l a /flegraaf, die de opmarsvan de
f 49'te»t*'d voortzette met fl3 naar
na h Medicopharma trok wat aan
ein„ f mededeling van het beleg-s-ngsfonds Optimix, dat deze wist
dp

,meer dan de helft van de aan-
len ders hun stukken niet zul-EeLwanmelden °P het te laag
frwT 5 bod van Hagemeyer. Dit'onds daalde f 2 naar f 83.
Besouw steegf 3,50naar f 39,50 en£conosto f 4 naar f 193,50. Grassomoest echter f 3,50 terug naar f 92,
omTJ Tulip Computer bijna f 3
sS6 . duikelde naar f 62,50.
fnÜÜ ln de markt lagen verderondsen als Desseaux, Hes Beheer,oiilf cri Nati°nale Borg. Het kleine
od /T43 HSS raakte 19 centkwijt

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 92,30 91,90
Ahold 94,50 95,00
Akzo 153.40 152,40
A.B.N. 43,30 42,70
Alrenta 159,80 160,00
Amev 55,90 55,20
Amro-Bank 80,90 81,70
Ass. R'dam 153,80 153,10
Bols 143,40 142.50
Borsumij W. 132,00 131,50
Bührm.Tet. 62,20 62,00
C.S.M.eert. 66,00 65,70
Dordtsche P. 228,00 227,50
Elsevier 65,60 65,70
Fokker eert. 29,80 29,20
Gist-Broc. c. 38,60 38,20
Heineken 149,50 148,50
Hoogovens 74,10 73,90
Hunter Dougl. 83.60 83,30
Int.Müller 79,60 79,00
KLM 43,50 43,50
Kon.Ned.Pap. 49,70 49.50
Kon. Olie 124,60 123,90
Nat. Nederl. 68,20 67,20
N.M.B. 196,50 195,70
Nedlloyd Gr. 292,00 292.50
Nijv. Cate 90.30 89,70
Océ-v.d.Gr. 305,00 309,50
Pakhoed Hold. 109,30 108,20
Philips 35,80 35,70
Philips divB9 34,50 34,40
Robeco 102,70 102,50
Rodamco 158,60 158,60
Rolinco 98,00 97,60
Rorento 61,30 61,30
Stork VMF 28,60 29,90
Unilever 128,40 128,70
Ver.Bezit VNU 95,80 95,30
VOC 36,70 36,60
Wessanen 85,40 84,80
WoltKluwer 156.50 157,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 30,10 30.40
ACF-Holding 58.30 58,30
Ahrend Gr. c 176,00 175,50
Alg.Bank.Ned 44,20 43,70
ABN div'B9 42.60 42,50
Asd Opt. Tr. 27.30 27.40
Asd Rubber 8,60 8,60
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 79.00 79.90
Autlnd.R'dam 66,00 67,00
BAM-Holding 282,00 281,00
Batenburg 73.00 72,50
Beers 123,00 124,00
Begemann 72,30 72,00
Beundo 420,00 420,00
Berkei's P. 7,85 8.05
Blyd.-Will. 26.50 26,50
Boer De, Kon. 308.00 310,00
de Boer Winkelbedr. 59,60 59,50
Boskalis W. 14.80 14.70
Boskalis pr 10,95 10,80
Braat Bouw 875,00 873.00
Burgman-H. 3030,00 3300,00b

Calvé-Delftc 850,00 856,00
Calvépref.c 4480,00 4450,00
CenterParcs 60,70 61,10
Centr.Suiker 66,00 64,70
Chamotte Unie 13,80 13,80
Cindu-Key 96,00 96,00
Claimindo 409,00 410,50
Cred.LßN 76,00 76,00
Crown v.G.c 76,00 74,80
Desseaux 199,50 196,00
Dordtsche pr. 226,80 226,00
Dorp-Groep 44,20 44,20
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 189,50 193,50
EMBA 117,00 117,00
Enraf-N.c. 47,50 47,00
Eriks hold. 296,00 302,00
Frans Maas c. 66,00 66,50
Furness 83.00 83,00
Gamma Holding 69.00 68,80
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,90 26,50
Geveke 39,70 40,00
Giessen-deN. 115.00 110,00
Goudsmit Ed. 185.00 184,00
Grasso'sKon. 95,50 92,00
Grolsch 110,50 110.00
GTI-Holding 147.50 148,00
Hagemeyer 85,00 82,70
H.B.G. 178.20 179,50
HCS Techn 14,90 14,90
Hein Hold 130.20 128,70
Hoek's Mach 165,00 166.00
Holdoh Hout 439,00 439,00
Holec 17,10 17,00
H.A.L.TT. b 1470,00 1442,00
Holl.Am.Line 1470,00 1460,00
Heineken Hld 130.20 128,70
Holl.Sea S. 1.62 1,43
Holl. Kloos 332,00 328,00
Hoop en Co 14.20 14,10
Hunter D.pr. 1,97
ICA Holding 1740 17,40
IGB Holding 43,80 42,20
IHC Caland 21,80 21,00
Industr. My 163,00 163,50
Ing.Bur.Kondor 585,00 589,00

Kas-Ass. 37,70 37,50
Kempen Holding 16,50 16,30
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 80,80 79.80
KBB (eert.) 80,50 79,30
Kon.Sphinx 68,80 70,20
Koppelpoort H. 267.00 267,00
Krasnapolsky 154,50 154.50
Landrê & Gl. 45,00 45,00
Macintosh 42,80 43,00
Maxwell Petr. 580,00 580,00
Medicopharma 75,70 77.00
Melia Int. 7,70 V ,60
MHV Amsterdam 21.00 21,00
Moeara Enim 1095.00 1090,00
M.Emm 08-cert 14000.00 14000.00
Moolen enCo 33,60 33,50
Mulder Bosk. 38,60 38,60
Multihouse 9.80 9.80
Mynbouwk. W. 424,00 426,00
Naeff 225,00

NAGRON 48,50 47,50
NIB 521,00 520,00
NBM-Amstelland 16,30 16,10
NEDAP 270,00 270,00
NKFHold.cert. 229,50 230,00
Ned.PartMü 31,20 31,10
NedSpringst. 7900,00 9500,00 b
Norit 636,00 641,00
Nutricia 241,00 240,00
Omnium Europe 19,20 19,20
Orco Bank c. 82.70 81,10
OTRA 487,50 489,00
Palthe 153.50 155,00
Polynorm 86,90 86,70
Porcel. Fles 124,00 125,00
Ravast 54,90 54,90
Reesink 63,50 62,70
Riva 59,50 58,80
Riva (eert.) 58.50 57,80
Samas Groep 59,50 59,50
Sanders Beh. 81,00 81,00
Sarakreek 37,50 37,40
Schuitema 1288,00 1270,00a
Schuttersv. 84,50 84,50
Smit Intern. 26,90 26,80
St.Bankiers c. 28,10 27,90
TelegraafDe 412,00 425,00
Text.Twenthe 224.00 250.00b
Tulip Comp. 65.40 62,50
Tw.Kabel Hold 127,60 129,00
Übbink 97,00 98,90
Union Fiets. 16,30 16,50
Ver.Glasfabr. 228,00 230,00
Verto 65,10 65,50
VolkerStev. 51,10 51,60
Volmac Softw. 83,00 82.80
Vredestein 20,40 20,20
VRG Gem.Bez. 173,00 175,10
Wegener Tyl 164,00 165.00
Westlnvest 21.00 21,00
Wolters Kluwer 155,80 156,56
idem div 89 152.50 153,50
Wyers 60,50 60,10
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,90 36,00
ABN Aand.f. 69,00 68.50
ABN Beleg.f. 52.20 52.00
ALBEFO 51,30 51,30
Aldollar BF $ 20,50 20,60
Alg.Fondsenb. 227,00 225,00
Alhance Fd 12,60 b 12,60
Amba 43,80 43,80
America Fund 269.00 264,00
Amro A.in F. 91,50 91,40
Amro Neth.F. 69,70 69,70
Amro Eur.F. 65,50 65,00
Amvabel 97,70 97,40
AsianTigersFd 53,40 53.30
Bemco Austr. 64.50 64.80
Berendaal 104,50 104.20
Bever Belegg. 28,20 28,30a
BOGAMIJ 118,50 116.50
Buizerdlaan 36.00 35,60
Delta Lloyd 40.50 40,40
DP Am. Gr.F. 21.60 21,20
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00

EMF rentefonds 73,40 73,20 e
Eurinvesttl) 105,00 105.00 a
Eur.Ass. Tr. 5,30 5,30
EurGrFund 51,30 52,00
Hend.Eur.Gr.F. 164,50 163,60
Henderson Spirit 71,50 71,00
Holland Fund 61,30 61,80
Holl.Obl.Fonds 119.30 119,40
Holl.Pac.F. 108.00 108,00
Interbonds 564,00 564,00
Intereff.soo 33,70 33,90
Intereff.Warr. 236,50 237,20
JapanFund 47,50 48,90
MX Int.Vent. 60,50 59.50 b
Nat.Res.Fund 1380,00 1360,00
NMB Dutch Fund 34,40 34,10
NMB Oblig.F. 36,40 36,40
NMB Rente F. 101,80 101,90
NMB Vast Goed 38,40 38.20
Obam. Belegg. 192,00 191.60
OAMFRentef. 15,10 15,05
Orcur.Ned.p. 46,70 46,70
Rentalent Bel. 1357,80 1357,50
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rohneo cum.p 102,50 102,50
Sci/Tech 18.00 17,60
Technology F. 19,60 20,50
Tokyo Pac. H. 240.00 238,00
Trans Eur.F. 69.50 69,40
Transpac.F. 558,00 555,00
Uni-lnvest 117,00 ■ 116,50
Umco Inv.F. 83,00 82,90
Unifonds 26.40 26,70
Vast Ned 122,10 122,30
Venture F.N. 38,70 38,90
VIB NV 85,70 85.70
WBO Int. 77,60 77,70
Wereldhave NV 206,00 205,50
Wereldh.divB9 202,30 202,30

Buitenlandse obligaties
8;l/4EEG84(l) 105,40 105.40
3/2 EngWarL 35,20 35,20
VU EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,70 33.70
Amer. Brands 63,10 62,00
Amer. Expres 27,70 27,60
Am.Tel.fc Tel. 29,30 29.50
Ameritech 95,30 47,50 d
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 30,30 30,00
Atl. Richf. 84,80 84,80
BAT Industr. 4,90 4,8 d
Bell Atlantic 71,80 71,50
BellCanEnterpr 37.50 37,20
Bell Res.Adlr 1,45 140
Bell South 40,70 40,60
BET Public 2.33 2,41
Bethl. Steel 24,60 23.70
Boeing Comp. 59,80 58,50
Chevron Corp. 47.50
Chrysler 28.00 28,00
Citicorp. 25,30 d 25,10
Colgate-Palm. 45,60 45,30

Comm. Edison 33.60 33,50
Comp.Gen.El. 408.00 403,00
Control Data 20,30 19.60
Dai-IchiYen 3600,00 3680,00
Dow Chemical 90.50 90,00
Du Pont 94,30 93,75
Eastman Kodak 45,70 45,70
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 219,00 219,00
Exxon Corp. 45,00 44,75
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 22,50 21,80
Ford Motor 52,40 51,60d
Gen. Electric 45,70 45,20 f
Gen. Motors 88,40 88,30
Gillette 34.00 33,90
Goodyear 48,00 47,50
Grace & Co. 27,50 27,00
Honeywell 61,20 60.50
Int.Bus.Mach. 123,40 122,20
Intern.Flavor 49,50 49,00
Intern. Paper 48,50 48,50
ITT Corp. 52,70 52,70
Litton Ind. 75,00 74,50
Lockheed 42,80 42.30
Minnesota Mining 62,00 62,50
Mobil Oil 47,50 47,50
News CorpAuss 10,30 10,30
Nynex 67.60 66,30
Occ.Petr.Corp 26,90 26,90
Pac. Telesis 32,20 31.70
P.& O. ® 5,80 5,80
Pepsico 38,10 38.10
Philip Morris C. 101.90 101,70
Phill. Petr. 21,40 21,00
Polaroid 40,20 40,10
Pnvatb Dkr 307,50 303.50
Quaker Oats 55,00 54.70
RJR Nabisco 94.70 94,50
StGobin Ffr 628,00
Saralee 47,00 45.60
Schlumberger 34,90 34,20
Sears Roebuck 41,60 40,50
Southw. Bell 42.30 41,80
Suzuki (yen) 760,00 779,00
Tandy Corp. 39,60 39,00
Texaco 55,20 54,00
Texas Instr. 41,50 41,80
T.I.P Eur. 1,71 1,71
ToshibaCorp. 1050.00 1070,00
Union Carbide 27,90 26,80
Union Pacific 67,50 67,50
Unisys 29,60 29,40
USX Corp 31,50 30.30
US West 58.50 58.30
Warner Lamb. 77,75 77,60
Westinghouse 53,30 53,30
Woolworth 52.40 51,00
Xerox Corp. 58,60 58,30
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 51,50 50,00
Am. Home Prod. 165,00
ATTNedam 59.00 59,50
ASARCO Ine. 56.00
Atl.Richf. 176,50 173,00
Boeing Corp. 120,50 120,00
Can. Pacific 37.00 36,00

Chevron Corp. 100,00
Chrysler 55,00 55,50
Citicorp. 54,70 51,50
Colgate-Palm. 93,00 92,50
ControlData 38,00 38.00
Dow Chemical 188,00 183,00
Eastman Kodak 93,70 93,50
Exxon Corp. 93.00 92,00
Fluor Corp. 45,00
Gen. Electric 93.50 91,20
Gen. Motors 180,80 178,70
Gillette 68,00 67.00
Goodyear 100,00 97,00
Inco 77,00 d 76,00
1.8.M. 249,00 245,00
Int. Flavors 100.50
ITTCorp. 107,50 104,50
Kraft Ine 200,00
Kroger 17,50 17,50
Lockheed 89.00 87,00
Merck & Co. 125,00 121,00
Minn. Min. 128,00 128.00
Pepsi Co. 77.50 77,00
Philip Morris C. 209,00 207,00
Phill. Petr. 42,20 41,00
Polaroid 76,00 76,00
Procter & G. 179,50
Quaker Oats 107,00 107.00a
Schlumberger 72,50 71,00
Sears Roebuck 84,00 80,00
Shell Canada 75,00 74,50
Tandy Corp. 79,50 79,50
Texas Instr. 85,00 86,00
Union Pacific 139.00 136.80
UnisysCorp 59,50 59,00
USX Corp 65,00 60,00
Varity Corp 4,10
Westinghouse 110,00 109,00
Woolworth 108.00 104,00
Xerox Corp. 115,00 114,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 545.00 548.00
Dresdner B. 306,00 307,00
Hitachi (5001 1400,00 1400,00
Hoechst 292,00 298,50
Mits.El.(soo) 410.00 410,00
Nestlé 7300,00
Siemens 530,00 530,00
Warrants
Akzo 40,80 39,70
AMRO warr. 3,30 3,30f
Asia Pac Gr F.» 6,70 6,80
Bogamij 9,40 9,40
Falcons Sec. 14,50 14,15
Honda motor co. 2540,00 2540,00
K.L.M. 85-92 122,50 123,50
Philips 85-89 19,50 18,60
St.Bankiers a 2,40 2,30
St.Bankiers b 3.30 3,30

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100.00 100,00
Aegon warr 13.40 13,30
10V2 ABN 87 98.00 98.00
13Amev 85 97.80 98.00
13Amev 85 96,00 95.80

10 AmevBs 100,75 100,75
11 Amev 86 98.75 99,00
14'/4AmroB7 98,00 98,00
13Amro-BankB2 101,80 101,80
10/2Amro 86 97.75 97,75
10Amro 87 98,50 98,50
53AAmro86 101,15 101,15
Amro Bank wr 26,50 26,50
Amro zw 86 68,50 68,50
9 BMH ecu 85-92 102,00 102,00
7 BMH 87 98,00 98,00
HCCRaboB3 101,50 101,50
9 CCRabo 85 105,00 105,00
7 CCRabo 84 108,00 108,00
lO'/sEEG-ecu 84 101,25 101,25
93'<EIB-ecu 85 105.75 105,75
12'2HlAirl.F 94,25 94,25
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
11'^NGU83 101,50 101,50
10 NGU 83 100,50 100,50
2W NMB 86 86,25 ' 86,25
NMB warrants 41.00 40,50
B*4 Phil. 86 95,50 95,50
63M Phil.B3 95,10 95,10
14V4Un.Becumy 86 99.75
12'/, Unü. 97.50 97,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,20 5,20
Bredero eert. 1.50 1,50
11 Bredero 0,65 0.60
Breev. aand. 7,00 6,70
Breev. eert. 6,00 6,00
Leidsche Wol 2,20 2,20b
LTV Corp. 2,30 2,10
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,59 1,56
7V BRSV 69 90,00 90.00
Parallelmarkt
Alanheri 17.00 16,80
Berghuizer 59.00 57.00
Besouw Van c. 36.00 39.50
CB Obhg.F.l 101.40
CB Obhg.F.2 101,40
CB Obhg.F.3 103.00
De Drie Electr. 29.90 29.10
Dentex Groep 37,50 36.00
Dico Intern. 82.50 82.70
DOCdata 34.00 32,00
Geld.Pap.c. 75.50 75,40
Gouda Vuurv c 63.00 62,80
Groenendijk 29.30 30,00
Grontmij c. 101.80 101,50
Hes Beheer ' 225,50 220.00
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 3,60 3.60a
InfotheekGr 21.30 20,90
Interview Eur. 7,80 7,70
Inv. Mij Ned. 45.80 45.00
KLM Kleding 28.50 28.30
Kuehne^Heitz 27.20 27,20
LCI Comp.Gr. 34.80 34.60
Melle 285.50 285.00
Nedschroef 73.00 71.50
Neways Elec. 10.20 10,10

NOG Bel.fonds 30.20
PieMed. 11.20 11.50
Poolgarant 10.30 10,30
SimacTech. 17.10 17,50
Text Lite 5.80 5,60
Verkade Kon. 267.00 269.00
Weweler 74.90 73.20

ÖPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 45,00 429 1.40 1.10
akzo c apr 150,00 239 10,00 9,00
akzo c apr 160,00 748 5,20 4,40
akzo p apr 150,00 335 4,20 4.10
amev p apr 55,00 257 1,70 2,00
amro c apr 85,00 462 1,50 1.50
amro p apr 80,00 310 2,80 2,50
d/Fl c feb 205,00 220 4,30 3.50
dFI c feb 210,00 1437 1,50 1,40
eoE c feb 260,00 254 9.50 8,50
eoE c feb 265,00 316 6,00 b 5,50
eoE c feb 270,00 269 3.70 2,90
eoE p feb 260,00 658 2,40 230
eoE p feb 265,00 764 3,60 4,10
eoE p mrt 260.00 349 4,00 b 4,40
goud c feb 400,00 260 13.00 13,00
goud c feb 420,00 223 2.00 2,40
goud c feb ■ 500,00 226 030 a 0.30
goud c mei 420,00 328 12,10 13.00
goud c mei 440,00 311 5,50 a 5.50
hoog c apr 75.00 419 4.80 4,60
kim c apr 40,00 494 4,80 4,90
kim c apr 45,00 412 1,90 1.80
knP c apr 50,00 291 2.50 2.20
knP c jul 50,00 484 3,50 3,20
knP p apr 50,00 340 3,10 3,00
nly p n9l 102,50 500 4,50 a 4,30
natn c apr 70,00 256 2,20 1,70
Dhil c apr 35,00 440 2.70 2,60
Dhil c jul 40,00 300 1,20 1,20
phil c 093 30,00 368 11,10 10,80
ohe c apr 115,00 230 11.20 10.20
ohe c apr 120,00 674 7.20 6.10b
ohe c apr 130,00 398 2,00 1,80
olie c jul 130,00 254 3,00 2,80
olie c 091 105.00 794 24.80 23.50
olie c 092 135,00 835 11.50 10,70
olie p apr 115,00 257 0,60 0,70b
olie p apr 120,00 269 1,50 1,70
olie p apr 125,00 217 3,50 3,80
ohe p jul 115.00 296 2,20 2,20
ohe p okt 140,00 300 19,00a 19.50
umi c apr 120,00 261 11,20 10,90
umi c apr 130,00 986 5,00 5,00
unil c apr 140,00 610 1,80 1,70
unü c jul 140,00 312 2,80 2,90
unil p apr 120,00 228 1,50 1,40a
unü p apr 130,00 478 5,20 4,80a
unil p jul 120,00 350 3,50 3,20

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden h=laten+ex-diï.
e-ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk = slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Landbouwministers bereiken toch akkoord

Rundvleesproductie
EG verder aan banden

BRUSSEL - De EG-ministers
van landbouw hebben gister-
morgen vroeg na maandenlange
onderhandelingen een akkoord
bereikt over een sanering van de
Europese rundvleesmarkt. Er zal
voortaan niet meer dan 220.000
ton rundvlees per jaar tegen ge-
garandeerde prijzen uit de markt
worden genomen. Op diemanier
wil men voorkomen dat de Euro-
pese vleesberg van ruim 400.000
ton opnieuw aangroeit.

In plaatsvan de automatische in-
terventie komt een systeem
waarbij de boeren met name in
het najaar, als de martkprijzen
dalen, kunnen inschrijven voor
aankopen bij opbod. De sanering
van de rundvleesmarkt werd in
Brussel beschouwd als de laatste

belangrijke stap in de landbouw-
hervormingen van de afgelopen
jaren.
Er is gisteren tevens besloten de
boterprijs met ingangvan 1 april
met twee procent te verlagen. De
prijsverlaging- dient als tegen-
wicht voor een lichte uitbreiding
van de melkproduktie.

Minister Braks, die zelf in Rome
verbleef, liet zijn plaatsvervan-
ger in Brussel tegen het pakket
stemmen. De maatregelen vallen
in zijn ogen 140 miljoen gulden
per jaarduurder uit dan aanvan-
kelijk in de bedoeling lag en le-
veren daardoor nauwelijks een
besparing op.

De Europese Commissie had
voorgesteld de grens bij 200.000

ton te leggen, maar de nieuwe
landbouwcommissaris, de ler
Ray MacSharry, ging uiteinde-
lijk onder zware lerse druk door
de knieën.

De twaalf ministers hebben ten
slotte de mogelijkheid geopend
om directe inkomenssteun te ge-
ven aan boeren die het als gevolg
van het strakke prijsbeleid in de
EG niet meer kunnen bolwer-
ken. Het gaat om een tijdelijke
regeling zonder verplicht karak-
ter.

De besluiten van gisteren maken
de weg vrij voor de jaarlijkse on-
derhandelingen over de land-
bouwprijzen, die in principe
voor 1 april moeten zijn afge-
rond.

economie

'Criminaliteitsbestrijding is in hoofdzaak taak van overheid'

Bedrijfsleven weigert extra
te betalen voor veiligheid

JfSTERDAM- Het bedrijfsleven voelt er niets voor om meer
ïï! uit te geven aan misdaadbestrijding. „De zorg voor een
Uiuge samenleving is een hoofdtaak van de overheid", zegt
Jü^eken-topman mr R. van de Vijver, „als minister Korthals
2 es 2ijn begroting niet kan rondkrijgen, moet hij bij hetkabi-
C zijn. Dan halen ze maar geld weg bij andere departemen-
?" Het kan toch niet dat het bedrijfsleven voor de tekorten
Wraait?!"

H Nijver, die het werkgevers-
(jJ'JJd VNO vertegenwoordigt
L. et beveiligingszaken betreft,
tortü^ 1 °^e opvatting van minister
*fiif ials Altes (Justitie) dat het be-
W en beduidend meer geld
»ift

,l steken in beveiliging. De be-
l Qsman zei afgelopen vrijdag tij-
ijj een syposiumover de financie-
el? Van de veiligheidszorg dat hij-
i.'et over de middelenbeschikt.|J kunnen steeds hogere muren
Li?? bedrijven bouwen", zegt van
k 'Jver, „maar daarmee bestrijd je
luj,er'minaliteit niet. Als ik meer
jj^ns besteed aan beveiliging,
ijr 12e naar de buren. De overheid

Veel effectiever werken, omdat
VVer veel meer mogelijkheden
hu °m de criminelen aan teBV'
Vei,ls niet helemaal duidelijk op
k\, wiJze het bedrijfsleven meer
iL Roeten bijdragen aan de mis-
Cabestrijding. Korthals Altes
j^? °P 'markante verschillen' met
l 0 'Sgende landen, waar naar ver-
hit g veel meer particuliere be-
ÜCLers werken. Maar ook liet hij

uit over een fonds.

Van de Vijver gelooft niet dat de
aanstelling van meer particuliere
beveiligingsbeambten de criminali-
teit zal terugdringen. „Die beveili-
gers zorgen voor een zekere af-
schrikking. Maar je hebt het by de
kunstdiefstal uit het Kröller Müller-
museum gezien dat ze ook weinig
kunnen uitrichten."

" Minister Deetman van Onderwijs en Wetenschappen bekeek gisteren in een vliegtuigje op
vliegveld Schiphol de apparatuur voor aardobservatie. De bewindsman droeg twee in Neder-
land ontwikkelde waarnemingsapparaten over aan een commissie die met de instrumenten
vanuit de lucht onderzoek gaat verrichten op het gebied van landbouw, milieu, archeologie, geo-
logie en oceanografie.

Japan gaat
supersnel

schip bouwen
TOKYO - Japan begint binnen-
kort met de ontwikkeling van
een supersnel schip dat een snel-
heid kan bereikten van honderd
kilometer per uur. Het schip
wordt uitgerust met een of meer
turbinemotoren en kan worden
gebruikt voor het transport van
vracht of passagiers.
In eerste instantie wordt er een
model gebouwd met een lengte
van dertig meter dat duizend kg
lading kan vervoeren. De ont-
wikkeling hiervan moet binnen
vijf jaar zijn afgerond. Binnen
tien jaar moet het echte schip
kunnen varen.
Voor onderzoeken ontwikkeling
is 115 miljoen gulden uitgetrok-
ken. Door de hoge snelheid zou
het schip van Tokyo naar de
westkust van de Verenigde Sta-
ten kunnen varen in drie dagen.
Op het ogenblik doet een schip
daar ongeveer tien dagen over.

Nederland moet
knokken voor

positie op
kapitaalmarkt

BRUSSEL - Nederland zal zich
zeer actief op moeten stellen om
haar positie op de Europese kapi-
taalmarkt vast te houden. Anders
kunnen wij niet meeprofiteren van
de algemeen verwachte Europese
groei met het oog op 1992. Dit blijkt
uit een onderzoek van Arthur An-
dersen en Co, een wereldwijde orga-
nisatie van accountants, belasting-
adviseurs en managements consul-
tants, dat maandagavond in Brussel
openbaar is gemaakt.
Volgens de onderzoekers moet de
Nederlandse strategie gericht zijn
op harmonisatie en samenwerking
binnen Europa. Alleen zo kan het
relatief kleine Nederland een tegen-
wicht vormen tegen de grote kapi-
taalmarktlanden Verenigde Staten
■en Japan. Binnen Europa heeft bij-
voorbeeld de Amsterdamse aande-
lenmarkt, gemeten in de markt-
waarde van de genoteerde aande-
len, nu slechts een aandeelvan maar
krap vijf procent.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.doUar 2,00 2,12
Brits pond 3,54 3,79
Can. dollar 1,68 1,80
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,74 1,86
Jap. yen (10.000) 159,50 164,50
Ital. Ure. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,20 5,50
Port. ese. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 131,00 135,50
Zweedse kr. (100) 31,60 34,10
Noorse kr. (100) 29,50 32,00
Deense kr. (100) 27,60 30,10,
Oost.schill.UOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 47,00 50,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,05975-06225
Brits pond 3,6665-6715
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,145-33.195
Belg. franc 5,3915-3965
Zwits. franc 133,285-335
Japanse yen 162,54-162,64
Ital. lire 15,390-440
Zweedse kroon 33,050-33,100
Deense kroon 29,075-29,125
Noorse kroon 31.035-31,085
Canad. dollar 1,73625-73875
Oost. schill 16,0550-0650
lers pond 3,0150-0250
Spaanse pes 1,8080-8180
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8035-8135
Hongk.dollar 26,35-26,60
Nieuwz.doUar 1,2675-2775
Antill.gulden 1,1425-1725
Surin. gulden 1,1425-1825
Saudische rial 54,90-55,15
Ecu gulden 2.3510-3560

Zuid Korea
beperkt

export EG
SEOUL - Zuid Korea wil de wrij-
vingen in de handel met de Europe-
se Gemeenschap verminderen. Gis-
teren lieten functionarissen van het
Zuidkoreaanse ministerie van han-
del weten dat de uitvoer van kleu-
ren-tv's dit jaarzal worden bevroren
op het peil van vorig jaar, toen er
980.000 naar de gemeenschap wer-
den uitgevoerd. De groei van het
aantal te exporteren magnetron-
ovens zal beperkt worden gehouden
van twee miljoen tot 2,5 miljoen.
Verder is de producenten van vi-
deorecorders gevraagd hun export-
prijzen te verhogen met twintig pro-
cent. De maatregelen zijn een reac-
tie op het EG-besluit van vorig jaar
augustus om op allevideorecorders
uit Zuidkorea een anti-dumpinghef-
fing te leggen. De EG verwijt Zuid-
korea dat het hoge invoerrechten
hanteert voor produkten uit de ge-
meenschap, terwijl het land grote
aantallen tv's en recorders in de EG
dumpt.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):
Akzo 152,40-154,00(152,40)
Kon. Olie 123,80-125,50(123,90)
Philips 35,70-36,10 (35,70)
Unilever 128,70-130,50(128,70)
KLM 43,50-44,00 (43,50)

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

Begin 2220.89 1012.81 189.72 849.84
Hoogst 2264.82 1031.61 191.80 865.25
Laagst 2214.82 1008.11 188.83 846 81
Slot 2256.43 1023.83 191.15 861.14

verlies +3804 +H-35 +1.84 +12.20

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 24-01-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.840-/ 27.340;
vorige ’ 27.080-/27.580; bewerkt ver-
koop ’ 28.94Q; vorige ’ 29.180 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 375-/ 445 vorige

’ 375-/ 445; bewerkt verkoop ’490 la-
ten, vorige ’ 490 laten.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerstekolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 305,5 303,7
alg.-lokaal 297,1 295,5
internationals 314,6 312,7
industrie 268,4 266,9
scheep/luchtv. 273,2 270,2
banken 358,3 357,4
verzekering 612,8 606,2
handel 495,1 493,9
cbs obl.index 113,2 113,4
rend. staatsl. 6,51 6.49
waarvan 3-5 jr 6,45 6,45
waarvan 5-8 jr 6,52 6,50
waarv.s langst 6,61 6,59
rend. bng-len. 6,76 6,74
rend. banklen. 6.49 6,48

(ADVERTENTIE)
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Per 25 januari 1989 verhoogt de Rente-uitbetaling per jaar
Postbank alle rentetarieven op de Rente- Looptijd ljaar 5 %(was4V2%)
certificaten. Looptijd 2 jaar 5V4% (was43/4%)
MetRentecertificaten kunt uveilig geldopzij Looptijd 3 jaar sy2%(wass %)
zetten tegen een vaste hogerente. Looptijd 4 jaar 53A% (was 5Vi%)

Looptijd 5 jaar 6 % (was 53/4%)
Looptijd 10 jaar 6VM(was 6Vi%)

Rente-uitbetalingper maand Rente-uitbetaling per einde looptijd
Looptijd ljaar 43/4°/o(was4!/4%) Looptijd ljaar 5 % (was4 1/2%)
Looptijd 2 jaar 5 % (was 4&%) Looptijd 2 jaar 5V4% (was43/4%)
Looptijd 3 jaar 5Vi% (was 43/4%) Looptijd 3 jaar sV2%(wass %)
Looptijd 4 jaar sVij%(wass %) Looptijd 4 jaar 53/4% (wassVi%)
Looptijd 5 jaar 53/4% (was 5V&%) Looptijd 5 jaar 6 % (was 53/4%)
Looptijd 10jaar 6!/4%(was6 %) Looptijd 10jaar 6'/4%(was6 %)

Meer infoimatie?
Meer informatie vindt u in de folder

Rentecertificaten. Haal deze op het post-
kantoor. Telefonisch aanvragenkan ook Bel

m-i-B *■gratis 06 -0400 (van maandagt/m vrijdag PO^TRAM l\
tot 21.00 uur en op zaterdag tot 12.00 uur). I KJ\D V \JL\.VüIV

Ruilen: EENGEZINS-
HOEKHUIS met gar., 4
slpk., zolder en kelder, keu-
ken met eiken aanbouw-
keuken, enige overname
vereist, ruilen tegen flat, 3
slpk. met gar., liefst Vran-
gendael. Br. o. no. SI 633
LD Sittard, Baandert 16,
6136 ER Sittard.

SILO-verharding, erfverh.
etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.

Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715.
Te k. 8.W.8, en pimontese
PINKEN van 3 tot 9 mnd.
oud tel. 04451-1353.

ANNULERING
VERKOOP

De voorgenomen ver-
koop van Fopax BV,
gevestigd te Heerlen,
Putgraaf 208, 10e eta-
ge, op donderdag 26
januari 1989 te 11.00
uur, welke zou plaats-
vinden te Heerlen,
Schaesbergerweg 138
(café Hermans) gaat
NIET door.
De deurwaarder der
rijksbelastingen
H.H.J. Brouwer 128691

1 ' 1

Aanbiedingen geldig cm zaterdag 4 februari 1989 M^^^^^^^^^-^-^-^-^-^^-^^j^^^^-^^^^^^a^J
zolang de voorraad strekt m^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Te h. gevr. GARAGEBOX.
Tel. 04405-2936.
Werkend stel zoekt ETA-
GE/BOYENWONING met
min. 2 slpks. omg. K'rade,
huur ± ’ 550,- tel. 045-
-456089 na 18 uur.
KAMERS Centrum Heer-
len 2 studentes zoeken 2,
tel. 045-766179.

LA DILIGENCE Vanavond

°P vee,vu,d'9 verzoek

een begrip in Limburg *^C1vU OVUI

TheNewGiantSuzuki
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Groot nieuwsbij de Suzuki-dealer. Deraaazend- tabel en is zijn wegligging .^^ J7l||C I
mooie nieuwe Swift. Met alle voordelen van deSwift in een woord fantastisch.
zoals u'm kent, dus betrouwbaar, met bescheiden Bovendien is elkeSwiftnu 1 ***** —-—-1
onderhoudskosten en een hoge inruilwaarde. Maar standaard uitgerust met een katalysator, dus yrien-
meteen totaal nieuwe, schitterende vormgeving, ook delijk voor het milieu.Kom hem snel bij ons bekijken,
wathet interieur betreft. En door de nieuwe onafhan- Dekeus in uitvoeringen en accessoires, is zoals u'm
kelijke achterwielophanging rijdt hij uiterst comfor- van Suzuki kunt verwachten. Gigantisch.

Swift 3-deurs GL Swift 5-deurs GLX Swift 3-deurs GTi

$iDe nieuwe Suzuki Swift.Raaazend mooi. Alvanaf£ 16.750,-
-.♦Prijs is exclusief afleveringskosten.

Alcars, Haefland 15, Brunssum, 045-252244
Autobedrijf Bos-Heerlen 8.V., Grasbroekerweg 9, Heerlen, 045-724545
H.LM. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, Sittard, 04490-21215
AutobedrijfVossebeld, Hingenderstraat 28, St. Joost-Echt, 04754-1917



Nederland 1
EO

"00 Vrouw zijn. Tv-magazine voor
jouwen. Presentatie: Paulien Lens.",5-11.00 TV-Fruitmand. Program-
tj.a met geestelijke liederen. Presen-

'3on: Heleen van Diik--00-1305 Nieuws voor doven en
ls '&chthorenden."00 Wij zoeken allemaal opaal.

Ustralische documentaire over man-en die daar onder de grond werken
P zoek naar opaal, terwijl de vrou-en onder de grond moeten leven

jjT^ege de hitte.
]d\ i°ng geleerd.
,<a De natuur van Noord-Ameri-
j6l.Natuurserie. Afl.: De poema.
16 sPeelkwartier.~35 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:gen kwestie van seconden. Corey

'uart is druk bezig om autowrakken
i|j 2iJn gebied te verwijderen, maar

!7nnS'e 2'et ineens een eekhoorntje,"oo Dr |<an nog meer bij. Kinder-
h pr°gramma met Aad en Marja.

17.30 Journaal.
17.44-18.00 Tijdsein-Buitenland. Ac-
tualiteitenrubriek.

18.30 Jody en het hertejong. Teken-
filmserie. Afl.: Een oude bekende.
Saskia, Jody's lerares, komt op be-
zoek ben zij heeft een nieuwtje.

19.00 Journaal.
19.18 Ronduit Radar. Jongerenpro-

gramma gepresenteerd door Wilma
Vlug en Bert van Leeuwen.

19.45 Bunkeren. Interviews met be-
kende Nederlanders.

19.55 De Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Emma. Emma Campbell wil
graag meer doen dan eten koken en
opruimen; Neil vindt dat maar niets.

20.20 Taaislag. Spelprogramma met
Bert van Leeuwen.

20.59 De vogelstad in zee. Natuurdo-
cumentaire over de witte Jan van
Genten die op hetSchotse Bass Rock
Eiland leven.

21.39 Open Cirkel. Praatprogramma.
22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
23.10 In beeld. Filmportret van een

kunstenaar.
23.40-23.45 Tenslotte. Slotwoord.

Duitsland 1
flfc*5 ARD-Ratgeber: Modische Ma-ffen - Chic mit Garn und Nadel.
Iftvandaag: Skipullover.522Heute-Die Reportage. Herh.
jj-35 Lach mal wieder. Herh.
Ij 1° Report. Herh.
lV« Persoverzicht. Herh.400-13.15 Heute.
'Snn ** Teletekst-overzicht.
ISrie Ta9esschau.
,£s Sinha Moca - die Tochter desklavenhalters. Braziliaanse serie.
JJet Lucelia Santos, Rubens de Fal-- IP°. Marcos Paulo, e.a.
f® Berlin - Ecke Bundesplatz. Se-

' 6 Portretten. Afl.7: Menschen auf
16n We9 ms Jahr 200°-

DieTrickfilmschau.
'5 Moskito - nichts sticht besser.

j^gdmagazine uit Berlijn.

'°° Filmtips für Kids. Filmmagazi-
-1? ic00r de ieu9d-
-1? of Tagesschau.
lß'*s Easy. Amusementsprogramma.
l
8 Tagesschau.

18 e Hier und Heute.
:f< Ein Lord für alle Falie. Serie.

'9 <!b Baden-Badener Roulette.
20rm Pro9ramma"overz'cn*-(TT) Tagesschau.

"15 Der Kronprinz. Tv-film van
Szinetar. Met: Istvan Hirtling,

*del Kovats, Istvan Avar e.a. In 1889
een schrijver en een journa-

.^ de raadselachtige dood van
'Oonprins Rudolf en zijn geliefde Ma-

-2 'a von Vetsera te ontrafelen.
jj"° 'm Brennpunkt.
23 nn Ta9esthemen. Actualiteiten.■y0 Bronk. Amerikaanse speelfilm
p" 1975 van John Peyser. Met: Jack

fc^ance, Henry Beekman, Tony King

e.a. Omdat er maar een getuige a
charge is in de zaak tegen een gang-
ster, haalt men zijn ex-vriendin over
tegen hem te getuigen. Detective
Bronkov beschermd haar, maar hij
vertrouwd haar niet.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Kv?
lenkampff.

" Therese Lohner, Armin Müller-Stahl en Karin Baal in 'Die Mitlaufer'. (Duitsland 2 -14.10 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
vol?6!," en CA|-abonnees:

r kanalen zie schema exploitant

~ zwartwit programma
= stereo geluidsweergave

1® = tweetalig bij stereo-app.= teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31. 33. 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België Tële 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
'9° Zonen en dochters. Australi-»che serie met Pat McDonald, Torndiehards, Rowena Wallace e.a. Herh.

Juke Box.■«o Soepel werken. Werken in cri-
-16 on' 3"deli9e serie. Deel 2. Herh.

o
un Candy Candy. Tekenfilmserieer de lotgevallen van een kleinweesmeisje. Afl.11: Een onverwacht, "|erzien.■20 De Smurfen. Tekenfilmserie<*ar de verhalen van de Belgische

*r'Ptekenaar Peyo. Vandaag: Een
16ïï? Voor babysmurf-

Hn- 5 Arme van het Gr°ene■7"'s. Vervolg in vier delenop de eer-er uitgezonden gelijknamige Cana-dese serie. Af 1.3.
18 on Nieuws-
-18 ns I'k Tak- Animatieserie. Herh.Brit Plons- Kinderserie. Afl.: Plons
18 in i droomkasteel.■iv Merlina. Detective-reeks voorj^nderen. Afl.: De rode lantaarn (1).

«'■ Haul Ricour, Lea Couzin, Mieke
1a

ö°uve e.a. Herh. "

vnrT K,l,manJa''o. Nieuwsmagazine"or jongeren met o.a. reportagesrnZ z,elflT, oord bij jongeren en deboekcultuur in deSovjet Unie. Presen-
1Q nn: Manuela van Werde.«"«O Mode '89. Blikvanger, modema-
\^me- Vandaa9: lente- en zomercol-lecties van Jean-Paul Gaultier; mode-
P

"OW van de Antwerpse Academie.
19 £Seinta,ie: Gnislaine Nuytten.m Mededelingen, programma-

overzicht en paardenkoersen.
19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Westduit-

se serie. Afl.: Vluchtmisdrijf. Met Gün-
ther Strack en Claus Theo Gartner.
Kort voor middernacht wordt in de
rosse buurt een dronken man aange-
reden. De politie kan de eigenaar van
de auto achterhalen, maar deze be-
weert dat zijn auto niet uit de garage
is geweest.

21.00 Nationale Loterij, trekking van
de hoge loten in Haacht.

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

21.35 Maviola. Filmmagazine met: De
spectaculaire charme van de filmge-
schiedenis. Reportage n.a.v. de ten-
toonstelling Cités-Cinés die op 17 fe-
bruari begint in Gent; Een Vlaming in

Hollywood, gesprek met Carl Col-
paert die bij New World pictures in
Hollywood werkt; Herinneringen, in-
terview met de Britse cineast Terence
Davies; John Carradine 1906-1988

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

Jazz Middelheim 1987. Vandaag: Phil
Woods Little Big Band (3).

23.15-23.20 Coda: 'Grafbeeld van
Nöfrit', van Jan J.Slauerhoff.

" Manuela van Werde pre-
senteert 'Kilimanjaro'. (Bel-
gielTV 1 - 18.35 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
14.10 ■ Die Mittlaufer. Duitse speel-

film uit 1985 van Erwin Leiser en
Eberhard Itzenplitz. Met: Gisela
Fritsch, Klaus Jepsen, Friedrich W.
Bauschulte e.a.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.

15.58 Wind den Weiden. Poppen-
spel. Afl.: Spuren im Schnee.

16.15 Logo. Kinderprogramma.
16.25 Hals über Kopf. Serie. Afl.: Die

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

tualiteiten en amusement.
17.40 Matlock. Serie met Andy Grif-

fith, Nancy Stafford, Kene Holliday
e.a. Afl.: Rivalen im Ring (om 18.15
uur onderbroken voor Lottotrekking
A).

18.54 Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Hitparade im ZDF. Presen-

tatie: Vikrot Worms.
20.15 Studio 1. Sporen, feiten en ach-

tergronden. Presentatie: Bodo H.
Hauser.

21.00 Fatman oder Der Dicke und

ich. Serie met William Conrad, Joe
Penny, Alan Campbell, e.a. Afl.: Ein
feines Früchtchen.

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

sieht er aus? ...ganz anders. Docu-
mentaire serie over het godsbeeld
van mensen.

22.40 Hammett. Amerikaanse speel-
film uit 1982 van Wim Wenders. Met:
Frederic Forrest, Peter Boyle, Marilu
Hermer e.a. De vroegere detective
Dashiell Hammett laat zich door zijn
oude vriend Ryan overreden om nog
een keer een moeilijkezaak op te los-
sen. Het gaat om de verdwenen Chi-
nese Crystal Ling. Al snel ontdekt
Dashiell dat zij verwikkeld was in een
grote chantage-zaak.

00.15-00.20 Heute.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:

Pandamonium.
16.10 Mijn eerste keer. Programma

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

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

17.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: We we-
ten zoveel niet.

17.05 Buck Rogers. Serie. Afl.: Het
wonderkind.

17.50 Fitrace. 7-delige serie sportieve
programma's. Presentatie: llona Hof-
stra.

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

19.25 Family Ties. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Eindexamen. Nick moet leren
voor zijn eindexamen. Mallory biedt
hem aan te helpen, maar Alex is de-
gene die een unieke manier ontdekt
om Nick de fijne kneepjes te leren.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 "" De Spijkerhoek. 13-delige

dramaserie. Afl.4: Alles heeft zijn
prijs. Patty bereidt zich voor op haar
eerste optreden in Tony's discotheek.
Tony heeft haar iets gegeven waar-
door ze zichkalm en helemaal te gek
voelt.

21.05 "" Miami Vice. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Spiegelbeeld. Croc-
kett, overmand door verdriet om Cait-
land's dood, stort zich op een zeer be-
langrijke drugszaak, waar hij als un-
dercover te werk gaat.

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

22.35 Veronica Filmspecial: Imagi-
ne. Fragmenten uit een nieuwe
speelfilm over het leven van John
Lennon en gesprekken met o.a. Yoko
Ono.

23.00 Sportgala: IJsgala. Verschil-
lende ijssporten vanuit De Uithof in
Den Haag.

23.51-23.56 Journaal.

" Bert van Leeuwen presenteert 'Taaislag. (Nederland 1 -20.20 uur)

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 19.00-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Bar-
bara en Gordon vinden een oudekof-
fer vol documenten op zolder.

19.23 Tweemaal Zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.30 Nieuws.
20.00-22.00 Sportavond. De Belgen

in Olympisch Seoel. Film van Rik De
Saedeleer over het reilen en zeilen
van de Belgische selectie in het
Olympisch Seoel. Na de film halen de
atleten van de Vlaamse selectie her-
inneringen op. Presentatie: Rik de
Saedeleer en Mark Uytterhoeven.
Aansl.: Verkeerstip.

België/RTBF 1
15.45-16.45 Schooltelevisie. 17.15
Nouba nouba, met o.a. ALex, La souris

motorisée, Graine d'ortie, serie. Herh.
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerc
informatief programma. 19.03 Ce Soir.
Regionale activiteiten. 19.24 Paarden-
koersen. 19.30 Journaal. 20.00 C'est s
voir, reportages. Vandaag: de witge-
wassen miljarden in de drugsscene
21.05 Chouans, 4-delige serie. Afl. A
(slot). 22.00 Coup de film, filmmagazi-
ne. Aansl.: Nationale Loterij. 22.20 Ali-
ce, ...au pays de l'Europe. Europees
magazine. 23.05 Laatste nieuws
23.35-23.45 Le pensee et les
hommes.

TV 5
16.10 L'Homme Au Képi Noir. 16.30
Bonjour, bon appétit. 17.00Récréation.
17.30 Des chiffres et des lettres. 18.00
Les Cinq dernières Minutes. 19.30 Pa-
pier Glacé. 20.00 Case Ouverte. 20.45
Musique classique. 21.30 Page 88.
22.00 Journal télévisé. 22.35 Conti-
nents Francophone. 23.30 On a mar-
ché sur la lune. 00.15-00.45 Santé Vi-
sions.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Schooltelevisie: Maar niet

heus. Les 3.
09.30-10.00 Leven in de Gouden

Eeuw. Les 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Hollandse nieuwe: Jonge

vluchtelingen in Nederland. Herh.

18.30 (TT) De jaren dertig. Les 8.
19.00 (TT) Het klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Pinter-Cyclus: Een soort

Alaska. Toneelstuk van Harold Pinter
naar het boek Awakenings van Oliver
Sacks. Met: Diane Lensink, Liesbeth
Coops en Jules Hamel. Toneelregie:
Mette Bouhuijs. Na meer dan twintig
jaar coma komt een vrouw terug in de
bewuste wereld.

21.20 Cinemagazine-extra. Overzicht
van de belangrijkste programma-on-
derdelen van het 18e Filmfestival
Rotterdam.

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

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België/Télé 21
19.00La pensee et les hommes, filoso-
fisch magazine. 19.30 Journaal. (Met
simultaanvertaling in gebarentaal).
20.00 Challenge met onder voorbe-
houd: Basketbal: Mariembourg - Bel-
grado. 22.00-22.50 La cité sans voiles.
Amerikaanse serie. Afl.: L'épée du sa-
mourai.

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-11.05 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

ne. Presentatie: prof. Adolf Weber.
20.45 Bürgerforum: Ist der Rundfunk

bezahlt... oder unbezahlbar?
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Blickpunkt Gesundheit. Van-

daag: Der Zappelphilipp: Lebhaft -überaktiv oder krank? Presentatie:
Dr. Ute Canaris, prof. dr. Martin
Schmidt en Götz F. Weber.

22.30 Rückblende: Vor 50 Jahre ge-
storben: Dr. Max Bircher-Benner, Erf-
inder des Müsli.

22.45 ■ Die grosse lllusion. Franse
speelfilm uit 1937 van Jean Renoir.
Met: Erich von Stroheim, Jean Gabin,
Pierre Fresnay e.a. De Franse officier
De Boieldieu wordt samen met zijn
kameraden, luitenant Maréchal en
soldaat Rosenthal, in een Duits krijgs-
gevangenkamp opgesloten. Tussen
De Boieldieu en de Duitse comman-
dant Von Rauffenstein ontstaat een
zeldzame vriendschap, welke tra-
gisch eindigt.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 VARA
Radio I Woensdageditie. (7.30
Nws.) 12.56 Meded. voor land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06
Binnenl. Zaken. 14.30 TROS Klan-
tenservice. 15.45 Hallo met de
TROS. 16.06 Tijdsein. 18.45Waar
waren we ook al weer? 18.57 EO-
Metterdaad Hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22.02 Podium van de
Nederlandse Licht Muziek. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02 Volg-
spot. 1.02 Romance. 2.02 Claire-
Obscur. 4.02 Nachtexpress. 6.02In
't voorbijgaan. 6.07-7.00 Van-
daag... donderdag.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Ook
Goeiemorgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.02-7.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
(Elk heeluur nieuws.) 6.04 De mor-
genstond. 7.04 Ronduit Music-
time. 9.04 Muziek motief. 10.04 Ex-
presso. 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12 04 Praise. 13.04 Toga Party.
14.04 Nozems-a-gogo. 16.04
Janssen & Jansen. 17.04Ronflon-
flon met Jacques Plafond. 18.04
Driespoor. 19.03 De Wereldont-
vanger. 21.03 Het front. 22.03 La
Stampa. 23.03-0.00 Stompin

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

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

samenvatting van de wedstrijden in
Melbourne.

11.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse serie. Herh.

11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel
des Schicksals (2).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Enid zicht ein.
12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL-

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

samenvatting van vannacht.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL Akuell. ■16.05 Die Springfield Story.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Australian Open 1989. Tennis:

verslag van de wedstrijden in Mel-
bourne.

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

kaanse serie. Afl.: Falsche Engel.
18.45 RTL Aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Mann aus Atlantis. Serie.

Afl.: Mark unter Gangstern.
20.00 IhrWetter.
20.10 Opération Vietnam. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Leben ohne Chan-
ce.

21.05 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse. Amerikaanse serie. Afl.:
Hundstage bei Gericht.

22.00 RTL Aktuell.
22.25 Australian Open 1989. Tennis:

samenvatting van de wedstrijden in
Melbourne.

22.35 Die schwarze Serie bei RTL
plus: Ein linkes Spiel. Tv-film van
Goyergy Gat. De ster van de voetbal-
club Phoenix, Tamas Koczkas, heeft
materiaal in zijn bezit waarmee hij de
elite van het stadje de das kan om-
doen. Zij willen van het stadion een
woonwijk maken, maar dat kan alleen
als de voetbalclub niet in de eerste di-
visie komt...

23.50-23.55 Betthupferl.
03.00 Tennis: Australian Open 1989.

Rechtstreekse reportage vanuit Mel-
bourn.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Pingvin.

09.35 Jackie und Jill - Die Barenkinder
vom Berg Tarak. Afl.: Feuer! 10.00 SAT
1 Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.:
Enttauschungen. 10.50 Teletip Natur
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Treffpunkt
Hongkong. Amerikaanse speelfilm uit
1955 van Edward Dmytryk met Clark
Gable, Susan Hayward, Michele Ren-
nie e.a. 13.00.Te1e-Börse. 14.00 Ihr Ho-
roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Nieuwe serie. Afl.: Ein Junge mit Na-
men Niklaas. 14.30 Die Cowboys. Afl.:
Geschafte mit Indianern. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal. Afl.: Lukes Plan. 15.50 Teletip Ge-
sundheit. 16.00 Mem Freund Taffdi.
Afl.: Zwei gegen Lucas. 16.25Der Gol-
dene Schuss. 16.35 Die Leute von der
Shiloh Ranch. Afl.: Wer fürchtet sich
vorm kleinen Mann? 17.35SAT 1 Bliek.
17.45 Bezaubernde Jeannie. Afl.:
Sag's mit Schüssen. 18.15 Das Glücks-
rad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1
Wetter. Aansl. Programma-overzicht.
19.10 Hotel. Afl.: Beziehungen. 20.00
SAT 1 Bliek. 20.10 Spenser. Afl.: Dyna-
mit und Machenschaften. 21.05 SAT 1
Bliek. 21.10 Des Teufels Spiegelbild'.
Amerikaanse tv-film uit 1986 van Frank
de Felitta met Arm Jillian, Len Cariou,
Max Gail, Christopher Noth e.a. 22.50
SAT 1 Bliek. 23.00 Der Dieb von Paris.
Franse speelfilm uit 1966 van Louis
Malle met Jean-PaulBelmondo, Gene-
vieve Bujold, Marie Dubois, Francoise
Fabian e.a. 01.00-01.10 Programma-
overzicht.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus engels.

Les 4.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.00 Avec plaisir. Cursus Frans

(deel II). Les 16.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 4. Herh.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Moonfleet. Britse zesdelige se-

rie naar de gelijknamige roman van
John Meade Falkner. Met: David Da-
ker, Adam Godley, Hilary Mason e.a.
Afl.3: Geteiltes Leid is halbes Leid.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau.
19.30 Schlaglicht.
20.10 Agatha Christie: Miss Marple.

Britse misdaadserie naar de romans
van Agatha Christie. Afl.: Das Ge-
heimnis der Goldmine. (1). Herh.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Fragezeichen. Live-discussie
over een actueel thema. Presentatie:
Beatrix Reiss.

22.15 ■ Nicht nichts ohne dich. Duit-
se speelfilm uit 1985 van Pia Kran-
kenberg. Met: Pia Frankenberg,
Klaus Bueb, Adelina Almeida e.a.
Martha, een even rijke als oppervlak-
kige filmmaakster, en Alfred, eeuwig
student en levenskunstenaar, zwer-
ven door Hamburg. Zij is op zoek naar
echte problemen, hij zoekt standvas-
tigheid. Zij vinden elkaar in een (voor-
lopige) happy-end.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

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

the Universe. Serie.
16.20 The Best kept Secret. Serie.
16.35 What's that noise? Muziek.
17.05 Toms' Midnight Garden. Serie.
17.30 Blockbusters.
17.55 Trick or Treat. Spelshow.
18.20 Emmerdale Farm. Serie.
18.45 News and Weather.
19.00 This is your Life. Show.
19.25 Coronation Streef. Serie.
19.50 Des O'Connor Tonight. Enter-

tainment.
20.40 Never the Twain. Taggart.

Nieuw serie.
21.05 Taggart. Nieuwe, driedelige se-

rie. Deel 1.
22.00 News and Weather.
22.30 Wideworld. Documentaire.
23.20-23.45 Showtime at the Apollo.

Show.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws 8 02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.40 Te Deum Lau-
damus 9 15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet: Berliner Philhar-
moniker 0.1.v. Gerd Albrecht. 11.25
Ivo Janssen, piano. 11.55 C.Ph.E.
Bach herdacht (21). 12.20 Prome-
nade: Werken van Delibes. 13.00
Nws. 13.02 Lunchconcert. 14 00
Songs of praise. 14.30 Solisten
1988 15 00 In de kaart gespeeld.
17.00 Jacco's keus, operette- en
musical. 18.00 Nws 18 02 CeDéa.
20.00 Nws. 20.02 Rotterdams Fil-
harmonisch Orkest 0.1.v. James
Conlon m.m.v. James Galway,fluit.
22.00-0.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Echtscheiding.
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00 Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS
Huiswerklijn. 17.40 Basiscode 3 -
magazine. 17.55 Meded. en Schip-
persberichten. 1800 Nws. 18.10
TROS Kinderforum. 18.20Uitz. van

de PPR. 18.30 Tempo Doeloe.
19.00 Progr. voor buitenl werkne-
mers. 20.30 Rockschool 11. 21.00
Latijn. 21.30 Ca va? 22.00-22.30
You're welcome.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30 Die
Musik kommt... aus dem Sauerland:
Kalhler Asten, Nordenau en Attendorn.
15.29 Jugend singt und tanzt. 16.04
Klingende Gassen. Straatmuzikanten
in Duitsland. 16.49 ...und dieTuba blast
der Huber. Afl.: Das Hochzeitsge-
schenk. 17.15 Heute Abend in 3-sat.
17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Pinocchio. Afl.: Allein auf dem Meer.
18.00 Bilder aus Deutschland. 19.00
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 Zwei-
ter Aufschlag. Tv-film naar de roman
The Renee Richards Story: Second
Serve' van Renee Richards en John
Ames. Regie Anthony Page met Varv
essa Redgrave, Martin Balsam, William
Russ, Alice Krige e.a. 21.05 Begegnun-
gen. Paul Burkhalter in gesprek met
een prominente gast. 21.45 Kulturjour-
nal. 21.53 Sport-zeit Nachrichten.
22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 Spektrum.
23.05 Der Weg nach Bresson. Kennr
wort Kmo door JurrienRood en Leo de
Boer. 00.00 3sat-Schlagzeilen.

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.

i 09.00 Cisco Kid. Serie.
i 09.30 Pound Puppies. Serie.

10.00 "" Countdown,
i 11.00 "" The Coca Cola Eurochart

Top 50.

12.00 "" Soft and Romantic.
13.00 Another world. Serie.
14.00 Canon Fashion TV.
14.30 Ask Dr. Ruth.
15.00 Ritters Cove. Serie.
15.30 Journey to the Centre of the
Earth. Serie.

16.00 "" pop Formule.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Flying Kiwi. Serie.
18.30 I dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir. Se-

rie.
19.30 Candid Camera's 40Th Anni-

versary. Show.
20.30 Wednesday Movie: Slightly

Honourable.
22.15 Shell International Motor

Sports 1988.
23.15 Ford Snow Report.
23.20 Thailand Panorama.
23.50 "" New Music.
00.57 The Uniroyal weather Report
01.00 Puccini.
02.55 Playing Shakespeare.
03.55-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
Kort Nws 12.05-12.56 Middagma-
gazine. Limburg aktueel, de buren,
agenda en muz. 13.05, 14.02,
15 02 en 16.02 Kort nws. 17.02

Reg weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 17.25 De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17.55 Kort
nws 18.05-18.07Aankondigingen

BRT 2

5.30 Goede morgen, Morgen.
(6.00-6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.12Koffers
en compagnie. 10.00 Nws. 10.03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Made in Germany. 14.00 Di-
lemma. 17.00 Focus. 17.10 Rijs-
wijckfoon. 18.00 Nws. 19.00 Dans-
vergunning. 22.00 Nws. 22 10 Jazz
Kaffee 23.30-2.00 Twee tot twee.
(0.00 Nws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 1.5.00 Cafe-Konzert.
16.05 Bes Aschermettwoch: Alte
und neue Karnevalslieder. 17 00
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Met internationaal nieuws.
08.00 The Mix. Entertainment. Elk uur

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

diers of the Future. Serie.
19.00 Wanted dead or alive. Serie.
19.30 Kate and Allie. Serie.
20.00 Entertainment Tonight. Be-

neath The 12 Mile Reef.
21.45 World News. In de talen En-

gels, Duits en Nederlands.
22.00 As Entertainment Tonight.

Benny Hill.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiotrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regonalmagazin.
745 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau. 8.30 Für die Kran-
ken. 9.00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00Musik bei Tisch. (Veran-
staltungskalender). 12 15 Veran-
staltungskalender. 12.30 Presse-
schau. 13 00 Frischauf 14.05 Mu-
sikzeit heute: Lieder, Chansons
und Folk 15 00 Nachmittagsstudio.
16.05 BRF-Intern. 18.00Regional-
nachrichten: BRF-Aktuell. 18.4Q-
-20.00 Orgel- und Chormusik

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgenl 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd 1700 Musikdueü.
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musiß-
duell 19.00 Prima. 20.00-1.00 Ein
junges Musikprogramm.

* Imagine', documentaire over John Lennon. (Nederland 2
*'2.35 uur)
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'bgnnTes
Bunnies jeugdschoenen

PCcLéótó
schoenen b.v.

Nuth, Stationsstraat 224,
tel. 045-241286

Wyckerbrugstraat 38A.
6221 ED Maastricht.

tel. 043-210426
Donderdag koopavond tot 8 uur
's maandags tot 1 uur gesloten

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

" 21,- 147,- ■
000 l" 238'" 1

■m^WO-- ***' 7
42t.|

OVERUJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zi|n óók mogelijk

RNANCIERINGSKANTDOHmvm
Schamerweg 108 Maastricht

Bijkantoor
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000»

NEUERÖFFNUNG AM 25.1.89
SENSATIONELLÜ! Dein Teppichfreund in Aachenü!
TEPPICHBODEN-EINHEITSPREISE jetzt auf 1300 m 2

Einheitspreis^lW Einheitspreis^= "***>JE* StSrWisE»
/Z^\ x h reJ£ \ -b sollten Sic nichtTopmodeme £/^Ni Rundteppich einschlafen'"

Qi.nnr Annnhntolll Schlingen und «^ o iBOcm __ G...5U.1d1C11...
super Mngeooie... Velours Drucke, moderne Dessins nur 79.- CaWar,,flmma,„,oEinzelrollen und 2.Wahl Ware, 400 u 500 cm breit dto 0 200 cm nur 99._
teils hochwertige Ware, _ . Q . °^S Ziï 100x200 cm' „„„ 70
nur Teppichfreund Aachen SuPer Grobnoppen-Berber KettelteDDiche E=« "Ur 79 ~ ;il

Woll-Acryl Mischung Keneueppicne
att*nrnQtP on 1"Hochwertige exclusive

y z-B. Lattenroste, 90x190 __
D LH" ft O Spitzenveloure und ca. 200 x 300 cm nur 85.— 90x200 und 100x200 cm HUI oa. lec
Reste DIS ömZ

Feinschlingen A ca-250 x 350 cm nur 139— F'auschige Kopfkissen ;
Nadelfilz Rips J*\ 80 x 80 cm op
400 cm breit; anthrazit, A FinhaitenKnie "^TI B^=7 Bettumrandung, Flauschige Steppdecke Jhellgrau, blau, braun, beige ’ \ ElllllCllöUreiö r^ schone wohniiche Muster nur 119.— 135x200" MIT 49.—

jty» 1 I per m2I ,"
EinheitSpreisV 9.^ Landesweit p<\ Handwebteppiche, nbett,9Ox2oo°m nur 79.- fn Jperm2f -■---... Onentteppiche Mir

mtSensationellü! /J^iX cm Ereigilis!!! Pakistani usw., zu Preisen, die JJ^"^ r° U'
nUT 149.- *Hochwertige Objekt Velours, Teppichböden der kaum zu glauben sind

strapazierfahige absoluten Spitzenklasse, mit allen A| le Pre jse sins in DM angegeben! IFeinschlingen-Teppichböden, Attributen nach Din B 1usw. , '
in vielen Farben, 400 u. 500 cm breit.. ideal für Ladenlokale, Büros, Treppen usw. _. ¥"lll„ilAi»«i pimiriTOnnrinr ■ 1 LI unwahrscheinüch?!!! Daiohntsichauchein -gees^^ Diesc TEPPICHBÖDEN-EINHEITSPREISE jetzt bei
wunderschöner Fiauschveiours- Super grobnoppen-Berberü! fnlnonHon TFPPIPHFRFIINnFN vi
Teppichböden in vielen Farben, 100% SchurWOlle mit IUiyCIIUCII I trnunrnLÜllÜUl
400 u. 500 cm breit. ... .. . .WollSiegel Aachen, Kasernenstr. 16, tel.: 0949.241/38058 r *ünd jetzt der absolute Hammer!!! * \ \ .
Reste der absoluten Spitzenklasse; und viele andere Eschweiler, Grabenstr. 3, tel.: 0949.2403/22794 \g\ /£\/£/ 5I
für Arbeitsbereich, Stuhlrollen und Berber-Teppichböden Heinsberg, Industriestr. 47, tel.: 0949.2452/3032 l«l/Wöi&-^ "" -Treppen geeignet, teils Zimmergrösse; ISI\J&£—\< Zt r
nur Teppichfreund Aachen ca. I U.UUU Xuï eingetroffen Öffnungszeiten: jH/*7 3-^ '~~" Mo-Fr von 10.00-18.30 Uhr " s^^ \'J**'-\ »I TEPPICHBÖDEN ZU EINHEITS-PREISEN sa von 9.00-14.00 uur TT^T^^^^ i

Aus eingelagerten Bestanden und Überproduktionen bedeutender europaischer Teppichboden-Hersteller gelangen riesige La.Sa. VOn 9.00-16.30 Uhr I y X ,
Mengen Teppichböden zu einem Preis an den Verbraucher, der einen schnellen AbfluO sicherstellen soll. I | /S*C\ * 'Zur Vereinfachung wird für alles nur ein Preis je Quadratmeter gefordert, ohne Berücksichtigung der Qualitatsunterschiede. SonntagS-Schautag VOn 14.00-18.00 Uhr, // >^ iEs handelt sich durchweg urn Spitzenqualitat namhatter deutscher und auslandischer Hersteller für den Wohn- und keine Beratung, kein Verkauf ' 'Arbeitsbereich.
Die gesamte Ware ist auf großen Rollenstanden sichtbar aufgestellt, so daß der Interessent in Ruhe unter den besten iI SKÜK"* *"""""" BM°" *"mam' """ e""b""'""''A"z"hluns"n"lt" 9e"en B"°°" """ Euro"ih~k*b" Dein Teppichfreund, der Gute, der Starke

I De allerbesterente vooreen
\ voorspoedig 1989 f^K

Ook goedevoornemens gemaakt? Bijvoorbeeld "en nu ga ik eindelijk — r //
eens sparen"? Niet laten schieten dan,want wij helpen u een handje bij de uitvoering. Met een ;~;/ 'V V /
serie spaarmogelijkheden waarin met zeer uiteenlopende wensen rekening is gehouden. En stuk voor / ■ : //stuk met flinke rentes - want daar staan we om bekend zoals u weet. \ ,:' ■'^■-■■■^S^/

Dus u zegt het maar: lage of hoge eerste storting, vaste looptijd of niet, vaste of variabele /
rente, bijschrijving per maand of jaaren wat uw verdere verlangens zijn... na een kort gesprek vinden is^ll^^ ~~~ ~"~\
we altijd de spaarvorm die u uitstekend van pas komt! J / )

Giro-Speciaal Vermogens- Rentevast Maandrente- Deposito's
Rekening rekening Spaarplan deposito /

Ideaal als u hoge rente Meteen minimum U kiest bij een vaste De vaste, hoge rente U kunt eeri bedrag
wilt en toch steeds vrij over eerste inleg van f 25.000,- rente een looptijd van 3, wordt maandelijks bij- voor langere tijd missen en f
uw tegoed wilt beschikken. geniet u een hoog rende- sof 10 jaaren spaart een geschreven: aardig kiest zelf de periode: 1 t/m
Per maand is maar liefst ment en veel opnamevrij- vast bedrag per maand: 'extraatje. U kiest een 5 of 7 jaar. De rente isvast; f
f 3000,-vrij opneembaar. heid, namelijk f 25.000,- minimaal f 50,-en maximaal looptijd van 3of 5 jaar. eerste inleg minimaal ,
Over het meerdere geldt per maand. Daarboven f 1000,-. U weet dusvooraf Inleg minimaal f 15.000,-. \?00~\ t II
een retourrente van 1%. (maar niet altijd) 1/2% precies wat u straks heeft Tussentijds opnemen of Uw rentepercentage
Uw rentepercentage opnamekosten. Basisrente gespaard. Tussentijdse stoppen mogelijk. bij 7 jaar

51 5~ o Ö4 64 ttt^ y
Rentewijzigingen voorbehouden. 9 flfchjranM §§

11 Vooraluwbankzaken SpaarbankLimburg



Overgewicht
Wat het probleem van het overge-
wicht betreft zijn er steeds meer
aanwijzingen dat na een vermage-
ringsperiode de behoefte aan ener-
gie lager blijft dan normaal. Er
wordt in dit verband gesproken
van een 'post-overgewichtssyn-
droom'. Reden om alle aandacht te
schenken aan het voorkómen van
overvoeding en bewegingsarmoe-
de.
Door de industrie is al ingespeeld
op de behoefte aan energie-arme
producten onder de verzamel-
naam 'light'. Dat is echter nog te
weinig. Ook de overheid zal haar
steentje kunnen bijdragen aan
deze problematiek door het voe-
ren van een actief beleid via de
Warenwet, meent dr. Saris.

Laddervrij
dank zij

kousenredder
sieu de introduktie van de fanta-Lj j°Us mdc beenmode is ook hetpoeren van deze nylons weer te-g. Het spookbeeld van iedere

If^uw. Een flinke ladder kan de
vjfstvreugde al snelbederven. Bo-

Irj„^'en is het gewoon zonde om
| jv~e vaak kostbare gedecoreerde. **tasiekous zo snel weg te moe-*n doen.
J*1 een einde te maken aan dit
(ji °r menige vrouw ergerlijke pro-eem is met succes een produkt
j^twikkeld dat het ladderen van
v)..Usetl kan voorkomen. Het is een
v °eistof, die de kous als het ware

0r lange tijd impregneert.

e * zit in een flacon
jg- wordt met gewoon handwarm
ve?jngwater in een maatbeker

!,j rdund. Kousen twee minuten in
(j Ze oplossing en ladderen be-
v °rt tien wasbeurten lang tot de
tfleden tijd.
rj vfoeistof is niet agressief voor

huid en is bovendien milieu-
g'endelijk.i,^ n flacon kost ’ 39,- en met den°ud kunnen 120 paar kousen

voor de prijs van ongeveer drie
dubbeltjes per paar behoed wor-
den voor de prullenmand.

Het produkt is te bestellen bij de
Fa. Verta in Vught, & 073-579130.
De 'Kousenredder' is een van de
nouveautés die tijdens de Huis-
houdbeurs 1989 in april as. worden
geïntroduceerd.

"Kostbare fantasienylons
horen mooi en laddervri te
worden gedragen.

gezondop...beteraf...door jos benders, arts

Onthullingen door
electronisch
pottekijken

**en 'blits' en Amerikaans idee°m via een electronischfoefje te
controleren of mensen hun me-
dicijnen juist gebruiken.
Dezer dagen had ik namelijk een
Pulenpotje in handen op de RL
ln Maastricht, voorzien van eenwat groot uitgevallen schroef-
dop. Een Amerikaanse professor
dr. John Urquhart, deeltijds ver-
bonden aan de Rijksuniversiteit
Limburg*, heeft er een chip in
verwerkt. Het electronisch brein
registreert feilloos elke ope-
ningshandeling en daarmee in
eite de 'therapietrouw' van de

Patiënt. Tot nu toe (en daar ver-anderen geen tien Ria Bremers
jets aan) lijkt die niet hoger dan
°ngeveer 50% te liggen...

Deze vinding diewe in de Neder-
landse pers hier voor het eerst
voorstellen werkt zó:
In de schroefdop registreert een
chip (zie foto) elke opening. Aan
de zijkant van de dop bevindt
zich een aansluiting voor de
computer, die de gegevens over
de therapietrouw uitschrijft. De
chip fungeert als een geheugen.
De Nederlandse primeur om met
de vinding te werken komt toe
aan de firma Duphar en de Maas-
trichtse hoogleraar Paul van der
Lugt. Hij schildert eerst een an-
der onderzoekers-instinct, name-
lijk dat van de Limburgse pa-
tiënt: Van derLugt heeft immers
al twee potjes teruggekregen;
'zogenaamd kapot. Volgens hem

waren ze uit elkaar gehaald...
De resultaten van de eerste vijf
epilepsie-patiënten zijn net bin-
nen: „Van één patiënt meende ik
zeker te weten dat hij zn medi-
cijnen niet goed slikte. Ik had het
duidelijkbij het verkeerde eind.
Een ander, wiens therapietrouw
ik hoog aansloeg, bewees via de
electronische registratie, juist
het tegendeel." Van der Lugt
heeft nog twintig potjes 'uit-
staan.
Hamvraag in dit verband is of de
patiënt erin gekend wordt dat hij
op die manier wordt gecontro-
leerd. Patiënten aan wie hij alle
facetten van het onderzoek uit-
legt, beschouwen de aanwezig-
heid van een chipje in het deksel
als een onderdeeltje, méér niet,
zo weet Urquhart te melden.

Juist zij zondigenvéél: patiënten
met ziektes die niet altijd VOEL-
BAAR zijn: hoge bloeddruk, ver-hoogd cholesterol-gehalteen ook
epilepsie. lemand met hoofdpijn
daarentegen zal zijn pijnstiller
niet licht vergeten.

De overige conlusies zijn ont-
leend aan een Amerikaans on-
derzoek dat het Nederlandse
voorafging:
1. patiënten OVERDRIJVEN
hun therapietrouw,
2. dokters OVERSCHATTEN
die,
3. bijna alle patiënten hervatten
hun normale dosis vlak voor de
volgende consultatie bij de arts,
het zogenaamde 'TANDEN-
POETS-EFFECT', ontleend aan
de vergelijking van hen die vlak
voor het tandartsbezoek gauw
(wel!) even de tanden poetsen,
4. het optreden van aanvallen
(bijvoorbeeld bij epilepsei) volgt
vaak na een dag verzuim of 'ME-
DICIJN-VAKANTIE',
5. door het 'tandenpoets-effect'
blijkt de bepaling van medicijn-
waarden in het bloed, als maat
voor therapietrouw een minder
zuivere weergave op te leveren,
6. ontrouw aan medicijnen hoeft
NIET GEKOPPELD te zijn aan
sociale kom/af, intelligentie, op-
leiding etc. Vooral artsen (!) blij-
ken zelf zeer ontrouwe slikkers

"te zijn.

De electronischepillenpot is mo-
menteel alleen in gebruik bij be-
drijven en arts-onderzoekers. Zij
kunnen hem 'leasen.

Een patiënt die nauwkeuriger
slikt, heeft een grotere gene-
zingskans. Maar nog veel funda-
menteler is dat een farmaccu-

tisch bedrijf alleen tot exacte bij-
sluiteraanbevelingen kan ko-
men, als van patiënten in een
proefgroep exact bekend is wie
wél en wie niet goed de medicij-
nen gebruikte!

* vakgroep epidemiologie; met
dank aan drs. Hans Petri.

" De aansluiting voor een plug van een computer, die con-doleert hoe vaak de pillenpot voor gebruik geopend is.

" Dit is deelectronische pillenpot: Aprex Ltd. Zug Zwitser-
land. '

Skikleding schoon en
wintersportbestendig

Skikleding op de juiste manierrei-
nigen, zodat ze mooi blijft en weef
waterafstotend wordt, is niet een-
voudig. Vooral omdat ski-kleding
heel intesief wordt gebruikt én
door weersinvloeden én door val-
len en opstaan.
Het is daarom van belang bij aan-
koop van skikleding niet alleen te
letten op modetrends maar ook op

het reinigingsetiket.
Veel mensen raken teleurgesteld
door een verkeerde reinigingsbe-
handeling van hun dure ski-kle-
ding.
Palthe NV geeft de consument
daarom een aantal tips. Het bedrijf
heeft zich in de loop der jaren ge-
specialiseerd in het reinigen van
deze specifieke kleding. Vooral
omdat er zoveel verschillende ma-

terialen en combinaties van stof-
fen, voeringen en vullingen, zijn
waardoor behandeling toch veel
deskundigheid en ervaring vraagt.
Bovendien moet de wintersport-
kleding na elke reiniging weer wa-
terafstotend gemaakt worden.
Regelmatige reiniging, liefst di-
rekt na de wintersportperiode,
zorgt voor veel langer gebruik en
plezier van de ski-kleding. Voor
verdere informatie kan de consu-
ment terecht bij de stomerij.

# Goed gereinigde en weers-
bestendige kleding verhoogt
het plezier aan de winter-
sport.

Chipcard-proef in
oktober van start

Het hoofdbedrijfschap Detailhan-
del, de gezamenlijke banken,
Postbank en Consumentenbond
hebben onlangs een samenwer-
kingsovereenkomst getekend om
een twee jaar durende chipcard-
proef te houden in Woerden. De
proef wordt in oktobervan dit jaar
operationeel.

In 1986 is op uitnodiging van het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel

een stuurgroep samengesteld om
electronisch betalen met een chip-
card te gaan beproeven. Het minis-
terie van Economische Zaken en
de Nederlandse Bank nemen als
waarnemer deel aan de werkzaam-
heden van deze stuurgroep.
Voor de proefzullen aan ongeveer
15.000 rekeninghouders in Woer-
den chipcards worden uitgereikt,
te gebruiken bij 200 winkeliers in
de gemeente Woerden mèt uitzon-

dering vooralsnog van benzinesta-tions, restaurants en andere hore-
ca-gelegenheden.
De stuurgroep ziet de volgende
doelstellingen':
1. Ervaring opdoen met een tech-
nologisch nieuwe vorm van beta-
len.
2. Het beproeven van een 'goedko-
pe' betaalautomaat in verband met
beveiliging van het betalingsgpro-
ces.
3. Inzicht krijgen in de 'lagere' ver-
werkingskosten voor banken en
detailhandel.
Voor voorlichting en service kun-
nen consumenten en winkeliers
tijdens de voorbereidingsfase te-
recht in het voorlichtingscentrum
'Infochip' in Woerden.

consument

Kritisch geluid van Rijksuniversiteit Limburg
'Meer verantwoord voedsel

nodig voor gezondheid'
Van onze verslaggever

jT^ASTRICHT - Er moeten
j.eer verantwoorde voe-

f^gsprodukten op de markt
[, Tien. De industrie moetlleri no^ meer an m net ver"

op gaan inspelen. Dat, een van de kritische gelui-
Oh e e beluisteren vielenP de dag van 'voeding en ge-
kheid' bij de Rijksuniver-
Lleit Limburg. Met name de|lw Uwe hoogleraar gezond-
L.^swetenschappen dr.
L'Tt Saris wijdde ruime aan-[j^ht aan de voedingspro-
L kten die teveel zout bevat-U^ en daardoor de bloed-l/pk ongunstig kunnen beïn-r'oeden.
K^ftioet opverantwoorde wijze ge-R^^teld worden aan de voeding.
li* zijn er dieetvoorschriften voor
"'individu maar ook algemene

jjj dingsmaatregelen. De voe-L^gsnormen zijn een mengeling
ierirt Wetenschappelijke inzichten
jbf tijdgeest.Die conclusie trekt

L °f- Saris aan de hand van voor-elden zoals de relatie tussen

energie-opname door het lichaam
en de ouderdom van de mens en
de voedingvan de mens in het Ste-
nen Tijdperk. Het aanbod van voe-
dingsmiddelen speelt daarbij een
niet te onderschatten rol. Een zou-
tarm dieet, aangewend om bij-
voorbeeld de bloeddruk te verla-
gen, kan pas effectief zijn als er
minder zout in de produkten ver-
werkt zou worden.

'Wij koken zó'
Dat is de titel van een kookboek,
speciaal samengesteld voor ge-
handicapten. Een groep consu-
menten die voor veel dingen en
ook wat betreft koken afhankelijk
zijn van anderen. Het boek is spe-
ciaal ontwikkeld voor mensen met
lichte motorische handicaps en'
die niet of nauwelijks leesvaardig
zijn.

Het is een kookboek met eenvou-
dige recepten, in heldere taal en
gecombineerd met duidelijke fo-
to's. Stap-voor-stap wordt de ge-
handicapte ingewijd in bijvoor-
beeld het koken van aardappels of
het bakken van een ei. Er worden
alternatieven aangegeven voor
handelingen, die valide mensen
normaal tijdens het koken doen.
Bijvoorbeeld het afgieten van

groenten of aardappelen. De min-
dervalide moet dit doen zonder
deksel op de pan en met behulp
van een vergiet.
Bij ieder recept staat een duidelijk
overzicht van de benodigde le-
vensmiddelen en keukenmateria-
len.
Het boek is gevat in een stevige;
ringband, evenals de inhoud ge-
plastificeerd. Een veilig en prak-
tisch systeem, met als voordeel dat
de receptuur eruit kan worden ge-
haald en het boekkan worden uit-
gebreid.
De recepten zijn met een eigen
kleur verdeeld in groepen als;
groenten, vlees, sauzen en nage-.
rechten.
De kosten bedragen ’ 49,75 (ex-
clusiefverzendkosten) en het boek
is te bestellen bij de Stichting
BEP, Krusemanlaan 80, 1701 VN
Heerhugowaard.

Prei en witlof zakten in prijs

Eerste komkommers
weer voor de klok
door jan van lieshout

GRUBBENVORST - Ook in
Grubbenvorst worden- weer
komkommers aangevoerd. Voor
de primeur zorgde vrijdag de
maatschap Janssen-Van de Vel-
den uit Neerkant. Het betrof
slechts één doos van zestien
stuks. Ze brachten ’3,40 per
stuk op.

Gisteren beliep de aanvoer reeds
2.400 stuks. De prijzen gingen
van ’ 1,80 voor de maat 25/30 tot

’ 2,40 voor de maat 35/40. Door
een nul achter de maataandui-
ding te denken heeft men het ge-
wicht van de komkommers in
grammen.

Ook deeerste tomaten hadden er
al kunnen zijn. In Asten is name-
lijk een teler die assimilatiebe-
lichting toepast. Toch is het de
afgelopen weken zo donker ge-
weest dat het nogwel een weekje
kan duren voor zijn tomaten er
zijn. M

Uit de kas komt weer volop sla.
De gewichten verschillen nogal;
bijgevolg ook de prijzen. De kor-
pulentste kroppen gingen giste-
ren tot ’ 1,13 per stuk.

Ook radijs wordt nog altijd dik
betaald. De bosjes ogen als schil-
derijtjes in de Holland-kratjes.
De veilingprijs varieert van ne-
gen dubbeltjes tot ’ 1,25; het bos-
jevan 15 tot 20 stuks.

Ofschoon het kouder begint te
worden, trekt de prijs van win-
tergroenten nog niet echt aan.
Prei en witlof zakten zelfs in
prijs. De exportprei zat op ’ 1,-
-de kilo, de prei voor de binnen-
landse markt op zes dubbeltjes.
Het witlof ging van ’ 1,40 de kilo
voor het binnenlandse product
tot ’ 2- voor het exportlof. De
dagaanvoeren liggen rond de 40
ton.

Boerenkool zat tussen vijf en zes
dubbeltjes de kilo. De witte kool
ging tot twee dubbeltjes de kilo,
de rode kool tot vier dubbeltjes
en de savooiekool tot zes dub-
beltjes. Voor Chinese kool was er
een hoogste druk van ’ 1,20 de
kilo en voor knolselderij van

’ 1,42 per knol.

Geforceerde kasasperges blijven
duur. De beste kwaliteiten gin-
gen van ’ 28- tot ’ 34- de kilo.
Daarentegen kostten de schorse-
neren, vanwege hun voorkomen,
bereiding en smaak ook wel
„winterasperges" geheten,
slechts ’ 1,20 de kilo.

boekbespreking
'Duizend
gezichten
van zuivel'
Een uitgave van het Nederlands
Zuivelbureau in Rijswijk, met re-
cepten, wetenswaardigheden en
curiosa uit de hele wereld.

Motief: de consument meer in-
zicht verschaffen in assortiment
en toepassingsmogelijkheden.
Niet allen in zuivelprodukten als
melk, boter en kaas, maar van alle
voedingsmiddelen en uitheemse
produkten en gerechten.
Het boek is samengesteld door
Ton van Es, free-lance culinair pu-
blicist, en Fon Zwart, eveneens
free-lance culinair publiciste. In
de inleiding 'Allereerst dit' geven
zij een toelichting op hun werk.

De uitgave heeft een overzichtelijk
indeling; beginnende met de pro-
ducent van de grondstof: de koe.
In chronologische volgorde wor-
den de diverse afgeleide produk-
ten van melk en hun toepassingen
besproken. Daarbij hebben zij veel
naspeuringen verricht om bepaal-
de namen en begrippen te verdui-
delijken. Bijvoorbeeld de origine-
le benaming en samenstelling van
de Sauce Béchamel, genoemd
naarLouis de Béchameil, eenrijke
Franse Markies. De eerste versie
van de saus bevatte naast boter,
bloem en melk een aantal andere

grondstoffen o.m. bieslook, sja-
lotjes, gekneusde peperkorrels
etc. Het boek is verlucht met voor-
treffelijke kleurenfoto's van natio-
nale en internationale gerechten
en stukken uit de collecties van di-
verse musea.

Voor de culinaire amateur in de
boekhandel te koop onder nr.
ISBN: 90.66.11.32.19 tegen beta-
ling van ’ 79,50.

"Een boek met produktin-
formatie, wetenswaardighe-
den en een extravagante de-
monstratie van de verweven-
heid van zuivel met cultuur
in al zijn facetten.

Creditcard doet prijzen stijgen
DEN HAAG - Als betalingen met creditcards (kredietkaarten) door
meer bedrijven worden geaccepteerd, kan dit een stijgingvan deprij-
zen tot gevolg hebben. Deze waarschuwing laat de Consumenten-
bond horen in haar gisteren uitgebrachte 'Geldgids'.

Houders van deze plastic betaalkaart geven per aankoop meer uit en
doen eerder impulsaankopen. De groeiende groep kaarthouders zal
dan de voorkeur geven aan bedrijven waar ze met de kaart terecht
kunnen. Dat levert die bedrijven voordeel op.

Met die hogere omzet hopen de aangesloten bedrijven de fikse provi-
sie dieze aan dekredietkaartorganisaties moeten betalen, te compen-
seren. Als meer bedrijven de kaarten accepteren, neemt die mogelijk-
heid af. De te betalen provisie zou dan ten koste moeten gaan van de
winst. Dat is soms niet mogelijk en voor bedrijven zeker niet aantrek-
kelijk. Het is niet uitgesloten dat de prijzen hierdoor stijgen, rede-
neert de Consumentenbond.

rond de klok
Het vaderlandse fruit, dat goed
aan prijs blijft, moet het in toene-
mende mate opnemen tegen ci-
trusfruit. De groothandel betaal-
de ’ 15- tot ’ 20- voor een kist
van 15 kilo sinaasappelen en
’17,50 tot ’25- voor een kist
van 15 kilo mandarijnen. Bana-
nen kwamen aan ’ 18- per kist
van 18 kilo.

Voorts kan de zon weer in huis
worden gehaald met Chileens zo-
merfruit. Een van de grotere im-
porteurs is de BV van de gebroe-
ders De Groot in Kerkdriel. Zij
brengen de groothandel ’30,-
-tot ’ 33,- in rekening voor een
doos van 8 tot 10 kilo nectarines;
’35- voor een kist van 8 kilo
perziken of pruimen en ’4O-
-voor een doos van 5 kilo Chileen-
se druiven. Komende week ver-
wachten zij in de haven van Rot-
terdam het motorschip „Nor-
mandic" met de eerste Chileense
meloenen.
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Voor al uw automat. en gereedsch. Maas- RuijterS-Vail derVlOet'
tricht, Bloemenw. 65.254525. E. Jasparstr. Kerkrade 045-418366. Heerlen 045- m^m^mmmtm jf| ff

'klip naccpn aanhannu/anpnc 28- 43210°- Meerssen> St Josephstr. 24. 223583. Aanleg van verwarming, gasNIC. UaSSen aannangwagens 643113. Gulpen, Rijksw. 35. 04450-2266. en sanitair. Erkend AVOI-installateur.Verk., verh., repar., speciaalbouw. Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353. Beek,
Onderd. voor alle merken. Stationsstr. Hoolstr 4 04490-78600 Hk\—i i^i^mi^m ui ih j,mm^mmmm^ p^^^ M

, " mmmmmmm mmmm^sfri \wui ujirrrOÊmi
6 Kerkrade. Tel. 045-455088. W[zJk M 'wil "MB' WÊÊI^^ 'WÊÊtKÊÊ^SmÊÊÊÊÊÊÊF\ WÊÊÊmÊmmÊÊmÊ^^Ê
W. Dabekaussen B.V. HBiHBO ■&*£/ Stienstra Hvootheken City-coif,ure Dekora Parket-Fabriek b.v. Schoonheidssalon Rosalie
043-632510. Levert torsie-assen en 7" 7„iririak h U Landnraaf Altiid de laaoste rente KostXe com Hoofdstraat 8 Hoensbroek. Tel. 045- Fabrikant en leverancier van alle soor- 9^ *2JT"I Zaanh.wagenonderd. voor zelfb. + rep. Limburgse ACCU Centrale . ""T*,V' .°9 ,„ w Z er 2rÖ Kmisltraa? 56 HeeZ 2?7055

n ï0^- dameS en
♦T' ZOnder ten Parket en 22 mm geborstelde bour- 258748. Elec. onth. Blendm. S

Gunst, priizen. Punterw. 7 M'tricht o"JT wcih.oic Ujtv b|t dakwerki shmg|es en dakter. puter-service. Kruisstraat 56 Heerlen. afspr Ook hairwaving-extention. aocL Beite| 114 HeL en 418989 bruidsmake-up. Dag- en avond ma;Radiateurnw.+rep.+laswerk. Accus- rassen Verk. dakrollen, isol. endakte- 045-712255. . Qogne. üeiiei m neerien. 4iö9öy.
Up, zonnek. bank + hemel + gezicW5

CaIVDSO aanhanOWaoenS «Cil.koprevisiefckentekenplaten. ge|S indus.terr. Strijthagen, Ampè- - ■ M UMI II ll■ I IM l'll 11111 !'■ bruiner. KytZ^TZZZzSOO^ Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700. ?estr. 5. Tel. 045-314218
9 ■BSiaiHi' PegaSUS Parket Geleen - *in diverse uitvoeringen. Handelstr. 4 . J Veldhuizen De vloer met karakter. Specialist in Maya ötam-fle Lang

Nuth. Tel. 045-244904. Canton ReiSS PailS Center N.K. VerweijSt 045-213760 OrenStein & Koppel-SteSSen bV Ramen en deuren jn kunstst en - boekeri eiken planken. Totale kosmetiek minilift figuurcj
Originele GM-onderdelen, access. Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij Sourethweg 10 Heerlen. 045-417876 hardh., iso-begl., pvc dakgootbekl Rijksweg Zuid 233. 04490-46675. rectie. Emdstraat 79 Schinveld. 'ei

■ ■ ■ - scherp afgeprijsd voor iedereen! Val- ontst. uw riool en afvoer met de mo- servicedienst. Heftruckverhuur, electro ro ||. Smedestr. 6 Kerkrade. 454729. n n
045-255453. __

-.v. kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040. dernste-app. Tev. dakgootbekl. met of diesel. ■ Ger Bloemen Parket -———^^onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur. BF i~llilil lill \i I I ■■■■ Lamett de supersterke vloer uit Zwe-

S^ Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen n ' w h Sportprijzencentrum Heerlen'pitï£ " rXndTö Brunssum^e.. ï%Sl7s93^iM^i Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC DeCOrette Aug. V. WerSCh Luxaflex Ruldttnerweg 9 Nieuwenha- Bekers*'trofeeën * medailles. V*
045-253741. êen arote S dakgootbekl. en schoorsteenvegen. Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-713581. H. HoeppermanS CV. gen. 045-311106. drukkerij, offset, graveerinr. Geleend9 Smedestr. 6 Kerkrade, 045-454729. Aquarel, olieverven, tekenmateriaal, sanitair c v dakwerk gas water ■# v 53 Heerlen. Tel. 045-713379.
AutobandenßremenßV mmmwmSEMmwm H.J. Crombach b.v. """"L_ - ■__ ZATSS^" é, SSBti wn. m*m '±^t=——- <Automatenalen, APK-keunngen ii.u. wumuawi u i,

mmmmmmVTXGmGmmmmmmm* 32a Heerlen Tel 045-718562. Ma.
’50,-, accu's, uitlaten. Kampstraat Techn. isolaties+dakbedekkingen. Van nesloten * open v a 13.00 uur * za.
59, Landgraaf.. Te,. 045-311784. Autocentr. Collaris-Euïopcar IZZ Sac IE^ST ' Daemen's houtwarenfabriek' !ClUU lIÏÏiIHWI 'ï'S uur

P '' L£J
MbSVZr: n,D kJW n KH-i Fabr- v gereedsch.steien, hout- Aster" oarket en kurk Jacobs Ass. en Makelaardij o 5

nm ii ii lüillM i„ Ïïs7?n?n? DakkO-RubO dakdekkerSbedrijl draaiw., emball. hout. goedk. stookh.. " !J? uT\ .»". HanhPnstr 57 6461VT Kerkrade. * »mmS^SSfÊKÊ -'en. 045-720202.
Al uw dak-, lood-, zinkwerk, lichtkoe- rooier, v. bomen, tafe.-schouwb.ad. HorbaCh B.V. 045-723282 SK^ParSt M8-"rf Srt fi^m^TX^

1f..**....»*..». ' pels, schoorst., kapellen, isolatie enz. vlgs tek. Te k gevr populieren Mm- makelaardij onroerend no m' Boschst 81 Maastricht Dormigstr. 20, 6371 VZ Landgraaf-
Jan fijten. Tel. 045-251171 VeriCken Leasing Gatestr. 37, Landgraaf. 045-310741. gersborgw. 7 Voerendaal 045-751253. ]^\l^S!el ï betere {a&WK ■ l
Akerstraat 105 Brunssum Varnor Ml- $^^^^ *%£r De la RflV Dakbedfikkinaen B V i-iT ~n woonh. Schaesbergerw. 36 Heerlen.

Fc ' fickée Taxaties/Makelaardij
erkend. Autor„school sinds 1955. ZS&*Z*"MM2M. Zl.l B.^l ?S hL, V) i^^Bii *„„i„a Ma Uo| aarriii h « B°oSten P3rket H°ensbroek Bemiddeling bij koop en verkoop, J *Hfirm AdamS b V Heerlen SSJ? ïïwlfesoro vSS? al uï w" V Z11*" ' AqUina Makelaardij b.V. Alle soorten klassiek en modern parket, pothekenen taxaties van uw onr go Jnerm ftoams P.V. neenen boekJel. 045-225070^ Voor al uw bi- ; Bemiddeling bij aan-en verkoop van Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.- Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819 k
Huijn v. Rodenbroeckstr. 38. 045- Canton ReiSS Lease tummeuze dakbedekking. ~, . onroerende goederen. Deken Nico- voorw. Cons.bond. sjr. gar. Weusten- ?
igSflesau'toTvwVoïen^dTsO SPec' °P het 9ebied van °Perationele' 111 llf 11 lI^MM "" C

B'V' instal J'fbe!lnl,
f T

, layestr' 1 ■ Heerlen' 045-715566 raedtstr' 45 Hoensbr- Q45"214395- miiMmMJimmm^i I15*4/. Lesauto svw bon en auoi öu. leasing. Alle merken Tel 045-718040. Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel -rS;—1, — WmmmmmÊÊlmm^ f

Verkeersschool Leo Cremers Fax: 045-718581 . SSlukt^n,£ water'samtair' "tm^ bv h*m ïïf MZIJZZWmm Technisch buro J. Frissen Bi
ANWB-erk. motor, auto, vrachtauto, »MIBIIB—TlB^^ Drukkerij SchreUrS h°9ed^k noo.rem.g.ng. B^nriKgel.no^J^P^^^P:^- LaiïlbertS Specialist in cv., airco, ventilatie, J ,
bus, aanhangw Opl. J£ chaf Jipl. - Handels-, fam, en textieldrukwerk fo- Het SanitairhUlS Chir MaaS Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819: Rolluiken, zonweringen b.v. Lindelau- fSLf' S^T^jvtReew. 139 Landgraaf. 319474-312558. . tocopie, stickers en kant.boekh. Gra- .. t - femLande 21 Voerendaal Tel 045- LmtJensstr- 17 Heerlen. 045-71731Ö

Verkeersschool Arnoldussen Antiekhandel Simons
c verstr-68Kerkrade-TeL 045-413045- Sfng,efvnS: ySwE£: Stienstra Makelaardij b.v. %ËZ%^eZX^o 5 !lerneerbicnüül MmuiUUWBII Grote keuze in Franse en Engelse ant. 166 Brunssum 045-252475 n " . "' n

J
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Hoogstraat 201, 6373 HT Landgraaf, meubels! Do. koopavond. Dorpstr. 45 Drukkerij Vliegen '. onr ,fe
td' W*J2'' Mi.hra Hprnal h uTel 045-311631 Ooleidina alle riibe- M,,th u uonv nln 9/n^7

uiunnsiijim.iji.il projektontw. en bednjfsobekten. IVllinra-rieroai D.V. W\}W MlMilMmimm 1£^i^^S\mi's NUth' U kerk' °45"243437- SM4^466,?6 Keikrade-ï/eSt ,T 1 GaSSerVICe Knibbeler Kruisstr. 56 Heerlen, 045-712255. W., Het vertrouwde adres voor al uw rollui- 'jj/. ' 045-411432 Voor drukwerk wat de Hommerterweg 106 Hoensbroek. Tel. Brugstr. 50 Maastricht, 043-252933. ken of onderdelen, kunststof schroten,
ChriS AdaiTlS Antiekhoeve P. Laeven aandacht trekt en indruk maakt. 045-214990. Onderh. en vernieuwin- service of reparaties. Beitel 4,6466 GZ - [
ANWB erkende auto- en motorrij- Rozenstr. 1 aan de Prov.weg Vaesra- gen van c.v.-ketels, geiser, boiler enz. Makelaardij Roebroek Kerkrade. 045-413049. VelOfia-HabetS. Tel. 045-4237^
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW de. Tel. 045-241628. Door eigen im- nmMorjj I 'Ortve D V , .. » \ Bemiddeling aan - verkoop huur en ver- Centr verwarmina onderhoudsdiens(a
Voerendaal. Tel. 045-751718. port een groot assort. antieke meubels. K " drukwerk voor handel en Technisch BurO Sora huur-^tie - hy^theten Paralleweg Jh. Hendriks. Tel. 045-256371 Tevens uw adres voor energiezuinig j

Ai.tnriicrhnnlFccorc r^—-, industrie, farniliedrukw. Kouvenderstr. CV., gas, water, sanitair, dakwerk, 15, Hulsberg. 044üb-i/u/. Past. Greymansstr. 18 Schinveld. Zon- ketels. Vraag vrijblijvend offerte. Pu
HUIUNJiUIUUI Cs«r!> m i iiiMa 35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij loodgietersw., kompl. badkamerinr. M„.. 11/on{> Mai,Qloa«.|/on,nnr wering, rolluiken en kunststof ramen. straat 5 Terwinselen. t
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens mDT M L'Ortye drukken het scheelt u stukken. Akerstr. 135 Kerkrade. 045-412442. NaayKenS rYldKeiddiSKdmuur " -
jmotor-en vrachtw.opleiding. Mentenlaan -7-T^/^ De Hesselleplein 22, 6411 CH Heerlen. ~zi~^_..:~~"~::.^_mmmÉÈ l6 Landgraaf 045-312736. , H. Wante installatiebedrijf Tel. 045-717910. Bemidd. bij aan- en Venetian BlïndS b.V.
R rlpn Ilnnn KprkraHp.Wp«t Rahuhiiiq Pptra Drukkerij Greven B.V. Heerlen 722506. Landgraaf 310977. verk. onr. goed, taxaties, hypotheken. zonweringskonstrukties, jalouzieën,o. ucii uuup ncnuaus ncai Dauyiiuia r cua Vooral uw handels-, reklame-en fam.- Voor al uw technische installaties op . . n . . n#> . markiezen en roll. in alu., staal + pvc. MohertS Verhuizinnen B V411687. Caumerstr. 74. Lessen in Mer- Kwaliteit en service en betaalbare prij- dkw Drukk Greven bv Swee. gas- water-, sanitair-en c.v.-gebied LenderS Onroerend Goed Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416. T l 7T y . nnrtbe-■WSKfeWSr'* S^XtSS&r"* Nncs-r 39. Brunssum 0,5-252675. ' ,-T^^SSS&\
Autorijschool Theo v. Bentum Baby Margo. Tel. 045-453307 Drukkerij „Lanteern" 'IffiffilHlßß Voerendaal " °45-750612

HTCD . n<„7l«n **««-"«'«"-««;7

RijlesDan naar Bovag auto-+ motor- Hetmeestkompl.babywarenhuisv.de Uw adres voor alle fam.-, handels-en 7**/ I ppnapr? hu I iri NUM 81.1.ö. Keizen U4o-£/10bU i^i^H»n^nmiTTTr:^*« 'rijschool Theo v Bentum. Pers.auto laagste pr. en de beste serv. Hoofdstr. 15. verenigingsdrukwerk. Hei-gnndelweg lbbimbi» u.w. uu nira Specialist in Amerika/Canada Reizen. mmmmmmimm^^
T^^f^7 Gmsir 7 ooki^KloosterraderstM4Kerkrade S.Ü G

T3BïlfgSu8ïlfgSuln,,84148C EnergiecentrumMinlib.v. : ■H broek. 045-217487. L(} ba|jy. en [M^ Rr Rombouts|n 2 Heer|en 717237. 1730 ~ za. van 11.00-14.00 u. y Wersch
DeSiree LindelaUl 045-214217 Raadhuisplein 7, Nieuwenhagen. ■■■ïïHTqTFTTTTnTTiïïiTBHB Bokstraat 6 Heerlen. 045-229755. r . .... ... Hiihprtnc ólari Rpi7Pn Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-7135»
Lokerstr. 16,6413 EN Heerlen. Erken- Landgraaf. Winkelcentr. .Op de Uw vloeibare energie-specialist. Franken Makelaardij o.g. nuueriüa HldU nßittii Verf, behang, gordijnstof, vloerbeö"
de autorijsch. Lesauto: Honda Integra. Kamp". Tel. 045-316171. _. _ , Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60 Bredestraat 32, 6211 HC Maastricht, Lid Garantiefonds. Reizen naar o.a. king en zonwering.

DlbeVO J. Diederen Schinveld Landgraaf. 045-318170. gespee. in winkels in geheel Limb. Ta- postenri|k, Italië Joegoslavië enz.
Hengelsportarl. laag geprijsd. Grote xaties en Beheer, 043-211230/214471. 5' o

E
nyrr ËsporoßnrammaBnramma ,■m^ÊMmmJMmU^^^ mmmmmm W keuze dierbenodigdh./voeder! Voor de ... m . 352871. Vraag gr. ons reisprogramma. -ji n ~~2 jfn^fl

p . .... „ D„ „„uu^non,^,,,, tuin: potgr, mest etc 045-252275 Makelaarskantoor van Wersch _ mvf JBSfiii1Schadeherstelbedrijf Jo Koenen Bouwmachines Damoiseaux KEHO Keukens. Tel. 045-410669 Bemiddeling bü aan- en verkoop, taxa- MmÊMMMSMÊm "rlf^Verlengde KJintertetraat 22 Hoens- PeterS-AckermanS Dierenben. Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De «es. bemiddeling bij hypotheken enz. — \broek. Tel. 045-215450. Focwa-hd. n^^^* Bertßl 108 Industriestr. 51 K'rade-W. 413262. zaak die alles in de hand heeft. Maat- Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-452234.
«hH«,iinkpMpr Rprw

AutOSChade Hub V Well Stationstr. 106 H'broek. 211841. Bak- werk. Waar de klant nog koning is. 1.: : I "l»'Bl«dR Jdliwen ft £n. ü.ï. btadSWljnkelder HeiDS JC»"^!*^. Hollanders-Nieuwsma verhuur kunstm. bestrijd.midd. Vossen Keukens . Lid ANVK ■HMlißHffiii^ zS^ffSSn^oS
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge- Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045- w . . - 3 iaarvoll garantie en service. Glaspa- n ,m, w niIPJ n„. 211486. Ganzeweide 54-56, Heerlen. nen. Specialist in geschenkverpakkmö
voerd met Focwa-garantiebewijs. 218888. Verhuur van materialen en KnOpS dierenspeciaalzaak | e(S| Kerkp |ein 45j Eikenderweg 77, DuiTtOnt BV Vaals. 04454-2371
,^^M„i | i|iT|T||||| i^^m machines voor het maken van een oprit Dier-en aquariumbenodigdheden, luxe Heerlen. Tel. 045-717555. Tentstraat 83. Sinds 1973. Maatwerk R prt R P|/orc Tu/ppu/iplprc mmmmmarmmimmmmrïïfmmWtmmUmiiSmmimM en net bouwen van een huis. accessoires voor uw dier. Geleenstr. in aluminium ramen deuren, rolluiken, oen ncucri iwcewicicib.
, . . n „ r ' ■ 43 Heerlen. Tel. 712197. BOSCiI keukenSlUÜlO A. Eggen rolpoorten en tevens zonweringen. Adres: Willemstraat 85 Heerlen. Tel.AutOCentr. COllariS-tUrOpCar ■■BHBSOBNI Akerstraat Noord 160, 6431 HR Hoens- 045-726840. VAB Vaals, tel. 04454-1993
Pers.auto's, pers.busjes, bestelauto's ii^—Éï>\yIMÏl\t\liWÊÊÊ—\ broek- Tel- 045-213027- Levering i^^^^i i.LJ.I.y;ijATmmmmm\ '" Verkoop van wegenbouwmach., wa
en zelfverhuizers. Schelsberg 45 Heer- NOVater handelsmij b.V. Bosch inbouwapparatuur. ■■■■MililMiAaiJ^i^i^ Rijwielzaak BeCkerS sen, trilplaten, stampers, kompreg.fLtoDAutoïTrtiuur Sittard BV &2&£ il>r

»", Danscentrum Weisscher Keukenfabriek Brouns Heijnen Kaelen B.V. 04450-1454 gjj»^ ««««*»»■ «■ S. ISSSSSJTSSSSm!
U.rh uon n»rc >.*»"« hP«teiauto's DOUW en dak- Tel- 045-226663. Lid FDO, NBD, BULDO, NRRA, NADB Wij maken uw keuken en kasten geheel Verkoop - service - verhuur van motor-Ss tamti«auto% en autoambu: start cursussen be9in ian- en **$■ "aar uw eigen ontw. en opmaat Num- zagen - zaagkettingen - tuinfrezen - Ra|einh Cvcle-Center HelflerSSS! 'ipS Srpnt en oroeosver- Srhnnwpn marmpr natuiirstppn Schinnen 04493-4343. Mer 2-str. 60 Kerkrade. 045-455633. houtbloksplijters - verhakselaars - naie.gn üyc.e venier neigerb _|^=— _^tance. easing, long-rent en groepsver benouwen marmer/natuursieen bladveoers Riikswea 44 GulDen Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
voer. Nusterweg 88a Sittard 04490- Grootse keuze jn mode, en steensoort. AldOradO / BJQ BOSS oiaovegers. KijKsweg buipen.

Mountainbikes 625,- JTOlllimP
04744234Z5andStraat [^T^T'V^o^ MM.lllJ!li^dlJJ:^l!JdldJl. Keukens+sanitair - bouwmarkt. Indus- mmmm ■ ,^! iß""rt- p" + renaraties
04^44-^345. 30-50% korting, direct v. importeur. triP<;tr m Tpl 045-211685 6433 JX . mm!,lMX\\l\*!lAM\W\m ! Gespreide betaling mogelijk.
VpnrkPn AutnvPrhiiur Tel. inl./afspraak 045-244020/216709. n n HSJoek ~

d i * t . <uc oonnn7Snauto^ Boumans Brunssum 'oen broe^ Huur of koop al uw machines bij Nijs van Bijnen brommers-rijwielen Ron Lenten. Tel. 045-320007
l T Sehul rs H sbergs 60 ■BEREB SM- Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en MuyterS Keukens b.V. o j,

H
Gazelle . Raleigh * Batavus * Spartax Jlum. pvc rolluiken kunstst *oJ
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Stroom bezwaren tegen
aanleg SW 21 van tafel

Twijfelend tussen
herfst en lente beweegt
deze winter zich voort.
Veel mistige dagen ma-
ken niet echt vrolijk.
Maar voor wie de tijd
neemt, valt er in de
diepste stilte op een bij-
na vergeten plekje een
pracht moment te bele-
ven als dit. Deze foto is
gemaakt aan de Welter-
vijver in Heerlen.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Liefst 51 be-
zwaarschriften van voorname-
lijk Brunssumse burgers en
instellingen, tegen de aanleg
-van de snelweg SW 21, zijn
door de Brunssumse commis-
sie voor beroeps- en bezwaar-
schriften ongegrond ver-
klaard.
Volgens deze commissie, voorgeze-
ten door CDA-raadslid Palmen,
weegt de enorme stroom bezwaren
niet op tegen de noodzaak van een
nieuwe, snelle verbindingsweg van
Sittard via Brunssum naar Heerlen.

Banenmarkt
succesvol
Van onze verslaggever

KERKRADE - De tweede Kerk-
raadse banenmarkt heeft gister-
avond direct ongeveer 45 banen op-
geleverd. De verwachting is dat
door de gelegde contacten nog meer
jongereneen betrekking zullen krij-
gen. .
In totaal werden door met name
Kerkraadse bedrijven 175vacatures
aangeboden, waarvoor zich 170 leer-
lingen meldden. Dat waren er 60-
-meer dan, vorig jaar. De organisatie
had gezorgd voor een bus die pen-
delde tussen de LTS-en van Bruns-
sum, Hoensbroek en Kerkrade.

Man dood
gevonden

HEERLEN — In een flat aan ö\e>
Vossekuil in Heerlen is gistermid-»
dag een dode man gevonden. Dé
man heeft de Duitse nationaliteit.!
De doodsoorzaak staat nog niieb
vast. Nadere persoonlijke gegevens1wilde de Heerlense politie nog nietj
geven, omdat de familie nog niet op
de hoogte kon worden gesteld.

Doorgereden
na aanrijding

KERKRADE - Op de provinciale
weg (SW 26) is een bestuurder van
een Mercedes 190 maandag vanaf de
oprit Hopel de snelweg opgereden,'
zonder met het overige verkeer rei
kening te houden. De man heeft een
botsing veroorzaakt.

Een achterop komende auto moest
uitwijken naar de linkerrijstrook.
Een daarachter rijdende bestuurder
kwam hierdoor in botsing met een
ry leiconblokken en daarna met zfjn
voorganger.

De schade bedraagt 11.000 gulden.
De veroorzaker, de Mercedesbe-
stuurder reed verder. Getuigen wor-
den verzocht zich te melden bij de
gemeentepolitie Kerkrade: S OAS-
-467666.

Procedures
Het ongegrond verklaren van de be-
zwaarschriften hoeft echter niet te
betekenen dat de gemeente Bruns-
sum en de provincie Limburg nu zo-
maar met de aanleg van dewegkun-
nen beginnen. Eerst zal de raad van
Brunssum het ontwerp-bestem-
mingsplan 'Emma', dat zowel de
aanleg van de SW 21 als het herge-
bruik van het voormalige Emma-
mijnterrein behelst, al dan niet in
gewijzigde vorm moeten goedkeu-
ren. Op 31 januarikomt dit college-
voorstel in de raad.
Indien de raad akkoord gaat met het
voorstel, kunnen de tegenstanders
nog altijd met hun bezwaren aan-
kloppen bij GS van Limburg. Krij-
gen ze daar ook nul op het requèst,
dan kan de Raad van State worden
ingeschakeld, om de geopperde be-
zwaren af te wegen tegen de nood-
zaak en het nutvan een nieuwe snel-
weg door de Mijnstreek.
„Veel zin heeft dat niet," zei direc-
teur Gemeentewerken F. Van de
Kant gisteren desgevraagd. „De
aanleg van de SW 21 is zo goed als
zeker. Er is al een hoop geld voor
vrijgemaakt, ruim 26 miljoen. Dus
reken er maar op dat dieweg binnen
nu en dik twee jaar gereed is. Mis-
schien dat de klagers via het aan-
spannen van RvS-procedures nog
voor enig oponthoud kunnen zor-
gen. Maar de aanleg tegenhouden,
nee, dat zit er niet meer in."
Volgens het gros der klagers brengt
de aanleg van de SW 21 zowel ontoe-
laatbare verkeers- als milieutecnni-.
sche veranderingen met zich mee."
Groei van geluidhinder, toename
van onveiligheid, afbraak van het
leefmilieu en de verdere belasting
van de natuur vormen binnen de be-
zwaarschriften de zwaartepunten.

Diefstal uit
ziekenhuis

Brandje in
schoorsteen

Autosloperij zonder
problemen weggesleept

KERKRADE - Een Kerkraadsé
man en vrouw hebben gisteren, irj
ieder geval,een radio gestolenin het
Kerkraadsé ziekenhuis. De polifie
in die plaats heeft dat vastgesteld
nadat ze gisterochtend om drie uu*
in Bleijerheide een 27-jarige man en
een 16-jarig meisje betrapte. Het
duo was net bezig met het uitladerj
van stereoapparatuur, een tv en fo»
to-apparatuur. Na onderzoek bleek
dat de man bij de afdeling patholo}
gie van het St. Jozefziekenhuis een
radio gestolen te hebben. Naar de
herkomst van de overige spullert
wordt nog verder onderzoek gei
daan.

BRUNSSUM
Toon Pierik, van de
Brunssumse een-
mansfractie D'66, is
bijzonder nieuws-
gierig naar de stand
van zaken rond de
Awacs-convenant
tussen Brunssum,
buurgemeente On-
derbanken en het
ministerie van De-
fensie.

Pierik schrijft dit in
een brief aan burge-
meester Hoogland
van Brunssum, in
de hoop dat zijn vra-

D'66 Brunssum
nieuwsgierig

naar Awacsdeal
gen over deze veel-
besproken Awacs-
deal, op 31 januari
in de Brunssumse
raad behandeld
worden.
Het raadslid wil on-
der meer weten hoe
en wanneer de toe-
gezegde schade-

claims aan zowel
Onderbanken als
Brunssum werden
afgewerkt; hoe het
zit met de toegezeg-
de werkgelegen-
heid, alsmede het
geluidsbewakings-
systeem en de fly-
catchergegevens.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Omdat een van de
autoslopers, geschrokken door het
onverzetttelijk opruimen van de il-
legale wrakken bij zijn
collega/buurman, ineens zelf zijn
sloperij begon te 'slopen', bleef gis-
teren de actie van de provincie be-
perkt tot het wegsiepenvan één ille-
gale autosloperij nabij het al bijna
legewoonwagenkamp In de Cramer
in Heerlen. Het wegsiepen verliep
rustig. Zowel de politie als de Mo-
biele Eenheid hoefden slechts toe te
kijken.

De actie was nodig, omdat twee slo-
pers, ondanks een verbod, toch
weer waren begonnen met bedrijfs-
activiteiten. Van de dertien slopers
op en rond het voormalig centrale
woonwagencentrum van de Ooste-
lijke Mijnstreek op het terrein In de
Cramer, waren nog vijfover. Zij ma-
ken bezwaar tegen het autowrak-
kenplan van de provincie waarin
staat dat autosloop alleen nog toege-
staan is in het gebied Weggebekker,
dat speciaal hiervoor is ingericht.

Van drie van hen loopt een procedu-
re bij de Raad van State. Zolang
deze procedure loopt, mag er niet
tot ontruiming worden overgegaan.

Maar van twee andere slopers werd
het verzoek tot schorsing van het
ontruimingsbevel niet ingewilligd.
Toch bleven zij op het terrein In de
Cramer actief. Die twee slopers zijn
gistermorgen van hoger hand 'opge-
ruimd', van wie er een bij het zien
van de ME en de ontruimingsploeg
te elfder ure eieren voor zijn geld
koos en zelf begon op te ruimen.

Het sloopmateriaal werd gistermor-
gen in vrachtwagens geladen en
naar een ander sloopbedrijf in Heer-
len gebracht. Daar wordt het voorlo-
pig opgeslagen totdat er een koper
voor is gevonden. Uit de opbrengst
wordt een deel van de ontruimings-
kosten betaald. De rest zal de
dwarsliggende sloper zelf moeten
betalen, aangezien de gedwongen
onruiming geheel voor zijn reke-
ning komt.

In de eerste dagen van februari zal
overigens met een nieuw, uitgebrei-
der bodemonderzoek gestart wor-
den in hetgebied In de Cramer. Dan
zal nauwkeurig worden bepaald
waar en hoe erg het terrein vervuild
is. De sanering van het terrein gaat
meer dan tien miljoen gulden kos-
ten. Uit een eerste onderzoek is vast
komen te staan dat de grond ernstig
verontreinigd is.

LANDGRAAF - Door een schoort
steenbrand is gistermiddag in een
pand aan deKoestraat in Landgraaf
lichte materiele schade ontstaand
Gelukkig raakte niemand gewondi
Een verstopt rookkanaal' veroor-
zaakte de brand.

De commissie onder aanvoering
van Palmen veegt deze bezwaren
van tafel: „Via onderzoek is aange-
toond dat de aanleg van de SW 21
noodzakelijk en technisch uitvoer-
baar is. Daarnaast heeft onderzoek
uitgewezen dat de aanleg van de
weg juist de verkeersveiligheid ver-
groot, omdat andere druk bereden
wegen ontlast zullen worden. Bo-
vendien is via onderzoek bewezen
dat er geen groei zal plaatsvinden
van geluidhinder of milieu-aantas-
ting. Met deaanleg van deze weg zal
in de regio een herschikking van
verkeerstromen plaatsvinden,
waardoor juist de veiligheid en de
milieubelasting geringer zullen
worden."

Herschikking

(ADVERTENTIE)

Wintercollectie
alles Vi prijs

City Fashion
voor individuele mode
Heerlen, Klompstraat 4

Van onze
verslaggever

HEERLEN - Circus
Krone is van plan
eind juni naar Heer-
len te komen. Van 26
tot en met 28 juniwil
het grootste circus
van Europa zrjn ten-
ten opslaan op het
Bekkerveld. In 1985
was Krone ook al
eens in Heerlen en
trok toen in drie da-
gen tijd 23.000 toe-
schouwers.

Klaarblijkelijk is het
bezoek aan Heerlen
in die tijd goed be-
vallen. Krone wil
Heerlen dit jaar aan-
doen op reis van Lu-
xemburg naar Am-
sterdam. Frans Wolff
van de Club van Cir-
cusvrienden heeft de
onderhandelingen
gevoerd met Krone.
„Er wordt nu nog
steeds gesproken

~ over het optreden
van de Krone-arties-
ten in 1985. Met Kro-

Circus Krone
komt in juni
naar Heerlen

Ne werd toen ook op-
nieuw het Bekker-
veld in Heerlen in
gebruik genomen als
circusterrein. Histo-
risch gezien is dat
natuurlijk de aange-
wezen plek voor een
circus. Gelukkig kon
een hernieuwd be-
zoek net in een gun-
stige periode, want
op 30 juni gaat in
Kerkrade het WMC
van start en dat zou
de nodige concur-
rentie met zich mee-
brengen."

Burgemeester en
wethouders van
Heerlen hebben nog
geen toestemming

gegeven voor het be-
zoek, maar alleszins
wordt verwacht dat
dat geen problemen
oplevert. „Ik heb er
in ieder geval geen
bezwaar tegen, als
het circus akkoord
gaat met de condi-
ties die we de vorige
keer ook gesteld
hebben," aldus wet-
houder Willem Bos.
Die condities waren
toen dat er een borg-
som gestort wordt
(6.000 gulden) waar-
van eventueel het
Bekkerveld hersteld
kan worden, indien
dat onverhoopt
schade oploopt van
zware voertuigen.

(ADVERTENTIE)
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Konijnen

fWogat wp,t dwaze, boze en
*Hfce reacties gekregen op het
Hkie van de dode konijnen
j*eLD van gisteren) die enkeU
§9en aan de takken van een

boom hebben ge-
En die vooral de aan-

rjfcht trokken van niet begrij-
f^de kinderen ("pa, groeien
}fr konijnen aan een boom?')

verbouwereerde en
°ze volwassenen ('nee jongen,
T o/ andere idioot moet dieer*n gegooid hebben').

Konijnen (2)
een Brunssummer

(j.^en de konijntjes betrokken
r*L een wetenschappelijk expe-jj^t, waarbij men uitging
'o n nieuwe knaagtechnieken

’ fioog niveau. Daarmee zou-
jj"*1 bomen al tijdens hun groei

gemaakt kunnen°rden voor de houtindustrie.

Konijnen (3)
theorie. En,c j; natuurwetenschappelijk

«ort er wel het een en ander.n deze optie, zo verzekerde
teren een aankomend bio-

-o^9. die zijn doctoraalscriptieer Argentijnse kruipmuizen
Q^n opzij legde en zich volop

op de- konijnen-
-0o?lre van Schinveld.
°D h ces deze vriendelijke heer
bol

et begrip logica, waarmee
bfr, enstaande veronderstelling
J^-aderd zou moeten worden.
c 0 an kom je al gauw tot een
(jj'c'uste," riep hij gisteren
hur de telefoon. Maarwelke zei

'J niet.

Konijnen (4)
*en en ander verhaal vertelde
Oe« meneer uit Kerkrade. Vol-
r^ * hem waren de konijnen in
Uj a °9m gegooid om jagers en
v^aelaars te waarschuwen
lijj de gevreesde en besmette-
tf^ virusziekte myxomatose,
kor) XJ?eer onder het Schinveldse
fjj^jneuotk zou heersen en al
cc ' wat viervoeters naar de, u^ige knaagvelden zou heb-
j/1Qeholpen. Ook leuk bedacht.
it,

ar dan brandt de vraag:
kan?om hina alleen ac buiten-
Iqi } van die konijnen in de

en werd het door myxo-
der. e aangetaste vlees bijzon-

vakkundig verwijderd..?

Konijnen (5)
de«l opers> zou 3e kunnen

'"een. En dat denkt ook een
'arm elaar uit Schinveld, die
de ,y bekerde over de bungelen-
de t?niinen en uiteindelijk met
leg lneorie van een onverbetelij-
SC h- st°koude stroper uit het
fcio lnveldse op de proppen

e isteren belde hij even: ofwe al
se Van een notoire Schinveld-
ai *?r°Per hadden gehoord, die
nèn ■ Zi^n kinderjdren konij-
str m de Schinveldse bossen
fcoor w' en inmiddels al 31 keer
vnt e feiten in de kraag ge-
üZer\ veroordeeld is.
va ' aaar haddentwe nog niet
ty Benoord, maar erg verrast
Tpr,Zn e vanwege die eerdere

toch al niet.
vau ndelaar wist in ieder oe'

hee
e melden dat dit stropend

dath apiustitie wü laten zien
Va«w niet fclein te krijaen is.
Ve fc

ar dus die demonstratie-
de £9nyientoot, wapperend in

daV en bondia: ookna dekerst-
oiJüfü d,us nogal wat discussieer dode konijnen. " Een ingehuurd transportbedrijf kon gisterenzonder problemen wrakken en ander sloopmate-

riaal opladen en vervoeren. Foto: FRANSRADE
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Proficiat Jantje Senden

f JjÉ

i
met dien veertigste levehsjoar.

Vuur zoepe dich zoterdig 'n rib oet.

t I
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge-
ne wat hij met zijn liefdevolle zorg, zijn innemende

j goedheid en voorbeeldige levenswandel voor ons
heeft betekend, geven wij kennis, dat God tot Zich
heeft geroepen

Tjeu Belles
echtgenoot van

Neske Storeken
Hij overleed op 68-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade-West:Neske Belles-Storeken
Kreileroord: Phili Aay-Belles

Eef Aay
Lesley, Belinda en Natasja
Familie Belles
Familie Storeken

6467 AE Kerkrade, 22 januari 1989
Kaalheidersteenweg 158
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 27 januari as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ter-
winselen. waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis donderdag 26 januari om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede dat toch nog onverwacht,
in de leeftijdvan 68 jaar, is overleden, voorzien van
het h. sacrament der zieken, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, dochter, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Trees Hanssen
weduwe van

Paul Buskens
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Vaals: Trees Kröll-Buskens
All Kröll
Diana

Terwinselen: Annie Bal-Buskens
Theo Bal
Patrick

Gracht: Jo Buskens
Marjo Buskens-Kerstges
Pascal en Maurice

Heerlerbaan: Marianne Kickken-Buskens
Jos Kickken
Familie Hanssen
Familie Buskens

Kerkrade. 23 januari 1989
Rukkerweg 241
Corr.adres: Kaardebol 2, 6467 HT Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 28 januari as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Terwinselen-Kerkrade. waarna aansluitend de be-
grafenis op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 27 januariom 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145, Chèvremont-Kerkra-
de, gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij onverwacht en
veel te vroeg afscheid nemen van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame, dierbare moeder en trotse oma, lie-
ve zus en schoonzus

"Martine Thérèse
Angeline Frijns

echtgenote van
Marius Hubert Schyns

Zij overleed op de leeftijd van 65 jaar, gesterkt door
het h. sacrament der zieken.

Valkenburg a.d. Geul: M.H. Schyns
Slenaken: Vianney en Anne-Marie

Schyns-Thijssen
Ghislaine

Nuland: Guus en Ghislaine
de Vries-Schyns

Utrecht: Gilbert en Klaske
Schyns-Elzinga

Montfoort: Govert en Nicole
Weinberg-Schyns
Maryse

Utrecht: Mario en Kandra
Schyns-van denBerg

Utrecht: Raoul Schyns
Josien Mooibroek
Familie Frijns
Familie Schyns

6301 ZP Valkenburg a.d. Geul, 23 januari 1989
Betsy Perklaan 36
De plechtige uitvaartmis zal plaatshebben zaterdag
28 januari as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg aan de
Geul, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats te Oud-Valkenburg.
Gelegenheid tot persoonlijk condoleren vanaf
10.30 uur, voor de aanvang van de h. mis.
Voor de zielerust van de overledene zal de avond-
mis vrijdag 27 januari om 19.00 uur worden gehou-
den in de parochiekerk van de H. Joannes de Do-
per te Oud-Valkenburg.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets. Spoorlaan 29, Valkenburg aan de
Geul; bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
In dankbareherinnering aan wat hij voor onsen ve-
len betekende, hebben wij, geheel onverwacht, af-
scheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Toon Berg
echtgenootvan

Henny Sluijmers
Hij overleed op de leeftijd van 58 jaar.

Heerlen: H.H. Berg-Sluijmers
IJsselstein: Corrie en Jean Sabel-Berg

Chantal
Heerlen: Henk en Henny Berg-Berken

Myrthe
Familie Berg
Familie Sluijmers

24 januari 1989
Verschuurstraat 32, 6415 EX Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 28 januari
1989 om 11.30 uur in het crematorium te Imstenra-
de, Heerlen.
Bijeenkomst aldaar om 11.15 uur, met gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, donderdag en vrijdag van
17.30 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familie
Berg bij het plotseling overlijden van

Toon Berg
Heerlen: moeder Berg-de Bruin

broers, zusters, neven, nichten

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van de heer

A.F.J. Berg
Gedurende zijn 20 dienstjaren bij de gemeente
Heerlen hebben wij hem leren kennen als een goed
collega en plichtsgetrouwe medewerker.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,
de burgemeester, P.H. van Zeil,
de secretaris, drs. J.G.L. Heiligers.

Heerlen, 25 januari 1989.

In diepe verslagenheid en met oprechte deelne-
ming met zijn echtgenote, kinderen en familie, na-
men wij kennis van het plotseling overlijden van
onze medewerker

Toon Berg
Met respect denkenwij terug aan onze zeer gewaar-
deerde medewerker.

Directie en personeel van de
dienst openbare werken
gemeente Heerlen

Heerlen, 25 januari 1989

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden
van ons trouw meewerkend lid

Toon Berg
Met respect en dankbaarheid zullen wij ons hem
blijven herinneren.

Personeelsvereniging
openbare werken
gemeente Heerlen

T
Waarom al dat vechten.
Waarom al die pijn.
Zij wilde hier niet weg.
Zij wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en
geheel niet terecht.
Zij wilde graag nog verder.
Maar verloor dit gevecht.

Er zijn geen woorden, die de diepte van onze ver-
slagenheid kunnen weergeven nu, na een moedig
en met een groot geduld gedragen ziekte, in het
Maaslandziekenhuis te Sittard op 30-jarige leeftijd
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, mijn lieve vrouw, onze dierbare
dochter, schoondochter, zuster, schoonzuster, tan-
te en nicht

Marion van Laanen
echtgenote van

Jean Vaessen
Doenrade: J.H.D. Vaessen

Familie van Laanen
Familie Vaessen

6439 BC Doenrade, 22 januari 1989
Beekstraat 16
Gelegenheid om van Marion afscheid te nemen, da-
gelijks van 17.30 tot 19.00 uur, in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Avondwake, donderdag om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Lambertus te Oirs-
beek zal de plechtige uitvaartdienst gehouden wor-
den op vrijdag 27 januariom 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Veel te jong is onze medewerker

Lei Frenken
overleden.
Zijn niet aflatende inzet en punctualiteit zullen wij
in herinnering houden.
Zijn echtgenote en kinderen wensen wij veel sterk-
te toe.

Hoofddirectie en
medewerkers van het ABP

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Lei Frenken
Punctueel en met voortdurende inzet verrichtte hij
zijn werk bij de bedrijfseenheid pensioenen.
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en
twee kinderen; wij wensen hen de kracht om dit
verlies te dragen.

Namens alle collega's van het ABP,
president-directeur
mr. drs. M.A.K. Snijders

gisteren nog hard werkend
nu plotselingvan ons heengegaan
mijn lieve man, onze onvergetelijke vader en opa,

~~~ _"— schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

may meys
echtgenootvan

netje Janssen
vader van: leonie en al

jos en gerda
« margo en jan

opa van: riek, bob
maud, mathijs

hij werd 73 jaar.

24 januari 1989
nieuwenhagerstraat 34
6374 xr übach over worms (landgraaf)

de eucharistieviering zal worden gehouden op zaterdag
28 januariom 11.00 uur in de h. theresia-don boscokerk te
lauradorp, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het
r.-k. kerkhof te nieuwenhagen.
gelegenheidtot schriftelijk condoleren achter in de kerk
vanaf 10.40 uur.
de avondmis zal worden gehouden op vrijdagavond om
19.00 uur.
pap is opgebaard in derouwkapel, beuteweg 32, nieuwen-
hagen,
gelegenheid tot afscheid nemen van 18.30 tot» 18.45 uur.

zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Wegens sterfgeval zijn onze zaken gesloten

Zuivelhandel M. Meys
alsook

Zuivelhandel G. Meys-Haan
Brunssummerweg 84
Landgraaf, Nieuwenhagen

Voorgoed afscheid nemen doet pijn; samen afscheid nemen, biedt steun
om deze pijn te dragen.
Bedankt voor die steun en devele blijken van medeleven, diewij tijdens
deziekte en bij het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Bert Henderix
mochten ontvangen.

Miny Henderix-Banken
kinderen en kleinkinderen

Schimmert, januari 1989
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zater-
dag 28 januari om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te
Schimmert.

t
God geve haar de rust
die zij tijdens haar leven zoveel jaren
heeft moeten ontberen.

Heden overleed tot onze droefheid onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Hubertina Catharina
Eggen
weduwe van

Hendrik Moonen
Zij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

Voerendaal: Hay Moonen
Lenie Moonen-Robben
Bets Notermans-Moonen
Jeu Notermans
Jan Moonen
Ria Moonen-van der Voort
Linda, Anke
Familie Eggen
Familie Moonen

Voerendaal, 23 januari 1989
Corr.adres: H. v. Veldekestraat 23,
6367 SE Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 27 januari a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk.
Donderdagavond om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Bedroefd geven wij u kennis, dat op 68-jarige leef-
tijd, onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

Mia Tubée
echtgenote van

Joh Logister
voorzien van hét h. oliesel.

Heerlen: JohLogister
Amstenrade: Wilma en Bert Willems-Logister

Véronique, Mark
Hulsberg: Nan en Andrea Logister-Dinse

Jules
Heerlen: Gé Logister

Anne-Marie Bindels
6411 GD Heerlen, 23 janauri 1989
Op de Nobel 113
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 27 januari om 10.00 uur in de St.-Pancra-
tiuskerk te Heerlen-Centrum, waarna om 11.30 uur
de crematieplechtigheid is in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, donderdag om 18.30uur in voornoemde
kerk.
Mia is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
begrafenis van onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Driekske
Quaedackers-Gerrits
zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Hoensbroek, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 28 januari a.s. om 19.00 uur in de deke-
nale kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek.

f
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,
delen wij u met grote droefheid mede dat, na een langdurige ziekte, van
ons is heengegaan, in de leeftijd van 85 jaar, onze zorgzame vader, schoon-
vader, groot- en overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Simon Joseph Hubert
Ernst
weduwnaar van

Anna Maria Hubertina Horbach
Heerlen: T. Merx-Ernst

L. Merx
Brussel (B.): H. Ernst

F. Ernst-Saint-Viteux
Noorbeek: M. Wintjens-Ernst

E. Wintjens
Maastricht: M. Didden-Ernst

H. Didden
Epen: L. Ernst

Bilthoven: J. Ernst
T. Ernst-Curfs

Oud-Valkenburg: F. Ernst
B. Ernst-Curfs

Nütterden (D.): P. Ernst
J. Ernst-Petit

"Schammenauel (D.): J. Ernst
H. Ernst-Schrenker
zijn kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Ernst
Familie Horbach

Heerlen, 19 januari 1989
Corr.adres: Heerlerbaan 166
6418 CX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst heeft, in besloten familiekring, plaatsgevon-
den te Gulpen op 24 januari 1989.

Het medeleven bij het plotseling overlijden van onze onvergetelijke broer
en oom

Peter Mathias Vinken
heeft ons zeer getroost.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Familie Vinken
6371 BP Schaesberg, Pasweg 70

De zeswekendienst wordt gehoudenzaterdag 28 januari 1989om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Familie, Veldstraat, Schaesberg.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die op welke wijze dan ookblijk van
medeleven heeft getoond bij het overlijden van

Henri Schmitz
Mevr. L. Schmitz-Koolen
kinderen en kleinkinderen

Hulsberg, januari 1989

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 28 januari 1989 om 19.00
uur in de kerk van de H. Clemens te Hulsberg.

tJohannes Beulen, 75 jaar, echtgenootvan Elisa-
beth Frencken. Neerstraat 1, 6071 JJ Swalmen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 26 januari om 13.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Lambertus te Swalmen.

4- Pierre Janssen, 85 jaar. Eiland 10, 6107 CA Ste-
t vensweert. De plechtige uitvaartdienst zal wor-

den gehouden op zaterdag 28 januari om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Stefanus te Stevens-
weert.

-J. Theo Wilbers, 54 jaar. Margrietlaan 13, 6042 HT
! Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wor-

den gehouden op vrijdag 27 januariom 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Laurentius te Roer-
mond.

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven on-
dervonden na het overlijden en voor de grote be-
langstelling bij de uitvaartdiensten crematieplech-
tigheid van mijn onvergetelijke man, onze goede
vader, schoonvader en opa

Chris Caenen
zeggen wij u langs deze weg: bedankt.
Voor ons is het een grote steun te ervaren hoe hij
werd geliefd en gerespecteerd door anderen buiten
ons.

E. Caenen-Cardinaal
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, januari 1989
De plechtige zeswekendienstzal worden gehouden
op zaterdag 28 januariom 19.00 uur in de dekenale
kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek.

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Voor de vele en zeer gewaardeerde blijken
van deelneming, uw aanwezigheid bij de uit-
vaartdienst en begrafenis, de bloemen, h.
missen, condoleances en woorden van troost
ondervonden bij het overlijdenvan mijn dier-
bare man en onze goede vader, groot- en over-
grootvader

Mathieu Dols
betuigen we u hiermee onze oprechte dank.

A. Dols-Keulers
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Munstergeleen, januari 1989
Watersleyerweg 25
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 29 januaria.s. om 10.00 uur in de
kerk van de H. Pancratius te Munstergeleen.

De eerste jaardienstvan mijn dierbare echtgenote,
moeder en oma

Anna Maria
Lochtman-Oellers

zal plaatsvinden op zaterdag 28 januarias. om 19.00
uur in de parochiekerk van de H. Petrus O.L.
Vrouw ten Hemelopneming te Chèvremont-Kerk-
rade.

J. Lochtman
kinderen en kleinkinderen

Het is een jaar geleden dat wij afscheid namen v
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

Peter Park
De eerste jaardienstzal plaatsvinden op zaterdag
januari as. om 19.00 uur in de St.-JosephkerK
Passart-Hoensbroek.

Mevr. Wesselo
Fam. Park

j^miWii'l'llHil I ' i f^B

IRISETTE DONSDEKBEDDEN IN
65% ZOWEL ALS 90% VOLDONS,

IN ALLE MATEN OOK DUBBELE
VOOR BIJNA HALVE PRIJZEN

***
CINDERELLA OVERTREKKEN EN
LAKENSETS VOOR BIJNA HALVE

PRIJZEN
***

ALLE RHEUMANELLA FLANELLEN
LAKENS MET 20% KORTING

*★*

MÖVE-DEWITTE LIETAER
SEAHORSE-LIBELLE-EGERIA
BADDOEKEN EN BADLAKENS

I MET KORTINGEN TOT
30%

***
RESTANTEN KINDERONDERGOED

SLECHTS ’l,-
-***

ALLE BEDRIJFSKLEDING
10% KORTING

***PYAMA'S
10% KORTING

***
DAMESCONFECTIE

MANTELPAKJES, PANTALONS,
ROKKEN EN BLOUSES

JURKEN, TRUIEN EN VESTEN
VANAF

I 30 TOT 50%
I KORTING
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Miami blijkt dit jaar een veelgevraagde bestemmingHeerlen vierde
'schoonste stad'
JEERLEN - Den Bosch is
s*°or de stichting NederlandGehoon uitgeroepen tot de
"Schoonste stad van Nederland
1388". Apeldoorn werd tweede,'"Tiere derde en Heerlen vier-de.

Met carnaval naar de zon
„Omdat het dit jaar met de sneeuw
zo belabberd is gesteld, gaan steeds
meer mensen naar Gran Canaria of
Tenerife. Ook steden als Parijs, Ma-
drid, Rome, Londen en Berlijn zijn
bijzonder in trek", is een veel ge-
hoorde opmerking.

HEERLEN - Tijdens de carnavalsdagen zullen wederom vele
duizendenLimburgers hun carnaval vierende provincie derug
toekeren. Navraag bij verscheidene reisorganisaties leverde op
dat een steeds groter deel van de vakantievierders het zekere
voor het onzekere neemt en een reis naar een zomerbestem-
ming of naar een stad boekt.

Politie
zoekt

anonieme
getuige

Van onze verslaggever
KERKRADE/AKEN - Vol-
strekte anonimiteit. Dat be-
looft de politie van Kerkrade
aan de man, die afgelopen
maandag telefonisch het we-
ten dat hij op de dag van de
moord op de prostituee Helga
Vogel nog het slachtoffer
heeft gezien en gesproken.

„Als hij zich weer meldt, ga-
randeren wij zijn anonimiteit.
Omdat hij de vermoorde goed
gekend heeft, hopen wij door
zijn informatie de moord snel-
ler tekunnen oplossen," licht-
te de politie gisteravond haar
oproep toe.

Toen deman maandag j.l. bel-
de over de vorige week don-
derdag in Queens Club (Kerk-
rade) doodgestoken Helga
Vogel uit Aken, wilde hij zich
om persoonlijke redenen niet
persoonlijk bij de politie mel-
den.

Mist in
rare
winter Met reisbureau Solair, een organisa-

tie die in Limburg vijf vestigingen
telt, vertrekken ongeveer duizend
vakantiegangers. Vooral de laatste
dagenwordt het almaar drukker. Er
bestaat dit jaar veel meer belang-
stellingvoor reizen naar de zon. Met
name strandvakanties in Miami
(Florida) in de Verenigde Staten zijn
veel gevraagd, aldus de zegsman
van Solair.

Schattingen over de aantallen men-
sen uit het westen van Nederland
die naar Limburg komen om carna-
val te vieren, zijn moeilijk te geven,
aldus verscheidene woordvoerders.
De belangstelling van elders voor
het carnaval in Maastricht neemt
met de dag toe. Veel hotels zijn voor
de komende carnavalsdagen nage-
noeg volgeboekt.

En bijReisbureau Van der Biesen is
het een ware 'stormloop': „Het is
nog nooit zo druk geweest. We kun-
nen het aantal boekingen bijna niet
bijhouden. Ik vraag me af waar die
mensen allemaal vandaan komen.
Neen, de ruim duizend mensen die
met ons reizen, vluchten volgens
mij niet voor de carnaval. Het is
meer te danken aan de betere finan-
ciële positievan velen. Men kan zich
nu veel makkelijker een tweede va-
kantie permitteren", aldus een zegs-
man van Van der Biesen.

Er is volgens hem niet veel prijsver-
schil meer tussen de negendaagse
trips naar de Canarische Eilanden
en die naar Florida. „Men heeft in
Miami heel wat te bieden en de
mensen kunnen zeggen dat ze al
eens in Miami zijn geweest..." aldus
de woordvoerder.

Overigens is het onderzoeks-
team druk bezig met het na-
trekken van enkele tips." Op het plateau, zoals dat van de Gulpenerberg, dokenfietsers op als schim-

men in een wazige droom. De zon vertoonde zich in de vorm van een vreemd
aandoend schijnsel. Foto: WIDDERSHOVEN

De begrafenis van Helga Vo-
gel vindt morgenochtend
donderdag) om 9.00 uur
plaats op de „Laurensberg" in

Bij de zes kantoren van reisbureau
Paul Crombag hebben ongeveer
1.200 Limburgers een vakantie ge-
boekt. Ruim de helft reist naar win-
tersportoorden. Volgend weekein-
de is het topdrukte, aldus Crombag.

Wie tijdens die dagen in de provin-
ciehoofdstad alsnog onderdak wil
vinden, kan vrijwel uitsluitend nog
terecht in hotels van de duurdere
prijsklassen. Ook het aantal telefo-
nische informaties, die bij de VVV
Maastricht worden ingewonnen
over de meest attractieve gebeurte-i
nissen tijdens het carnaval, zwelt
dagelijks.

Van onze
verslaggevers

ZUID-LIM-
BURG - In deze
rare winter met
voortdurend
temperaturen
boven normaal
is zelfs de mist
niet meer onge-
woon. Meestal
zijn mist en ne-
vel iets voor de
herfstmaanden
en is het 's win-
ters al te koud
om nog echt mis-
tig te zijn. Maar
gisteren lag een
groot deel van
het Mergelland
en Oostelijk
Zuid-Limburg
dicht in een
zware mist, die
nog geen hon-
derd meter zicht
toeliet. Maar op
andere plaatsen
scheen een
vriendelijk zon-
netje aan een
blauwachtige
hemel, zoals in
Maastricht.
Daar was het op
Vrijthof, aan de
boorden van de
Maas en in de
verschillende
parken zelfs
aangenaam toe-
ven.

Het vliegverkeer
op Maastricht
Airport onder-
vond geen of
weinig hinder
van de mist.
Beek gold overi-
gens niet als al-
ternatief voor
vliegveld Schip-
hol, waar enige
tijd niet geland
kon worden.

Voor zover kon
worden nage-
gaan zijn gister-
avond geen on-
gelukken ge-
beurd als gevolg
van de mist.

Beslissing
raad Voeren

geschorst

. Van onze verslaggever
jJ^STRICHT- ir. jean Pieters uit
J^stricht heeft als jonge onderzoe-

■ een eerste prijs in de wacht ge-
fopt, die hem is toegekend door de
l^dation Sanofi contre la Throm-
J^ Deze prijs is ingesteld voori Verzoek naar de oorzaken en de
jjjrïjding van trombose door een

Verzoeker jonger dan 40 jaar.

jV
r]eters heeft onderzoek verricht

H^r de werking van heparine, een
„ dat gebruikt wordt bij de be-
dding van trombose. Dat onder-
t,eK is een onderdeel van de bio-
L e<nische studie aan de Rijksuni-

k l'siteit Limburg. Die studie heeft
dangrijke nieuwe feiten aan het

gebracht over de precieze wer-
-o^B van heparine.
°Do * onderzoek hoopt ir. PietersP 24 februari aan de RL te promo-ten.

L Van onze correspondent
itie - Gouverneur Vander-
Wft van Belgisch-Limburg
tne * nog eens een Voerense ge-

' % ?raadsbeslissing geschorst.
t-^J januari kende die gemeente-
°lk 6en vel"g°eding voor telefoon-
j^ °sten toe aan de burgemeester
Ver^n wethouders. Maar daarbij
Ljl het zogenaamde gelijkheids-
faaJnse * geschonden. De gemeente-
toert beurde slechts vergoedingen
teu voor de Franstalige leden van
iUj chepencollege en niet voor Vla-
gis S Huub Broers. Volgens de Bel-
Van;?e gemeentewet kan dat nietenaaar het schorsingsbesluit.
k

ehjk heeft de gouverneur ook
"W Verz°ek van de Vlaamse ge-
% ns.CnaPsminister Vandenbos-
he6ft ingewilligd. De gouverneur
V 0 burgemeester Droeven van
tenf h° verzoent er zor8 voor te dra"
"*iees?at het waarnemend burge-
toeiv erschap in die gemeente in de
fl0o

ornst zal worden uitgeoefend
ker m een schepen van wie de taal-s Juridisch onbetwist is. Met
het Woorden: laat José Happart
IW rëemeesterschap niet waar-
Ui \t
Voq oeren was gisteravond niemandr commentaar bereikbaar.

" De twee Russische vakbondsleiders achter het radarscherm in Eurocontrol.
Foto: PETER ROOZEN

Russische vakbondsleiders
op bezoek bij Eurocontrol

Eurocontrol van de vakbond van
Europese beambten. De CAWU,
waarin al het personeel in de Russi-
sche burgerluchtvaart is onderge-
bracht, telt anderhalf miljoen leden.
Eigenlijk stond het bezoek al ge-
pland voor eind vorig jaar, maar
toen hadden detwee hun uitreisvisa
niet op tijd binnen.

BEEK - Eurocontrol in Beek heeft
deze week bezoek van twee kop-
stukken van de Russische vakbond
voor burgerluchtvaartpersoneel, de
CAWU. Gisteren werden voorzitter
Alexander Gridin en Victor Fina-
guine, hoofd van het bureau inter-
nationale betrekkingen, rondgeleid
in het hypermoderne verkeerscen-
trum.

Van onze verslaggever

De Russische delegatie is niet alleen
in Beek om de hypermoderne appa-
ratuur van Eurocontrol te bekijken.
Doel van het bezoek is ook het ver-
diepen van de contacten tussen de
verkeersleiders van Eurocontrol en
Moskou en het uitwisselen van ge-
gevens over het vakbondswerk.

De Russen zijn in Nederland op uit-
nodiging van de onderafdeling

'Met pistool tegen het hoofd
kun je geen begrip opbrengen'

Officier Laumen haaltfel uit naar drugswereld:

te raken.

In het Oostblok is men druk bezig
ook zon systeem op te zetten, daar-
bij geholpen door mensen van
Eurocontrol. Het is debedoeling dat
beide computers in de toekomst aan
elkaar gekoppeld worden, waardoor
meer continuïteit ontstaat in de in-
formatiestroom over het luchtver-
keer tussen Oost en West.

In Brussel zullen de CAWU-afge-
vaardigden ook een gesprek hebben
met voorzitter van de wereldorgani-
satie van luchtverkeersleiders over
het verzoek van de Russische vak-
bond om lid te wordenvan die orga-
nisatie. Dat verzoek zal ook in mei
tijdens de conferentie van de we-
reldorganisatie van luchtverkeers-
leiders in Frankfurt aan de orde ko-
men.

Vandaag vertrekken Gridin en Fi-
naguine naar Brussel en brengen
daar onder meer een bezoek aan het
hoofdkwartier en de centrale data-
bank van Eurocontrol, waarin infor-
matie wordt opgeslagen over alle
vluchten boven Europa. De lucht-
verkeersleiders hebben zo een over-
zicht van allevluchten boven Euro-
pa en kunnen op tijd ingrijpenwan-
neer het luchtruimoverbelast dreigt

Brussel

„Merkwaardigerwijs rest nu op dit
punt niets anders dan vrijspraak.
De wegen van ons strafrecht zijn
niet altijd voor het gezonde mensen-
verstand even vatbaar....", tekende
hij daarbij aan.

Hetgeen tenslotte aan bewezen
geachte feiten overbleef, achtte mr
Laumen dermate ernstig, dat hij te-
gen ieder van beide verdachten een
geheel onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf van anderhalfjaar eiste. In
de marge van zijn requisitoir haalde
hij fel uit naar importeurs van
drugs. Hij schilderdeze onder meer
afals „pure moordenaars".
De raadslieden mr M. Moszkowicz
sr. en mr A. van Uden bepleitten op-
name in een afkickkliniek in plaats
van langdurige opsluiting in een ge-
vangenis. „Het moet ook de officier
bekend zijn dat juist de gevangenis
een ideale plaats is om aan drugs te
komen", meende mr Moszkowicz.
Mr Van Uden herinnerde eraan dat
zijn cliëntkort vóór zijn komst naar
Maastricht van de ene op deandere
dag uit de Luikse gevangenis was
ontslagen, zonder hulp en zonder

uitkering. Prompt ging het mis.
„Wanneer hij nu wéér achttien
maanden moet uitzitten zal na af-
loop daarvan wederom niets zijn
veranderd", hield de raadsman de
rechters voor.

'Pardonner'
In zijn weerwoord zette de officier
zich af tegen de door beide raadslie-
den gebruikte zegswijze: 'Tout com-
prendre c'est tout pardonner', alles
weten betekent alles verontschuldi-
gen. Mr Laumen: „Hoe méér ik
comprends hoe minder ik kan par-
donner! Wij brengen zoveel begrip
op dat we bezig zijn de hele gemeen-
schap te verdrinken in een emmer
water. Onschuldige mensen willen
geen pistool tegen het hoofd ge-
drukt krijgen om begrip te kunnen
opbrengenvoor lieden dieaan hero-
ïne zijn verslaafd. Natuurlijk heb ik
medelijden met deze knapen, maar
de kans dat zij uit de klauwen van
dat spul komen acht ik nul".

Vrijdag 3 februari volgt de uit-
spraak van de rechtbank.

Van onze verslaggever

V^STRICHT - „Als het waar is
bruiun de rapporten staat, dan ge-
frarn u deze verdachte per dag tween heroïne en vier gram cocaïne.

at i
SulH grofweg voor twaalfhonderdover^ Pf dag. Als je dat becijfert
dat Z5OO dagen per jaardan geloof ik
verdi meer is dan hare majesteit
<lie Jfnt— In elk geval lijken mij
liju ~ gram méér dan een mense-
°>er "chaam kan verdragen." Offi-
statepH Justitie mr J- Laumen con-
in 2ji dit alles dinsdagmorgen
teL n,,requisitoir tegen een 21-jari-
iarig"lkenaar die samen met een 20-
-iVtaasT vnend en plaatsgenoot in
de k jht met een alarmpistool in
tracht in twee winkels had ge-
tirütr *g te bemachtigen om8S tekunnen kopen.

eenKUdfte van het tweetal had in
1nketbakkerij op deScharner-

teetn u wlnkeljuffrouw het pistool
tnfdH net hoofd gedrukt, maar on-
toen Hljk rechtsomkeert gemaakt
W ~e VrouwYrouw begon te schreeu-'UP hun vlucht belandden zij

Vrijspraak

op de Meerssenerweg waar ze sa-
men een drogisterij binnenstapten.
Terwijl de een de winkelierster on-
der schot hield, deed de ander een
greep in de kassalade en haaldedaar
140 guldenuit. Daarop zetten zij het
op een lopen. Voordat de gealar-
meerde politie ter plaatse ver-
scheen, lukte het een van hen nog
een zakje frites èn een portie hero-
ïne te kopen. Zijn makker verschool
zich in een langs de weg staande
taxi, maar moest deze schuilplaats
na enige tijd prijsgeven toen de
chauffeur 'lastig' werd.

Officier mr Laumen achtte gisteren
beider optreden in de drogisterij
niet in overeenstemming met pri-
mair telastegelegde afpersing. Hij
achtte dat wel vallen onder de juri-
dische noemer 'diefstal onder be-
dreiging met geweld. Voor de ver-
dachte die de juffrouw in debanket-
bakkerszaak de doodschrik had be-
zorgd, vroeg hij vrijspraak. De offi-
cier wist namelijk geen antwoord
op de vraag wat de jongeLuikenaar
precies van plan was geweest.

(ADVERTENTIE)

'sMorgens naarKopenhagen...

... 'savondsweer inKerkrade.
Zonder files, vertragingen en onnodig oponthoud vertrekken vanaf Maas- MAASTRICHTtricht Airport. Vrijwel dagelijks vluchten naar Birmingham, Genève, Göthen-
burg, Kopenhagen en Zürich, met een korte tussenstop op Schiphol. En de- «
zelfde dagnog een retourvlucht. Viermaal per dagnaar Londen. Snelle afhan- I I
deling, gemakkelijk parkeren en eenvoordelige tax-free shop. VVVVVA

Voorzakenmensen voor wie detijd vliegt! AIRPORT i

ült is gisteren bekendgemaakt
SP een bijeenkomst in Den
?aaS> waar een vertegenwoor-
juger van de gemeente DenBosch een oorkonde en plas-
öek in ontvangst nam.

j*et is de vijfde en voorlopigpatste versie van deze verkie-
die in 1983 voor het eerstSP initiatief van de stichting

j^derland Schoon werd ge-houden De stichting, waarin
en reinigingsor-

«nisaties samenwerken,
dat het destijds gestelde

?°el voor een belangrijk deel isS^reikt. Dat doel was Neder-
bewust te maken van het

J^lang van een schoon leef-,
*oon- en werkmilieu.

Prijs voor
Maastrichtse
onderzoeker

Limburgs dagblad

" Eenflat aan de Carmelstraat in Heerlen gehuld in laaghangendemistslier-
ten. Foto: FRANSRADE

" De afgeplatte steenberg van de voormalige staatsmijn Wilhelmina en een
hoogspanningsmast steken nog net boven de mistbanken uit.

Foto: FRANS RADE

provincie
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'j^ÊRSKri/ voor bv-nelDereiden van soePel en vooral °°k veili9 en beschermt met name nylon en De brede lijst is van onderhouds- Moderne royale bijzettafel o.„

/ stamppot materiaal. Ca. 50 cm hoog. zijde tegen schroeigevaar vrij kunststof (0 47,5 cm) met een dubbel UI ■£*
1 j i 1 1 i 1 glazen plateau. . , |je
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Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36x

6000 - 118- 132- 143,- 198,-
-12000 186,- 229- 257- 279,- 389,-
-18000 278,- 337- 386,- 418,- 584.-
-24000 370,- 448- 515- 559,- 779-
-28000 432- 526,- 601,- 653,- 909,-
-42000 644- 784- 898,- 973- 1364-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopendkrediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30
jaar. 99039

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
1 (gediplomeerd) kredietintermediair u

HOGE BELONING
Op 14 januari 1989 werd te Herten ontvreemd
een personenauto,

Mercedes 190 E 2.3 16
kenteken: PS-28-YY, kleur: zwart.

De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen
van bovengenoemd voertuig zullen worden be-
loond al naar gelang de waarde van het terugge-
vonden voertuig en van de inlichtingen.
Deze worden ingewacht onder tel.nr. 085-
-435255, na kantoortijd 085-455045. Vragen naar
de heer Stevens.

Bureau H.A. van Ameyde BV
Kleine Oord 181

128681 Arnhem

LEZERSSERVICE

Limburgs Dagblad
ERNST MOSCH

und seine
Original Egerlander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35- en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals. 92139

Voor een confectie-atelier
zoeken wij een

W EINDCONTROLEUSE/W INSPECTRICE
die in staat is de kleding nauwkeurig op

V fouten te controleren. Wij zoeken hiervoor
iemand die zelfstandig en met inzicht kan

werken, en met stoffen bekend is. Wij
denken hierbij bijv. aan een leerkracht

Textiele Werkvormen.
Eigen vervoer is noodzakelijk.

I Heeft u interesse, neem vandaag kontakt opH met Sylvia Otten van Keser in Kerkrade.
Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren M

i^L l^i^i UITZENDGROEPW^L^M VOOR BJ< bboep

Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans,
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.

REZA nvnwu REZA
GELEEN PER, \fl SITTARD

DEQ7CM zs(iï§wQ

I I TOTALE H■ I BALANS-LEEGVERKOOP [ ■
Alle oosterse en óók perzische kleden
worden nu verkocht tegen prijzen metI 20-40-70% I

I korting I
"alle maten voorradig!

" enorme keuze, ook in zéér grote maten

" met certificaat van oorsprong
REZA REZA
GELEEN Let op het SITTARD
Rijksweg-Zuid 193 juiste adres Kerkstraat, Stad 1,
tel: 04490-55052 __^____ tel: 04490-15259

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

secretaresse
vooreen relatie in Heerlen. De werk-
zaamheden zullen bestaan uit het
uitwerkenvanrapporten, hetverzor-
gen van de correspondentie, het
maken van afspraken en het assis-
teren bij de voorbereiding van rei-
zen. Wij zoeken iemand op VWO-
niveau, in hetbezit van een secreta-
ressediploma, metkennisvan tekst-
verwerking en Lotus 1-2-3.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Dymphy Beekman, afd. kan-
toorpersoneel, tel. 045-718332. Of
kom langs.

Rijkshogeschool Maastricht

faculteit onderwijs

pabo

Brusselseweg K 8
6217 HB Maastricht
tel. 043-299860

OPEN DAG"
zaterdag 28 januari
!0000-13oOOuur

PABO iSIï?,eidins Üti^Hj^n i _
p|.H

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

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
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.
DAKDEKKER Vraagt
klusjeswerk. Tel. 045-
-218299.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap: stratenmakersbe-
drijf Nico Gerards. Vrijblij-
vende prijsopgave en ad-
vies. Tel. 045-313956.

Twee jonge mannen
KLUSSEN voor u binnen
en buiten, schilderwerk,timmerwerk en tuinwerk-
zaamheden. Tel. 045-
-411574.

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.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr. -in-
stall. defect? Garantie op de
reparatie, geen voorrijkos-
ten en korting op onderde-
len. bel direct: 045-726206.

Voor Eygelshoven en Kerkrade vragen wij actieve

BEZORG(ST)ERS
voor werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur.
Melden Limburgs Dagblad, Markt 42, Kerkrade,
045-452932 (tijdens kantooruren).

I Limburgs Dagblad

7^^ lilTS TE ROERMOND

Kies voor een toekomst met
perspectief!
Kies voor een technische
opleiding. Dagopleiding voor
jongensen meisjes.

i

Studierichtingen
dagopleiding:
a.BOUWKUNDE
b.ELEKTROTECHNIEK
cELEKTRONICA
H.PROCESTECHNIEK
e.WEG- EN WATERBOUWKUNDE
f. WERKTUIGBOUWKUNDE
Verkorte dagopleidingen
voor HAVO-leerlingen.

" Avondopleidingen
INFORMATICA (computerkunde)
Technische informatica I
(o.a. microprocessoren)
Technische informatica II
(o.a. interface-technieken)
meet- en regeltechniek

~~\ I CURSUSSEN
.Gedurende het schooljaar 1988/1989
;zullen bij voldoende belangstelling diverse
ikortlopende cursussen worden verzorgd:
- autocad- CNC draaien/frezen- PLC (Hitachi)- basiselektrotechniek- analoge techniek
- werkplaats meettechniek—kwaliteitsbeheersing
- pneumatische

mechanisatie- applicatie software (o.a.
Lotus, dßase, WordPerfect)

Wilt u over deze cursussen
nadere informatie, dan gelieve u

| te bellen 04920-52067.

n POPEN DAGEN
Vrijdag 27 januari
19.00-21.00 uur. .

Zaterdag 28 januari
_J I 10,00-13.00 uur.

MIDDELBARE
TECHNISCHE SCHOOL
Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond

Telefoon 04750-28646

Nieuw!!! Uniek en enige to-
tale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no sex). Tel.
045-351555.

STOELMATTERIJ
nieuwt rieten, biezen eijj
tan stoelen met gar-
-418820.

officiële mededeling
GEMEENTE NUTH

Voorbereidingsbesluiten
De burgemeester van Nuth brengt,
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de ruimte-
lijke ordening, ter openbare kennis
dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 17 januari 1989 heeft be-
sloten te verklaren dat een wijziging
wordt voorbereid van het bestem-
mingsplan:
1. Laar- Brommelen- Aalbeek, voor

wat betreft het perceel kadas-
traal bekend gemeente Wij-
nandsrade, sectie A nr. 2647;

2. Arensgenhout, voor wat betreft
het perceel kadastraal bekend
gemeente Hulsberg, sectie D nr.
2033;

3. algemeen bestemmingsplan
Hulsberg, voor wat betreft het
perceel kadastraal bekend ge-
meente Hulsberg, sectie B nr.
3905;

4. Nuth- Buitengebied, voor wat
betreft het perceel kadastaal be-
kend gemeente Nuth, sectie C
nr. 3483.

Het besluit met de daarbij behoren-
de tekeningen ligt ter gemeentese-
cretarie vanaf 27 januari 1989 voor
een ieder ter inzage.
Nuth, 25 januari 1989. 128024

De burgemeester van Nuth,
mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen.

1 *>
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Vanaf morgenbiedt Super 'naantal TV akteurs en 'n gratiswoning aan.

Vanaf morgenkunt u bij elkef25,-aan bood- Opvallend aan dezekabouters is datze aankoop van één van diebekende merken een **^ej i^S^ÖBrfÉB Hl E^^^schappen één van deakteurs uit de serie 'David niet in een paddestoel wonen, maar in een deel van het kabouterhuis gratis. W |Jfc*" "

dekabouter* kopen voor slechts f 1,50per stuk. mooi huis, dat geleverdwordt door een Doe uwboodschappen dusbij Super. En hou BH i^^^^^i^LIn totaal kunt u maar liefst 22 verschillende groot aantal bekende merken. Tijdens deze er een heelkaboutervolk plus huis aan over... i^fM ▼kabouters sparen. 6 weken durende aktie krijgt u wekelijks bij W



De verzamelde financiële pers
kreeg in het Haagse museum op een
groot scherm een compleet reisver-
slag voorgeschoteldvan de handels-
reis van DeKorte door Brazilië. Een
meegereisde voorlichtster vroeg De
Korte in een documentaire-achtig
programma iedere dag tijdens de
handelsmissie quasi-nieuwsgierig
of hij al wist wat de introductieprijs
zou worden. Steeds moest DeKorte
ontkennend antwoorden. In een
rechtstreekse satellietverbinding
kon de minister van Economische
Zaken gisterochtend dan eindelijk
de definitieve prijs meedelen.

Verslag

Bij een verwachte winst over 1988
van f 17,14 per aandeel is de koers-
/winst verhouding bij deze uitgifte-
prijs 6,3. Het dividend rendement
bedraagt 4,4 procent. Volgens be-
leggingsanalisten zal de verwachte
winst per aandeel voor 1989 f20,71
bedragen. De koers/winst verhou-
ding is dan 5,2.De verwachte koers-
/winstverhouding van andere in Ne-
derland gevestigde chemiebedrij-
ven vertoont een ongunstiger beeld.

De minister van financiën bena-
drukte gisteren dat een brede sprei-
ding van de aandelen wordt nage-
streefd. Hij zou graag zien dat de
helft van de aandelen naar het bui-
tenland gaat en dat de andere helft
in Nederland wordt verdeeld. De
precieze toewijzing vindt pas plaats
na de sluiting van de inschrijvings-
termijn.

IPteens president-commissaris
/"ein begint er nu, vier jaar nadat
r initiatieven werden geno-
lüvï we^ scn°t *e komen in het
j^'dlimburgse experiment. „We
Jn actief de markt aan het benade-. n >" aldusRhein. Hij erkent dat dit
,iaar buiten toe - weleen lange pc-"ode is.
h

" " Albers, manager bij ITT/Publinet
.'.Amstelveen, wijst erop dathij re-
jy'fnatig gewaarschuwd heeft voor

f j 'e hoge verwachtingen. Het be-
Waar hij werkt verzorgt allerlei

Lasten, zoals de Gouden Gids via
bel-TV, in een groeiend aantal

J^e» in Nederland. Diensten die
l rst werden uitgeprobeerd in Lim-
J;rS- „Je moet voor dit soort dien-
i^n de tijd nemen. Het is iets watje
Cet zien, en waarbij je het moet

van mond-tot-mond recla-

' Vil'i^et is altijd erg onderschathoe-
-Iho *"<* Je nodig hebt. KÜk maar

ve
e lanI het al geduurd heeft... De

(j^achtingen waren verschrikke-
Q hoog gespannen. Maar in feite

nden we pas in april vorig jaarbe-
ij^en. De modules (nodig voor in-
Van ieve diensten, redactie) zijn
lafoktoberverkrijgbaar en in no-

j. ttiber hebben we een eerste mai-
r
g de deur uitgedaan," zegt Al-

É "UsV"-'erkent dat er nogal wat tech-
■ W beslommeringen zijn (ge-
il jv est)> die devoortgang van het ex-

in de weg stonden. Zo; vr, ort net ook n°Ê aan de gebruiks-
i ,jVlendelijkheid van de apparatuur.
L aar we moeten realistisch blij-

i 35n' Publinet zit nu in 25 steden met
1 clr,>erschillende diensten. Ons be-
iJr ls gegroeid naar 150 werkne-
r seh dit jaarverwachten we het

'eak-even point te bereiken," al-
dJj, Albers die deze resultatenbjjfct aan de ervaringen opgedaan
J het Limburgse kabelexperi-
ucl? 1 brengt Albers ook tot de con-
ije^le dat enthousiasme over de
0 B">ame van Publinet nog steeds
de 2lJn plaats is. Hij wijst erop dat
(L^ling in Maastricht, eind van
gel Jaar, zon 500 reacties heeft op-
iaJ;verd. Zeker voor de tijd van het
heid Stemt dat hem dat tot tevreden-

Volgens de voorzitter van de Raad
van Bestuur van DSM, mr. H. van
Liemt, was het gisteren een histori-
sche dag voor het chemieconcern.
Het bedrijf nam afscheid van de
staat als enige aandeelhouder. Van
Liemt vond dat DSM voldoet aan
alle eigenschappen die nodig zijn
voor de 'partnerruil': „We zijn ge-
zond, hebben voldoende potentie
en zijn financieel slagvaardig".

Het bankenconsortium dat de
beursgang begeleidt, had een aardi-
ge stunt bedacht voor de bekend-
making van de introductieprijs. Mi-
nister De Korte mocht per satelliet
vanuit Brazilië de definitieve prijs

Over twee weken, op maandag 6 fe-
bruari, worden de aandelen DSM
voor het eerst op de beurs geno-
teerd. De inschrijving sluit op 2 fe-
bruari. Minister Ruding van Finan-
ciën wil de meeropbrengst van de
emissie gebruiken om de staats-
schuld een beetje te verminderen.

Vervolg van pagina 1

Onderzoeker: 'Lager
opgeleiden zijn meer
verknocht aan regio'

Karhausen schatte dat van de partij
heroïne zon 1,5 miljoen shots ge-
produceerd kunnen worden: „Ove-
rigens, de afzetmarkt lag niet hier.
Aken was in feite het doorgeefluik.
De drugs waren voor het buitenland

Akense politie
schaars met
informatie

bedoeld." De heroïne is inmiddels
vernietigd.

Hoofdofficier van justitie, Lothar
Karheusen, wilde niet zeggen hoe-
veel mensen zijn gearresteerd, van
welke nationaliteit ze zijn, en waar
precies de buit is gevonden. „Het
onderzoek loopt nog en daarom
kunnen wij niet alle gegevens ver-
strekken. Mogelijk worden nog an-
dere verdachten, zowel in Duitsland
als in het buitenland, gearresteerd",
aldus Karhausen, die hiermee rea-
geerde op een vraag of - zoals het
gerucht ging - een Iraniër was aan-
gehouden.

Politiecommissaris Bönninghaus
maakte van de gelegenheid gebruik'
te melden dat voorbije jaar meer
drugs zijn gesmokkeld dan voor-
gaande jaren. Door het openstellen
van de grenzen en de hiermee ge-
paard gaande afbouw van de Bun-
desgrenzschutz en de Duitse doua-
ne, vreest hij dat de handel van
drugs zal toenemen. „De controle
wordt steeds moeilijker. De politie-
korpsen zullen hoe langer hoe meer
tegen elkaar worden uitgespeeld.
De drughandel hier aan de grens
wordt attractiever."

Het enige tijd geleden ingestelde
onderzoek naar een internationale
heroïnebende is nog steeds in volle
gang. Heinrich Funken hield daar-
om gistermiddag alle mogelijke vra-
gen over de gang van zaken open.

Vuilniszakken
De drugs waren gedeeltelijk ver-
pakt in kleine parten van enkele ki-

los. Een ander deel zat in drie vuil-
niszakken van een Nederlandse
merk. Ofhieruit geconcludeerdkan
worden dat de heroïne uit Neder-
land komt en of de daders mogelijk
ook uit Nederland zijn, wilde Fun-
ken niet zeggen.

" De grote heroïnevangst in Aken op de voorgrond. Politiefunctionarissen achter de tafel waren
gisteren uiterst terughoudend met het verstrekken van inlichtingen. Fot.o: FRANS RADE

Dr. Greve
overleden

HEERLEN/MAASTRICHT - Dr. L.
Greve, longarts en hoogleraar ver-
bonden aan de Rijksuniversiteit
Limburg, is gisteren op 63-jarige
leeftijd in Heerlen overleden.

Opmerkelijk is tevens dat hoe la-
ger de opleiding is van het onder-
vraagde publiek, meer belang-
stelling blijkt te bestaan voor
provinciale televisie. Volgens
Damoiseaux heeft dat te maken
met de grote verknochtheid van
mensen met een lagere opleiding
aan de directe leefomgeving. Die
gehechtheid is er oorzaak van
dat mensen het nieuws over hun
omgeving prefereren boven het
nieuws dat van ver van hun bed
komt. Het is ook deze categorie
van de bevolking, met 70 procent
dus de grootste groep, diezweert
bij een provinciale krant met
veel regionaal nieuws.

Prof. Greve heeft gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en na zijn
studie van 1953 tot 1964 aan diezelf-
de universiteit gewerkt evenals in
het Academisch Ziekenhuis
Utrecht. Daarna heeft hij tot 1979
gewerkt als longarts in Eindhoven.

Sinds medio december 1979 was
prof. Greve verbonden aan deRijks-
universiteit Limburg als hoofd van
de afdeling longziekten en tubercu-
lose van het Academisch Zieken-
huis Maastricht.

andere provincies worden tradi-
tie en folklore evenzeer in ere ge-
houden. Er is wat dit betreft geen
verschil tussen de Limburger
pur sang en de allochtonen.
Ook noemt de onderzoeker het
een sprookje dat mensen die van
elders zijn gekomen maar moei-
lijk kunnen binnendringen in
het verenigingsleven. Zij partici-
peren even sterk in het culturele,
politieke en sociale patroon als
de autochthone Limburgers.
Tenslotte: Limburgers luisteren
steeds minder naar de regionale
omroep. Het percentage ligt één
procent onder het landelijk ge-
middelde.

Deze mensen vinden dat de Ne-
derlandse media over het alge-
meen te weinig aandacht beste-
den aan wat er in Limburg ge-
beurt. Limburg komt te weinig
aan bod, en als er nieuws uit

(ADVERTENTIE)
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Limburg wordt gebracht, komt
dat bij hen negatief over. Dat
heeft waarschijnlijk met het
Limburgse chauvinisme te ma-
ken, zegt Vic Damoiseaux, maar
hij heeft dat niet onderzocht en
kan dat vermoeden niet hard ma-
ken. Wel is het zo dat met name
de mensen die van buiten Lim-
burg afkomstig zijn, de allochto-
nen, doorgaans vinden dat het
nieuws over Limburg helemaal
niet zo ongunstig uitpakt.
Die mensen van buiten de pro-
vincie blijken ook meer lectuur
te kopen over Limburg. Onge-
acht hun opleiding willen zij
meer aan de weet komen over de
provincie waar zij zich hebben
gevestigd. In tegenstelling tot
wat, zelfs in wetenschappelijke
kringen, dikwijls werd beweerd,
is dat deverknochtheid aan oude
tradities en regionale folklore
niet het monopolie is van de
Limburger. Het is geen typisch
Limburgs verschijnsel, want in

Liefdesverdriet
zette man aan tot
brandstichting

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Een 51-jarige
Duitser barstte dinsdagmiddag in
tranen uit toen hij in deMaastricht-
se rechtszaal drie jaar gevangenis-
straf, waarvan één jaar voorwaarde-
lijk, tegen zich hoorde eisen wegens
opzettelijke brandstichting in Berg
en Terblijt en mishandeling in Ge-
leen. De man had beide misdrijven
gepleegd nadat een twintig jaarjon-
gere geliefde hem vrij abrupt de
bons had gegeven. Naar eigen zeg-
gen, waren toen bij hem de stoppen
volledig doorgeslagen.

Die avond had hij de vrouw elders
gezien in gezelschap van een ander.
Daarop reed hij naar Berg en Ter-
blijt om haar in de buurt van haar
woning op te wachten. Na haar
thuiskomst wachtte hij nog een half
uur en verschafte zich toen toegang
tot het appartement met een geco-
pieerde huissleutel. Hij wilde haar
„dwingen tot praten", verklaarde hij
gisteren.

gisteren. Gerekend naar nieuw-
bouwkosten bedroeg de aangerich-
te schade meer dan 220.000 gulden,
vervanging van meubilair en huis-
raad niet meegerekend.

Officier van justitie mr J. Laumen
achtte opzettelijke brandstichting
bewezen alsmede eerder gepleegde
mishandeling van de vrouw. Dat
laatste feit werd door verdachte ont-
kend. Hij zou de vrouw slechts een
oorvijg hebben gegeven toen deze
tijdens intimiteiten volgens hem
agressief was geworden.

MrLaumen verwierp het beeld van
de „naïeve, hulpbehoevende man
die zou zijn gedumpt door een twin-
tig jaarjongerevrouw". Naar de me-
ning van de officier kent de man al-
leen maar gevoeligheid naar zich-
zelf toe en heeft hij gehandeld van-
uit gekwetste ijdelheid en evenzeer
gekwetste mannelijkheid. Op 3 fe-
bruari volgt de uitspraak " van de
rechtbank.

die hem hadverstoten. Hij wierp en-
kele brandende lucifers in de benzi-
ne en maakte zich vervolgens uit de
voeten. Op zijn vlucht belandde hij
uiteindelijk in Frankrijk.

Na een maand echter keerde hij te-
rug om prompt door de politie te
worden aangehouden. „Ik schrok
ervan toen ze mij de uitgebrande
flat lieten zien", bekende verdachte

De vogel bleek evenwel gevlogen en
daarop maakte zich zowel woede als
volslagen ontreddering van de man
meester. Hij stapte in zijn auto en
reed rond middernacht zon 120 ki-
lometer rond om ergens een jerry-
can te kunnen vullen met benzine.
Nadat dat eindelijk was gelukt,
keerde hij terug naar Berg en Ter-
blijt om daar vijf liter benzine uit te
gieten in de woning van de vrouw

Staat krijgt 1,3 miljard uit
verkoop DSM-aandelen

" V.l.n.r. Minister van Financiën dr Onno Ruding, Amro-topman mrR. Nelissen, DSM-topman
mr H. van Liemt en Amro-coordinator mr F. Hoogendijk luisterden gisteren geamuseerd, terwijl
minister De Korte van Economische Zaken (uiterst rechts) per satelliet vanuit Brazilië de prijs
van de DSM-aandelen bekend, dief 108 gulden per stuk kosten.

Nu schot in
experiment
met kabel

Overigens is nog altijd niet bekend
wanneer de gemeentelijke herinde-
ling van Noord-Limburg in het par-
lement aan de orde komt. „Wij
wachten nog steeds op een voorstel
van het Limburgse provinciebe-
stuur", aldus Van Dijk.

De nieuwe gemeenten krijgen sa-
men verder ook nog eens 12 miljoen
gulden startgeld om zich aan te pas-
sen aan de veranderde situatie.

Startgeld

P^N HAAG - De gemeentelijke herindeling van Midden-Lim-,Urg kan, zoals de zaken er nu voorstaan, toch op de streefda-
j^frivan 1 januari 1991 haar beslag krijgen. Topambtenaar Van
,'jk van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dat gis-pen gezegd. Eerder beweerden ambtenaren van Binnenland-

Zaken dat de herindeling zo goed als zeker een jaar zou wor-
,eri uitgesteld. Als reden voor de vertraging noemden zij voor-

al de grote werkdruk. Volgens Van Dijk neemt dat niet weg dat
streefdatum normaal gesproken kan worden gehaald.

„Op dit moment verloopt alles nog
steeds volgens planning. Als er zich
geen complicaties voordoen kan het
wetsvoorstel voor de gemeentelijke
herindeling van Midden-Limburg
in de tweede helft van dit jaarbij de
Tweede Kamer liggen. Dat is vroeg
genoeg om de herindeling in 1991

officieel in te laten gaan. Maar het
voorstel moet dan natuurlijk wel
nog door de Tweede en Eerste Ka-
mer worden goedgekeurd", aldus
Van Dijk.

De acht nieuwe gemeenten die na
de herindeling van Midden-Lim-
burg ontstaan kunnen van het Rijk
ruim 18 miljoen gulden tegemoet
zien om overtollige ambtenaren af
te laten vloeien. Dat bedrag is vol-
doende om circa zestig ambtenaren
vijfjaar lang op wachtgeld te zetten.
Het geld zal als volgt over de nieuwe
gemeenten worden verdeeld: Hae-
len: 1.693.000 gulden, Heel:
2.301.500 gulden, Heythuysen:
2.645.500 gulden, Maasbracht:
3.567.000 gulden, Melick-Herken-

Bosch: 1.757.000 gulden, Posterholt
2.556.500 gulden, Roermond
2.357.000 gulden en Roggel
1.356.500 gulden.
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Topambtenaar Binnenlandse Zaken optimistisch:

'Toch herindeling in
M.-Limburgin1991'

Vervolg van pagina 1

Vervolg van pagina 1

" Vic Damoiseaux

bekendmaken. De PTT had speciaal
voor die gelegenheid een satelliet-
ontvanger geïnstalleerd bij het
Haags Historisch Museum. Dat mu-
seum, tegenover het Binnenhof,
was uitverkoren als plaats voor be-
kendmaking van de introductie-
prijs.

Van onze verslaggever
DEN HAAG - De uitgifteprijs voor
de eerste 12 miljoen aandelen DSM
is vastgesteld op 108 gulden per ge-
woon aandeel (van nominaal 20 gul-
den). Minister De Korte heeft dat
dinsdag via de satelliet bekend ge-
maakt vanuit Brazilië, waar hij op
het ogenblik op bezoek is. De staat
krijgt met de eerste herplaatsing
van DSM-aandelen bijna 1,3 miljard
gulden in kas. De marktwaarde van
het chemiebedrijf komt nu op 3,8
miljard gulden. In enkele eerste re-
acties gaven beleggingsanalisten
aan dat de aandelen tamelijk goed-
koop van de hand gaan.

De 12 miljoen aandelen die nu naar
de beurs gaan, staan bij de staat
voor 850 miljoen gulden in de boe-
ken. Bij een verwachte opbrengst
van de eerste herplaatsing van 1,3
miljard, kan het verschil - 450 mil-
joen gulden - worden gebruikt voor
vermindering van het financierings-
tekort.

Herplaatsing
Precies over zes maanden starten de
onderhandelingen over de herplaat-
sing van detweede tranche van, we-
derom, 12 miljoen aandelen. De der-
deen laatste tranche wordt niet offi-
cieel herplaatst. De staat heeft dan
een minderheidsbelang in DSM en
kan optreden als een gewone effec-
tenbezitter.

Limburgs dagblad provincie
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KEUKENS, keukenappa-
jatuur. Laag in prijs, met
".garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
;294. Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
jin 23 maten direkt lever-
,baar. Afstandbediening,
.computergestuurd, ge-
.schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
.zendervoor in uw auto. Fa.
.Straten, Eijkskensweg 18,
■Geulle. Tel. 043-641044:
' KLEURENTELEVISIES'Philips, Blaupunkt, ITT,
'vanaf’ 95.-. Radio/tv Frank
'BV., Bokstr. 33, Heerler-
'.heide. Tel. 045-213432.
"Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf
'f 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide

.48, Heerlerheide. Tel. 045-J213879.
'Stoffenzaak TUMMERS
"excl. bruids-, dames- com-
"muniestoffen, Kerkstr. 302
'Brunssum.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle, Top-Hifi-apparatuur
" tegen de laagste prijs

Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
4 Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

«Diepvrieskasten en -kisten,
-KOELKASTEN, was- en
«droogautomaten, kooktoe-
«stellen. Alles tegen de helft
'van de prijs. Incl. volle ga-
rantie. Vnesko, Sittarder-
"weg 136, Heerlen, 045-
-"727342.
iGoede KLEUREN-TV'S
■met garantie. Philips groot-
,beeldva. ’ 145,-. Zeer grote
"soit. tv's. Occasioncentrum
"Geel, Grasbroekerweg 25,

Tel. 045-724760.
ICOMMUNIEJURKEN te

■p, collectie 1989, nieuw,
Sissymodel met

kroontje, hoedje, tasje en
!paraplu's. Voor informatie
;tel. 045-272516.
'Te k. KOLEN, lekeus. zeer
"goedkoop. Tel. 045-423199
"of 42221f
JSTOOKHOUT: droog po-
.pulier, 4 mJ ’ 240,-, eiken 4
.m3 ’340,-. 045-318518.
'HOUTHANDEL Land-
graaf, voor al uw bouw- en
"tuinhout, dakplaten enz.
'Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-'dissenboscn-Landgraaf,
;045-318518.
"Revox tape-deck 595,-; de-
"non tuner 195,-; tune-verst
"2xlooW comf. afstandsbed.
"495,-. vest. 2xlooW 245.-
-"2x90 W 195,-, 2x35W 125,-;
"tuner 75,-, 125,-; cass.deck
'125,-, 150,-, 175,-, 195.- etc. F.
"MEYER, verzetstr. 15,Hrln.
?Tel. 417651.
iO.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,
V995,-; modern 3-2-1 bank-
*stel, werkelijk topkwaliteit.
Jrundl., ’ 995,-; verder grote
Jsortermg bankstellen en
,eethoeken 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
■mogeüjk. O.K. Hal, Agnes
'Printhagenstraat 22-24, Ge-
leen-Centrum (vlak bij Alb.
Tleyn).
£).K. Hal. Splinternieuw

en rundleren KUIP-
VKSTEL, ’1195,-. In-

oude bankstel moge-
verder grote keuze

sief eiken meubels,
"goedkoop. O.K. Hal,

nes Printhagenstraat 22-
Geleen-Centrum (vlak

Alb. Heyn).
uwe VIDEOREC. en
.ren-TV van Mitsubishi

ir de laagste prijs bij F.
Verzetstr. 15. Tel.

.417651. Inr. mogelijk!
Te k. KTV met afstands-
"bed. Tel. 045-725008.
JCACHELS. Grandioze ver-
.bouwopruiming: 10-70%
.korting. Nieuw en gebruikt.
«De Kachelsmid, Walem 21,
"Klimmen, tel. 04459-1638.
Te k. grote partij PAL-
XETS. Specialeprijs. Hout-
Jhandel Rinkens, Land-

tel. 045-319846.
Te k. vellen LEER voor
Vele doeleinden.Tel. 04490-
J52652.
.Draadloze TELEFOONS
"vanaf ’ 150,-; 3 mnd. gar.
"Inr. en rep. mog. Megro Ne-
derland. Tel. 045-220902
<b.g.g. 06-52127702.
ïtechte biels v.a. ’ 20,-.
JVooral uw vacuüm- en ho-
.gedruk geïmpregneerd?TUIN)HOUT; Impreg BV,
Jn de Cramer 104, Heerlen,
.751687.
"Weg. verhuizing te k. brui-!ne PIANO Steinbach.JVr.pr. ’950,-. Tel. 045-
-,252896.
IJSKAST 125,-; gasforn.
"95,-; gasplaat 75,-; diepvries
'190.-; wasaut. 195,-; ant. eet-
*hoek, 6 stoelen 550,-, tel.
;045-725595.
Te koop Esta DIEPVRIES-
'KIST en-antiek bed. Tel.
'045-221859.

Voortaan haal jede
aanbiedingenvan deweek ;

er bij de Hema zó uit.

Lang zoeken naar de aanbiedingen van de week is er niet meer bij. Voortaan ziet u snel waar u
ze in de winkel kunt vinden. En u weet wat u dan krijgt: de beste kwaliteit tegen 'n hele lage prijs.
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Luxe isoleerkan met dubbelwandige, 1&75-13.25 Mt 104464 en 36-48. vJssÉÜU 1 07R Aluminium pannen mét PTFE antifan-
glazen binnenfles. o.a. in wit en zwart Herenritsportemonnee Lér?5~14.25

icjk l/i baklaag

'nhoUdl"ter m diverse kleuren.
H«—^^/ S" S!!"o^ 475

<***. Ü^ 35%katoen.0.a.witgrijs,bleU enbe,ge. Sta*" 014 on gj 475

iK^ — rf^S^ <®> (fT\ Mt 37/38-43/44. * g|4anWsMb
2*4*£ s^U. W^16.75QK75 2voor±Oi HOD? «^Mechanische wekker. In wit zwart, rosé, 2 voor tCj\Ju Naadloze beha. Twee modélen. In o.a. \"!3r/ 4 lil f\f\r*lila en mint 1 jaarHema garantie. p k t 6 boenen oogjes- of hydro- wit en ivoor. Mt 70-80AA/70-80A/70- Nsg3/ - * lil" W&R 5250HO
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In diverse kleuren. èlOstuksindraagtasje. 1C7R 150 f 10 ,2ris .La
1-persoons vanaf %^}ïH 7 irV^ !5t 6voor J.i Volkorenbrood.Gratis gesneden.
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Per2stuksverPaktvanafA?S- 7.75 & gen en diverse kleuren. Mt128476. verse kleuren.Mt 36/40-40/44. Grof A351.95

>sïB§leiiiq7s ® /fn\ «S!l 1/I7R o
2&35 JLC/a Milde shampoo voor dagelijks gebruik rf A/p) 1^ 235 £kT

Lichtgewicht strijkijzer met overver- en dkhaartype. Inhoud 500 ml. B^ffcfi DiwersePVC spoSSenea Mt 2245. Gekooid schouderham. 150 gram.
hittingsbevahging. ljaarHema garantie. IJ-—^n i

uw»»rfv,ai«ii*

=<*Ék^^**,i |ivema| li. oen OR Katoenen damespyjama. In groen, licht- LMBffiiS oÉkj^StSP^ -^J^ B 2voorfïi blauw, fuchsia en turquoisaMt 38/40- 5^5-T:i OQR%»m^Sf Ql)- Scheerschuim. Inhoud 300 ml. 46/48' .3^3.4.105^ \J\J* sr*. matte verf voor wanden en plafonds. s*eo ■-■■
Sledestofzuiger. Inclusief accessoires. A Inhoud 2/2 liter. Kersenbonbons. Zakje è 200 gram.
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Multigrade motorolie Inhoud 5 liter. p"! Dress-shirt 65% polyester/35% katoen. 15-60 Watt 3 voor 2.30 6 voor4.-
SF/CC-15W50 J^7514.75 r=^J Uni of gestreept Mt 37/3843/44. 75-100Watt 3 voor 2.50 6 voor 4.-
SF/CD-10W40 ift7s-17.75 f pfe Jï 1

3 3v00r2.25 Q75 kMR ffl ovR IAii evoor Oa J«ïm oen L II 007R W „SlU" S
Set van 3 glazen. QIÊ ."SÖU „ r. .TTT,r\ [H 4.25 |-TOC 3 borrelglazen. 2.25 6 voor 3.75 A- Oa \J\Ja V,n dePays desCoteaux de lArdeche.
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HEMA 1
Echt Waar Voor Je GelcL-^

Autotelefoon
PTT car-vox

vanaf ’ 99,- per mnd. excl.
Autotronie b.v. Oirsbeek

04492-3888

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

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven?Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

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

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

Mooie eiken BANKSTEL
v.p. 975,-; zwaar eik. salon-
tafel v.p. 325,-; massief eik.
eethoek v.p. 975,-; pracht
groot eiken wandmeubel
v.p. 1975,-. Ook apart te k.
045-323830.
Te koop MERGELBRIE-
VENBUS, handwerk, tel.
04458-2625.

GOEDKOOP Canada-
brandhout in bundels ± 1m3voor ’20,-, stammetjes
rondhout in lengtes van ±
1.20 mtr. Per hele vracht tel.
045-751253.
Wie houdt van 'n handge-
maakt eiken KUSSEN-
KAST? Punt-gaaf, vr.pr.

’ 1750,- tel. 04752-2289.

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

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz

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

’ 498- met verrijdbaar statief. Dealer van Wolff, Sunfit,
Riko en Philips. Van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek,
045-212655/214793. t

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. __
Voor alle OCCASION-
MEUBELS, eiken, mod.,
barok, slaapkamers, eeth.,
kasten, salontafels enz.
Kouvenderstr. 208, Hoens-
broek.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O--p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).
PENS, kopvlees, slachthuis
Bleylevens te Beitel tel.
045-418856.

ELKATONE 100 watt Les-
lie vol. pedaal + kabels +
Accordeon FOX Atlantic
IV N. Tel. 045-216429.
Te k. AANHANGER 200 x
100 x 110 cm. Pr. ’650,-.
04459-2742.
HARDHOUT eiken- beu-
ken- merbaumeranti- ma-
honie enz. Op maat ge-
schaafd leverbaar. Geurten
Hoensbroek 045-212531
Hommerterweg 27.
Te k. 2 eiken SALONTA-
FELS, waarvan 1 met pla-
vuizen, tel. 045-227533.
Te k. GASHAARD huisies-
model en gevelkachel.
Kerkstr. 33 Übach o.
Worms.

GRINDTEGELS, 60x40
’3,60 p. stuk betonband
15/5 ’ 2,70 p. stuk, klinkers
’17,60 p.m2. Alles mcl.
BTW. Ook betonplaten en
palenvoor schuttingen, e.d.Creugers Beton, Economie-
straat 46, Hoensbroek, tel.
045-213877 (bij Herschi).

Te k. 2 wollen VLOER-
KLEDEN f 50 - p. st., 2 wol-
len tafelkleden, wollen
traploper 04490-46631.
Te k. zwaar eiken BANK-
STEL 3-2-1, salontafel,
zwaar eiken eethoek, vr.pr.

’ 1750,- 045-451715.
VOORDEURLUIFELS,
div. modellen uit voorraad
leverbaar. Geurten Hoens-
broek 045-212531.
INBRAAKWEREND
hang- en sluitwerk. 100 vei-
ligheidssloten uit voorraad
leverbaar. Ook montage.
Reparatie inbraak-schade.
Geurten Hoensbroek 045-
-212531.
INLIJSTWERK, Keuze uit
200 schilderij- en portretlij-
sten. Nieuwe collectie
alum. wissellijsten. Geur-
ten Hoensbroek 045-212531.

Prof. gr. sp. RECORDER 4
sp. Hi Fi, Akai, nw.pr.
’3900,-, vr.pr. ’725,-; Phi-
lips Hi Fi stereoset 4x45 W.
compl. en boxen (geen to-
ren). Vr.pr. ’325,- compl.
Ant hangklok, ree. zeer
mooi ’475,- Dr. M.L.King-
laan 145, Hoensbroek, 045-
-215870.

Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels,
§oud en ansichtkaarten,

tamps and coins, Kastel-
laan 102. Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.
Te k. gevr. defecte KLEU-
REN-TV'S v.a. 1981 (type-
nummer vermelden). 045-
-723712.
Te k. gevr. witte SLAAP-
KAMER. Bel 045-211001.
Gevr. AUTO met afstands-
bediening, 25 km. p.u. goed
in orde, 045-222084.

PIANOS te huur, sgj
huursysteem voor DC

V V
ners, van 1 tot 36 mnd-,
’600,-. Inl. 04490-450£^g
Demonstratie KTVs
VIDEORECORDERS 3d

’ 199,-. Telediscount, v*
huisstraat 48, Heerlgn^^

Te k. HONDA CR }25 V
'86z.e.a.n. 04490-161 1"-
-'sen 18 en 19 v. -^

St. Maartenszee. BU^jjj
LOW bij zwernparrf^l
Weekend v.a. ’ 225.'"
02246-3109. -<$é
OOSTENRIJK, sneeuwtker-skigebied Hlntertn^h. vak.woning 045-410*'
avonds. --<(

Portugal - Algarve luf «f
pers. APPARTEMEN’ tö1n. dir. aan zee /.'x«s. y

’ 1000,- p.w. Q45-452gi£-^



Al een aantal maanden loopt er-
een bouvier los rond die de bees-
ten opjaagt. Ook de pauwen uit
het privé-parkje van de heer
Lendfers zelf, die een bedrijf
heeft tegenover hetkamp, zijn al
een aantal malen aangevallen.
Een pauw is hierdoor afgelopen
zomer verdronken in de vijver
van het parkje.Meubeldienst

ken stichting in Heerlen vraagt
oudere mannelijke vrijwilligers
(VUT, gepensioneerd) voor het
°Phalen van tweedehands meu-bels, sorteren van deze spullen,loipen bij verkoop en transport.
Werktijd: Van 9.00 uur tot 18.00uur. ; # Het hertenkamp waar afgelopen week twee keer een bouvier heeft huisgehouden.

Foto: FRANS RADE

Het hertenkamp wordt beheerd
door de gemeente Heerlen.
Lendfers heeft overigens niets
dan lof over het beheer van de
gemeente. „Ze onderhouden het
kamp en hekwerk goed en als er
iets is zijn ze er zeer snel bij." Er
valt volgens hem gewoon weinig
tegen te beginnen.
Volgens een woordvoerder van
de gemeente Heerlen was het de
afgelopen week voor het eerst
dat een hond zich binnen de om-
heining drong. Er is inmiddels
aangifte gedaan bij de politie.
„We wachten eerst de resultaten
hiervan af. Daarna zal gekeken
worden of er een oplossing voor
het probleem gevonden kan wor-
den," aldus dewoordvoerder. De
herten hebben inmiddels alle-
maal een tetanusinjectie gehad.

Het afgelopen weekend en de
donderdag daarvoor zag de bou-
vier nog kans om over de ander-
halve meter hoge omheining te
springen en de beesten op te ja-
gen. Toen de dieren (vijf herten,
twee ezels en tien Afrikaanse
schapen) in een hoek werden ge-

Volgens Lendfers is de bouvier
van een jonge dame die regelma-
tig langs het hertenkamp loopt.
Maar niet alleen de hond vormt
een gevaarvoor de dieren uit het
kamp. „Er hangen daar junks
rond, die hun spuiten in het bos
weggooien. Uit baldadigheid en
onwetendheid worden ook vaak
plastic zakken met resten brood
over de omheining gegooid. Re-
gelmatig gaan er beesten dood
doordat ze plastic zakken eten.
Minstens een keer per maand
moet ik als een haas naar de over-

Envelop

Klussers
fien organisatie in Heerlen
Vraagt voor een periode tot 2
J^aart handige vrijwilligers voor
[Jet in orde brengen van een ba-
°yopvang-ruimte. Taken: schil-
deren, metselen, behangen etc.

Raad moet huis voor
asielzoekers kiezen

College Voerendaal biedt zowel koop- als huurpand aan
Kantinebeheer

«■en sportvereniging t.b.v. werk-'°zen in Heerlen vraagt vrijwilli-gers voor het beheren van een
Kantine. Werktijden in overleg,

en goede so-
ciale eigenschappen zijn ge-
wenst. Taken: verzorgen van de
Dar, drankjes in schenken e.d.
Huiswerkbegeleiding
**et buurtcentrum in Heerlen,
Vraagt vrijwilligers voor het he-
rleiden op maandag en donder-
dagmiddag van buitenlandse{°hgeren bij het maken van hun
giswerk. (LBO/Havo niveau),
«"nige ervaring gewenst.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Herbergt Voerendaal zijn asielzoekers in
een nog aan te kopen huis ofwordt er een huurwoning vrijge-
houden? Van het college mag deraad kiezen. Want in zijn voor-
stel spreekt het college geen voorkeur uit. Wel wordt uitvoerig
uitgelegd wat de voor- en nadelen zijn van het aankopen van
het huis aan de Tenelenweg 135 voor vlot 150 mille.

kinderopvang
°uurtwerk in Heerlen zoekt vrij-
v^illgers voor kinderopvang (tot
ler jaar) zodat hun moeders aan

activiteiten mee kunnen doen, ofeens kunnen winkelen. Vrijdagsvan 9.15 tot 11.30 uur. i " Het gouden paarBodde-Valkenberg.
Foto: CHRISTA HALBESMAThuiszorg

**n organisatie in Heerlen die
Thuiswonende hulpbehoeven-
den steunt, zoekt vrijwilligers
vanaf 25 jaar voor de thuiszorg^*aken: aanwezig zijn zodat de|jjuisgenoten ontlast worden.
Jansen met beschaafde om-gangsvormen en belangstelling
°°r medemens zijn van harte

welkom. Werktijden in overleg,
!^aar 1 a 2 dagdelenper week pergezin.

Gouden paren by is kaarten, maar het allerliefst
speelt ze met de kleinkinderen
en het achterkleinkind.Aan dePastoor Honneestraat 100

te Heksenberg wordt zaterdag de
gouden bruiloft gevierd van de
heer J. Bodde en mevrouw
Ph. Bodde-Valkenberg.

Om 15.00 uur wordt de mis opge-
dragen in de parochiële St. Ge-
rarduskerk. De receptie vindt
plaats van 18.00 tot 19.30 uur in
restaurant Burette, Kasteellaan 3
te Meezenbroek-Heerlen.

Bij de mogelijkheid tot koop zijn zo-
wel door de buurt als de raadscom-
missies welzijn en financiën kantte-
keningen geplaatst. Zonder daar
verder op in te gaan, wijst het colle-
ge wel nadrukkelijk op zijn streven
om in totaal dertien asielzoekers on-
derdak te verlenen in Voerendaal.
Momenteel verblijven er drie in een
appartement. Voor de huisvesting
van vier a vijfanderen heeft de Wo-
ningvereniging reeds haar mede-
werking toegezegd.

Ahijd
Belangrijk voordeel van een eigen
huis in plaats van een huurwoning
is volgens het college dat er altijd
een woning beschikbaar is voor

asielzoekers. Nadeel is dat de ge-
meente Voerendaal met een 'door-
gangshuis' blijft zitten als de rijks-
vergoeding voor het opvangen van
asielzoekers plotseling komt te ver-
vallen. Maar dit risico acht het colle-
ge klein.
Momenteel krijgt elke gemeente,
dus ook Voerendaal, een maande-
lijkse vergoeding van ’ 645 per
asielzoeker, bedoeld voor huur,
energie, introductiekosten. Boven-
dien is er een vergoeding van ’ 445
voor de kosten van levensonder-
houd. Deze vergoeding moet echter
rechtstreeks aan de asielzoeker wor-
den doorgeschoven.
Komende maandag buigt de raad
zich ook over dit voorstel. Aanvang
acht uur." Het huis dal aangekocht kan worden voor het herbergenvan

vier tot vijf asielzoekers in Voerendaal. Foto: frans rade

Landgraaf
_e Vrijwilligerscentrale Land-Sraaf zoekt:

T^eer informatie: Vrijwilligers-
Heerlen.Tel. 045-713 971

°P werkdagenb van 9.00 tot 12.00g 1 H.OO tot 17.00 uur. Adres:urgm. van Grunsvenplein 2.

■ In het Cultureel Centrum
Kerkrade start het carnavalscon-
cert om 20.11 uur. Aan het pro-
gramma werkt onder meer het
Kerkraads Symphonie Orkest
mee. Ook vrijdag begint het con-
cert om 20.11 uur.

Jo werkte 31 jaar in de mijn.
Daarna was hij nog 10 jaar lang
beroepskelner. Nu doet het gou-
den paar samen de huishouding.
Bovendien verzorgt Jo de bui-
tenplanten en May neemt de ka-
merplanten voor haar rekening.
In vrije uurtjes houdt Jo zich be-
zig met puzzelen, terwijl May
handwerkt. Hun gezamenlijke
passie is kienen; zij brengen
twee avonden per week in de
kienzaal door.

De in Friesland geboren Jo
Groot (72) trouwde 50 jaar gele-
den met May Duyckers. Het gou-
den paar woont aan de Keel-
kamp 55 in Nuth. Zaterdag vie-
ren zij hun gouden huwelijksver-
jaardagsamen met hun tweekin-
deren, driekleinkinderen en vele
anderen.

De heer Bodde werd op 14 mei
1914 geboren in Bingelrade. Hij
werkte op de mijn, bij de Heer-
lense brandweer en bij de ge-
meentebedrijven van Heerlen.
Zijn hobbies zijn houtdraaien en
kaarten.
De gouden bruid zag op 11 de-
cember 1915 het levenslicht in
Hoensbroek. Zij heeft altijd in de
huishouding gewerkt. Haar hob-

Algemeen
■ Inschrijven voor de optocht
van Klimmen kan nog tot 1 fe-
bruari bij het secretariaat, Klim-
menderstraat 92, S 04405-2071.

Buurthuis
oor een buurthuis iemand dieihderen kan bezighouden metPort en spel en handenarbeid ineeUijd van 9 tot 13 jaar. Werktij-aen 17.30 tot 19.00 uur

Kinderopvang
uor een kinderopvangcentrale

t mand die op kinderen van nul
i„ 13 jaar kan passen. Minimale'leeftijd 17 jaar.

WELTEN - Dat in Weiten en
Benzenrade ook al geruime tijd
intensief carnaval gevierd wordt
mag blijken uit het jubileumvan
'De Vlavrèters'. Dit jaar bestaat
de vereniging precies 33 jaar.De
carnavalisten uit de twee ge-
meenschappen hebben zich in
die lange periode ook onder-
scheiden op sociaal gebied. Dat
er ook nog vier jubilarissen zijn
die evgn lang aan 'De Vlavrèters
verbonden zijn als ze bestaan, is
opmerkelijk.

Jubileumjaar voor
'De Vlavrèters'

Beheerder
n een ruimte voor jongeren is

plaats voor een beheerder
een of twee avonden per

eek.Het werk geschied in sa-
menwerking met de beheerder-Sroep.

Wim van Diemen is de nieuwe
prins van Rimburg. Eenjaar lang
zal hij over het Wespellerijk rege-
ren als Wim 11. De nieuwe hoog-
heid is 23 jaaren studeert schei-
kunde aan de universiteit van
Utrecht. In de zomermaanden is
hij nog wel eens te vinden op de
camping van zijn ouders waar hij
een handje meehelpt.

Prinsen

" De vier jubilarissenvan 'De Vlavrèters'. Van links naarrechts: JanRamaekers, MayRamaekers, Wim Beuken, WimGrift. Foto. WIMKÜSTERS

Kinderopvang:
en kinderdagverblijf zoekt een

v IJvviihger die samen met de
bo teamleden kinderen kan

egeleiden bij wandelen, zwem-nen etc. Minimumleeftijd 20

Mare Loopen is de nieuwe prins
van deKunraadse Kaatboere. Hij
gaat door het leven als Mare I.
Vrijdag geven de Kaatboere een
speciale voorstelling voor zieken
en bejaarden met hun familie in
het Kunderhoes. Aanvang 20.11
uur. " Jo en May Groot-Duyckers. Foto: christahalbesma

Voor de 75-jarige Wim Grift bete-
kent carnaval een stuk van zijn
leven en het meewerken aan het
vormen van een hechte gemeen-
schapsband. Wim Beuken (54)
vindt dat lacheneen lichaamsoe-
fening is die goed is voor de ge-
zondheid. May (60) en Jan Ra-
maekers (57) noemen zich vooral
carnavalisten, die bijna dagelijks
;n de weer zij om anderen het
feest volop te laten beleven. De
vier werden onlangs door de ver-
eniging gefêteerd met een recep-
tie en een huldiging.

Voor meer informatie: Vrijwilli-
eerscentrale Landgraaf. Tel.

van 10.00 uur tot 12.00
"ur. Adres: 1213 Laan 1, Land-graaf.

De jaarlijkse Knal-Boemrevue
die zaterdag plaatsvond in het
Gemeenschapshuis van Weiten
bood een aardig programma.
Burgemeester Van Zeil en echt-
genote die na de pauze derevue

Theo II (Kicken) is de 36e prins
van de Brunssumse Koelköp ge-
worden. Hij werd geproclameerd
in de narrentempel Bronsheim.
TheoKicken beheert in het dage-
lijks leven een autobedrijf aan' de
Beersdalweg te Heerlen.

Activiteiten
WOENSDAG
■ De dames-elvenraad houdt
een Damensitzung in zaal Oud
Zumpelveld aan de Irmstraat.

bezochten moeten toch meerverwacht hebben dan de matig
bezette zaal. „Oorzaak voor de
geringe publieke belangstelling
is waarschijnlijk dat de Winkbül-lerevue tegelijk met onze voor-
stellingloopt," zei een van de or-ganisatoren.

Hoogtepunt zal de proclamatie
zijn van de prinses. Diverse ar-
tiesten zullen de bijeenkomst op-
luisteren. De start is om 20.11
uur. De nieuwe hoogheid en de
elvenraad zullen zaterdag reci-
piëren van 19-20 uur.
DONDERDAG
■De Kirchröatsjer Vasteloa-
vendsverein houdt in het Whn-
grachttheater om 20 uur een car-
navalsconcert. Stadsprins Mau-
rice I en deRaad van Elfzijn aan-
wezig. Ook op vrijdag begint het
concert op hetzelfde tijdstip.

werd hij bevorderd tot brigadier
en in 1980 werd hij adjudant.
Thans is hij brigade-adjudant en
plaatsvervangend chef afdeling
surveillance.
Vrijdag wordt van 17.00 tot 18.30
uur een receptie gehouden in het
restaurant van het Hoofdbureau
aan de Burg. Gijzenlaan 1 te
Heerlen.

Afscheid

De heer Sjef Pelzer is benoemd
tot directeur van de R.K. basis-
school Bernadette in Abdissen-
bosch. Hij volgt Pierre van den
Hoff op, die om gezondheidsre-
denen het onderwijs per 1 janua-
ri heeft verlaten.
Sjef Pelzer is sinds 1968 aan de
school verbonden. In 1985 werd
hij benoemd tot adjunct-direc-
teur.
In de aula van de Bernadette-
school, Bernadettelaan 19 te
Landgraaf wordt vrijdag van
19.00 tot 20.30 uur receptie ge-
houden. Men kan dan afscheid
nemen van de heer van den Hoff
en kennismaken met de nieuwe
directeur.

Nieuwe directeur

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen« 045-739284Wim Dragstra
® 045-710317
Emile Hollman© 045-422345
Hans Rooijakkers
©045-714876Hans Toonen, chef® 045-425335
Richard Willems® 04406-15890Kantoor Kerkrade® 045-455506
Joos Philippens
® 04455-2161 " Prins Wim II van de cv

'De Wespelle'. " Prins Mare I van de
Kaatboere uit Kunrade. " Theo 11, prins van de cv

De Koelkkop. " Prins Jo V(Dekkers) is de
nieuwe heerser van de cv. 't
Eikske in Landgraaf.

Per 1 februari verlaat adjudant P.
Thijssen zijn dienst bij de ge-
meentepolitie Heerlen. Hij
maakt op 59-jarige leeftijd ge-
bruik van de VUT-regeling.
De heer Thijssen trad in 1954 in
dienst van het korps. In 1972 " Adjudant P. Thijssen

Heerlen
Oe vrijwilligerscentrale Heerlen
zoekt vrijwilligers voor de vol-
gende activiteiten:
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Bouvier bedreigt
hertenkamp Aambos

kant om een beest teredden," al-
dus Lendfers. Daarnaast worden
de bordjes 'honden aan de lijn'
regelmatig als enveloppen dicht-
gevouwen.

Peuterwerk
~en peuterspeelzaal in Heerlen(Molenberg) vraagt vrijwilligers
Voor het enkele dagdelen perweek begeleiden van de peuter-groep. Taken: de opvang van de
Peuters en met ze spelen, verzor-gen, verschonen en na afloop de
sPeelzaal opruimen.

HEERLEN - „Vooral een grote
grijs-zwartebouvier richt een be-
hoorlijke schade aan binnen het
hertenkamp," zegt de heer Lend-
fers dieuiterst bezorgd is over de
situatie rond hertenkamp Aam-
bos in Heerlen. i

Van onze verslaggever dreven, drukten ze uit pure angst
de omheinig kapot. Door snel op-
treden van de heer Lendfers ont-
snapte slechts een hert. De Bou-
vier ging er echter achteraan.
Volgens de dierenarts had het
ontsnapte hert, nadat het was te-
ruggevonden door de politie, een
duidelijke hondebeet aan zijn
rechterflank.

Bootbegeleiding
landelijke vereniging vraagt

vrijwilligers voor het begeleidenvan boottochten voor zieken en
"chamelijk gehandicapten. Men
zoekt mensen voor verpleegkun-
dige taken en algemene begelei-
ding. De tocht duurt van maan-dag t/m zaterdag.

Limburgs dagblad

baan vrij

oostelijke mijnstreek

per persoon

vastelaovend
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350gram I.ÉJ7 I ■ ■ T'B^VV ■ MË-^ l Wa\\ W^' kwaliteit, 250 gram \.Ö\J f »« v voor deze artikelen j_ «,-fc /I^A 1/ ■■"^H MwT v vragen wij uw bijzondere
Calvé pindakaas, ICQ tTOII I 1IIT, ■VM.^'**'*^^ <CH^ H^Sfltt Kookworst, OÜQ aandacht - verkoop zoteg1.0» %/ VI I 1 ML****^ jÊFmiLW^JSSS^i SOOgram ISÖV r-^ de voorraad strekt

«f A^SLM. J»- "* ■ I r Hl I M" wortelen i \ -j&£>»~______! ¥ W^'"1 j W - - 1 (* \3SI 11 EXTRAFUN * /^—
jBSKiiKaxHJI <* jL_4 _ri_^rw,vÉMr^C i^rf#»l3 rr°rst' 1-99 mm*T^ \

BIJALDI ■ /\TT|-'1 ■ MVr^^9 fc jL*^MjraHamburgers. OCQ M,F^^L /
fe^a^ Tamara |,V^W +9 \ 1 üJs£m ?^é,Pi.zza' , 3.25 /^r^S^s/
JL^" fi/ 1 Prijs- en assortimerttswijztgingen/drukfouten en/of uitverkochtvoorbehouden. 1 V^__Ö*^ ■ ■ -*C_s^^-SOj^S \Sp^B &: %^IL ■—^>. 1 Aanbiedingen geldig v3^3 t/m 28 januari. 1 OI6rKUSSGnSQI TCfc—_^» 1 bm,^^ \, X x<& \ Rode kool met stukjes appel, QQ MW 40x40 cm. meteen vulling ___ _

71 s~^d*""«3^, X «*.&«** glas, 720 ml, geen statiegeld .öö LA van 100%polyester,waar- M HP
n —" "i'-ff 1 Wa^ö^wv003!e,^|L X&& \ UM door makkelijk zetf te was- ’■ #L%k^airl>-'—ff*- *1g, _T.i ,-.«rj f ni.\\rsJr n«rui,ürfan/u;Arf.i.. l,uiroi:; n -i «,/> ,—^ t-v V sen tot 3Q°C Keuze uit diverse tl Mw ■Bfes^Cßc^lnll^30?2^ JS& 1 X \ °°Pe^wten/Wortelen extra fijn. H OQ /^ VS\ dessins„ vete moderneuoi- ■§■ f ■■

-*^ }C \ ' IA (F* klCUreo' ■■■W
,'''.,P1 n»!*^^6* 6"9,!;!^ 1 Tuinbonen extra fijn, HQQ Im J^ .1, 1/öi " !*■ ail(

Tamara con^resoorten^er^t / Kr^ 281",^ glas, 720 ml, geen'statiege.d.... l.jy 10660061(60 + bijpassende KeUKeH
verse vruchten. X .tVs*^00" 1 /k!*IJJ"" \ ; UonHHnoi^OllZwarte bessen bevat minimaal 35% *"" ï~J*IXLr \ van 100%katoen. Deze ICII 1 vl vlv/vTlV^'vruchten, de overige soorten minimaal 1 X I " L/^atT"* sterke, grote (63x65 cm.>P^^^-^»y&im2^*«o^*X gKrm^o'rram,'" 3^

nn H^ffA S^oo^S* Eveneens len'sSAardbei, abrikoos, kers X \ 1989 geen statiegeld -.yy kwa^öfb
n
eö

r pot45ogr0gram I .09 .nb^^^v^—*» - Wortelen( extra fijn, QQ 2 uks 2 stuksZwarte DeSSen 170 Aanteedmge OUimVAö* 1 glas. 720 ml. geen statiegeld -.öy T^tSi ■■ am. ~ <^^ i^
per pot 450 gram I. /9 s"« Week-Ult FRlJ^li^ » [f Aff COXiUi 1c WPek-IH, WCC» . Mals, vacuüm verpakte ï>OVy^ "^ J*^ aT**\ AICU »a rv '^^_______^ maiskorrels met een licht- IQQ ixXf ■!-> tmJ \^^^"^ «.l-^-^J\_ — " zoetige smaak, blik 326 gr \.\J\J yQf . \^

?rg?am eha9e,'melk/PUUr 2.19 JoSaSS.Sopr.Ja 8.15 botteling, C 3Q_JSS?!^» 1 1 .65 Teddy, gechocolateerde koeken, -, OQ Babyshampoo Na.asja, "^W 9 met garantiezegd:o;7Jiter_;^__il^ kaatste bericht I circa 12 stuks. 250 gram I .0^ 10, P' me 'nde °9en' 185
sssst-STsr 1.99 .-"-p- 10.95^--^^^to,s,ebench, '

iaeoriïS! I---89 "s%xszrk~n °mTmt *\ _■
_

**f\CI flllQv Pl *J 1 *r- Qh,.M„t, i-l, ' Aam natuurfris, bronfris of musk,

a. o„, o,q —.-. 1495 , „mi li;rTnTnunoë -J-AS SSSSttSSïïSi-. 2.99 ass--*—:-: 1.89
vac. verpakt, 225 gram overjarig, ca 450 gram, kiloprijs It.C/U IVOII-^ ü *^^^ ~ _ . ..

I mui^^^^ < 111 —————— >£>&k^ —— Koffiekoeken H / Q , -| /0/rV> J^SP^ 250gram 1.4» Luxe toiletzeep, Eldena HCC
--jj Mager gerookt spek, C/ C Tutti-Frutti, 17Q li^i^^^^^^7^ ;V,IW wT/^^ fijn geparfumeerd, 3xloo gram I.Uv
p^S ca. 250 gram, kiloprijs O-HU 250 gram \.I\J * (^^Tj^.'\£^^^si^^^ Pencees, HQQ/,*a Beaujolais, is een frisse, fruitige W^^^W'^^^lJ^ 8 stuks, 365 gram I.o^ _ Hi^HnMl^Jfga droge wijn met een krachtig CCQ \_ '^ i\^i,f-.V^S j^AI L J ijWa boeket 0.7 liter J.ÜC? J^ î6i*^^^ Hotelcake HOC J##^n K^rknupl Prpmium Aardappelen, I/.Q soogam i.yo

EKrV-^ IXaiIoUUCII ICI lIUIH BoniniVermouth, kleïbinten zakaSkilo L^f 51 . . ,V ■ ,-n zoete gekruide witte wijn, QQQ r\iciuillicii zaK a o kiio Cacao-Fantasiewaaiers 17Q '"^^^P^SS» De onderstaande
f^SU^feJ Ambachtelijk gebrouwen. „ ON -SM 0.7 liter 0.0C7 _CC rol, 240 gram 1./3 '''' " » artikelen behoren, .IrJüy-iM Met de beste hop-en gerstsoorten, fles 0.3 Itr. iWW WintörDeen zak a 1 kilo |Ü J V^IV r^*#MÊÊÈÊÊÊè niet tot ons vaste
\r&*M~--'l Zuiver bronwater. Het rijpingsproces duurt wfiiiici^ccii ww Krentenbiskwie, rijk van krenten WS assortiment.
\ CstjE v I minstens 2volle maanden. ii ip Gemarineerde haring, , AA en rozijnen voorzien QQ '^^-J**^^^ iW Wij raden u aan een
L^ai 3 Meer dan 100 jaar brouwervaring. ~„.,,.„ I£| Il pot 6a 7 stuks zoetzuur, OCC v . ... _ aXll biskwiegebak, 150 gram ~.\7ï3 '' Br bepaaldehoeveelheid

Een bijzonder lekker pilsje. krat 24 flesjes ■f■ ■ W 720 ml., nettogewicht 360 gram £.UJ Harde Uien net a 2 kilo IUÏJ op voorraad te nemen

Gcdhom Brouwmeester Ë~i~ r~"* ,69 Alle spuitbussen bij Aldi tZXSL 1 QflTraditioneel gebrouwen, doorstaat UI ■! A *» n3nQCr6m6elke vergelijking met de meest bekende merken. £513 AkV 'M " \ \\ " ""■ . . , c „ I a lJur-r^ï^ \ "Bier om in te bijten". , , fMÉkSI Nasi/bami, f \^ff\X\ IQ Q 0-\7t*l(Ptl HP lil\l potalsoml. lI%#W
\ f -A\ i i /«^^^ I KRAT 8 FLESJES I /JwM Lil kant en klaar, lekker gekruid. V.S£iUlll<l.ll.£2 V 1 ICIIVIdIIIV
\ Al KRAT24FLESJES / °-SLTR B*B l ll^^lll Hoeft alleen even opgewarmd QQC c' ... .** WV/hprtlPQ\ [il O.3LTR / m^ /m* M M f^^lW^^ te worden, bakje a 1 kilo O.<J\J Onze spuitbussen bevatten het enige drijfgas dat in de WyUCIIJCO
\^J^» \*%g± m m* I*ll / EZ il yi K^Jml fte^Jf'l atmosfeer en in het oppervlaktewater wordt afgebroken
\ \S-~^ C U/l / mMawi II kiil EK! IpSSfiliH tot in de natuur voorkomende bouwstoffen. CSMfea^ blister met 2 doosjes /irM.D4 I^' ■■! SSiJi^^! Voorgebakken frites, — (IMk a25 gram. Keuze uit 'M JU

'1 KJ^ft^ 1 vers. smaakt beduidend lekkerder H C~7 Parfum HonHnranl ** -***
de smaken normaal A-■JIJ

dan diepvnesfrites, 750 gram 1.0/
Ni „fjjJJ ? fiCI y^ S^Kjk speciaal en menthol. hIV/V

Chips, naturel/paprika, QC Alcohol vrij bier, Hajrcnrau ■ ©i \3B
baal 200 gram ~.OvJ smaakt als gewoon bier, bevat Borrelballetjes, QQC ndllb|Jldy f%

__ II K\ '$&K- xVg
circa 40% minder calorieën, Cy 400 gram 2«5 !|fl J\ Breukrijst, j f)Q

Ibu-Taps, licht gezouten blik 0,33 Itr .\J I uimammen. soomi. fcs^M pffl L3!j Uk »%\^L'\ '^S grof gebroken, kilo I.Uv
luchtige crackers, QQ __ Ctulmne-^Kin'm IWb!! ÉT^Sa l\\\r\*'^lk.. 3 pakjes a75 gram -.C7C7 Bronwater, _CO Tobaccofarm nr. 7 OQC OlylingSCnUim Mal vAv.S*/Vm Albona rijstdessert met vanille, QQ

koolzuurhoudend, liter .\JC halfzware shag 50 gram L..<J\J «Ween. «,of meer volume r^H K^M mJV^^vISwÉL. blik a 425 gram ~.U*J
*% "_■ ■ . ■»" i aa r- 3 en meer glans K^Sea xfxTr^r ' JivCl^Gevulde kaaswateltjes 10Q Appelsap, 100% zuiver sap QQ zsom. yX c ,h tt , rt rtCof kaastruflels, 75 gram I.Cwr t-tranak ntpr ".0^ «% mm ✓^ PIS ü X'^WT \P Surinaamse rijst, droogkokend QQhtetrapaK. Mer Tobaccofarm nr. 7, zware shag QOQ 9ÖK /^ OB L^ \ m <V.% baal 10 LBS (4536 gram)

ï -.85 Jus d'Orange, 100% zuiver sap H Of) 50 gram O.^U t.üU / ö(J O \>/ % Snelkookrijst, rondgraan -I QQtetrapak, liter I.vJV «^ \ "m Oryza, 400 gram I.o^
'. Studentenhaver, rijke melange _ . . , ... . _ _ .. ... . «.«- - «« \V <%noHVnoirrücit3WSS" 1-89 SSSÜÜ^^ 1.69 SSs0,"m""7'<toe"ie! -.15 NatuurKjk, miheuvnendehjke kwahteit^r,^ ~j^: 1.49

Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg,Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Geleen, Annapad 2/ W a S M i^S JW i^S i^HJ i^S i^V
J.Kleynenlaan3B.Sittard, Bergstraat 14/Leyenbroekerweg 1.Vaals, Wilhelminaplein 39. Heerlen, Willemstraat 109/Corisbergweg 199/ Jm "■ «| i^F J P^^l R^^kV VJHk^AsVhICorneliusplein 1.Kerkrade, Niersprinkstraat 4a Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, W A Hwjl IPj^^LlHTdl?i^^^^^H mmwmmm^mwmwm9a9am^m9awa9m^aßmfm^ÊMmmwmwmm lLmmmmm^aa^aawm' maaaaaaaaaaaaammmamaaaam

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
tes te h. Boumans. Vredes-
hofje 22. Terwinselen, tel.
045-411960.
Te h. magazijn of OP-
SLAGRUIMTE met kan-
toor. ± 250 nr, te Bruns-
sum. Tel. 045-252257.
Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40. tel.
045-463333.
Gemeub. ZIT SLPK. dou-
che, keuk. Panneshei-
derstr. 1 en 19, Kerkrade.
Gemeub. KAMER gebr.
keuken, douche, w.e.Schaesbergerweg 152,
Heerlen.
Heerlen te h. Sittarderweg-
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT, woonk., keuken,
badk., 2 slpk.. berging. Inl.:
tel. 04490-43275

Te huur
Studentenappartementen
aan de Weltertuynstraat 67 te Heerlen.

Ind.: woon,slaapkamer, kitchenette, douche en toilet.
Huurprijs ’ 308,95 per maand excl. voorschot stook- en

Servicekosten.
Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

Tel. kantoor: 045-417085
Te h. te HEERLERHEIDE
zitslaapk., ondergebr. in
bungalow met gebr. van
keuk., douche + eigen op-
gang f 95,- p.week all-in.
Inl. na 19.00 u. 045-223482.
VALKENBURG te h. ge-
meub. appartement v. 2
pers. TV en tel. aansl. 04405-
-1342.

Te huur
Nuth, Parklaan 22

flatwoning met hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slpk.,
douche en berging.

Huurprijs ’ 509,50 per maand excl. voorschot energie-
en servicekosten.

Te aanvaarden 1 april 1989.
Inlichtingen en bezichtigingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
Tel. kantoor: 045-417085

H'broek nabij centr. AP-
PART ’ 395,- en ’ 495,- all-
in m. gebruik v. douche en
w.e. Tel. 045-229883 tussen
18 en 20 uur.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide gem. KAMERS m.
gebr. v.keuken, cv. en dou-
che. Tel. 045-717525.
TE HUUR. Heerlen, Kom-
mert 81, luxe patiobunga-
low met gar.. gedeeltelijk
gestoffeerd en eventueel
gemeubileerd, o.a. hal, toi-
let, woonk. met open haard,
keuken, 3 slpk., badk. met
ligb. en afzonderlijke dou-
che, berging en geheel on-
derkelderd. Huurpr.

’ 1500,- per maand excl.
stoffering en meubilering.
In onderling overleg te
aanv. Inlichtingen en be-
zichtigingen b.v. Makelaar-
dij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen, Heer-
lerbaan 50. 6418 CH Heer-
len. Tel, kant. 045-417085.

ZIT/SLAAPK., tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 uur 045-229654.
KAMER te huurvoor nette
personen, hartje Hoens-
broek. Te melden na 12.00
uur 045-224509. "Te h. te VOERENDAAL
vrijst. huis, grote tuin en ga-
rage, 3 slpk., badk. Keer-
berg 94. 045-750938.
KAMER te huur aan de
Markt in ittard. Direct te
aanvaarden. 045-724690.
Beg. grond WOON/ZITKA-
MER met kitchenette ±
5.50 x4.00 hal-douche en
v.w., w.e. Aparte iongang.
Info van 17-19 uur, 045-
-212613.
KAMERS te huur te Kerk-
rade tel. 045-418308.
Schaesberg. APP. met cv.
op verd. ’525,- p.mnd. mcl.
gas, water, licht. Huursubs.
mog. 045-313239.
Mooie ruime KAMER, cen-
trum Heerlen (liefst stu-
dent) ’295- p.mnd. Tel.
045-421524.
Te h. in centrumKerkrade-
West WINKEL met maga-
zijn en kantoor ± 100 m.2,
geschikt voor alle branches
en eventueel met woning.
Zeer giunstig gelegen. Rui-
me parkeermogefijkheden
en alles in keurige staat. Te
bevr. onder antwoordnum-
merno. 1254, 6400 VB Heer-
len.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onroerend Goed
Maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen, financierin-

gen, hypotheken.
Schelsberg 132 Heerlen

Tel. 045-721866
Pracht. LANDH. te k. 4
slpk., tuin ± 1200 m2. Aan
de Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

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

Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons
kantoor, zoeken wij drin-

fend woningen te k. tot
450.000,- in Geleen/Sit-

tard/Stein/Beek/Born e.o.
N.W.M. QUADEN, make-
laar-taxateur o.g. Lid NVM,
Gelrestr. 4 Munstergeleen,
04490-19644.
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.
KLIMMEN: Dolberg 14a,
zeer land. gel. (vrij uitzicht),
luxe halfvrijst. woonh., cv.,
§ar., 2 kelders, woonk., aan-

ouwk., 3 slpk., badk., ligb.,
douche, 2e toilet, 2e verd.:
zolder-berging, 4e slpk.,
vaste trap, bwj. '77, goed
onderh. Aanv. direct.
Kooppr. ’ 149.500,- N.W.M.
Quaden, makelaar-taxateur
0.g., lid NVM, Gelrestr. 4,.
Munstergeleen, 04490-
-19644.

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. 045-717976

GELEEN nabij centr. in af-
?esl. straat, woonh. bwj.

983, optim. iso. + hr-cv.,
berging, hal, toilet, woonk.,
open keuken, terras op zui-
den, 2 slpk., badk. met 2e
toil., zolder. Vr.pr.
’lOB.OOO,- k.k. Aanv. juni
'89. Inl. 045-212605.
H.H. beleggers te koop vrij-
st. ZAKENPAND te
Bruinssum i.z.g.st. Huu-
ropbr. ± ’20.000,- p. jr.
Koopprijs f 195.000,-. Br. o.
nr. HO 676 aan Limb. Dag-
blad, Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.

Goed gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-
DING in Heerlen, Hoens-
broek, Sittard en Maas-
tricht. Inl.: E.C. De Horizon.
Tel. 045-210541.

Te k. HONDA MT 5, parijs-
Dakar, i.z.g.st. Pr. n.o.t.k.
045-419260.

JONGENSFIETS te k.
z.g.a.n. Tel. 045-317380.
Te k. gevraagd DAMES-
BROMMER en snorbrom-
mer. Tel. 045-321231.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
Te k. STACARAVAN mcl.
douche + w.e. in mooie
bosrijke omgev. te België.
Inl. 045-420126, na 18 uur.

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.

Vertrouwd, discreet en... snel! Voor auto,
boot, caravan, meubels, woningverbetering

en elk ander doel.

PERSOONLIJKE LENINGEN
Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24x
5.100.- 112.- 133.- 170.- 240.-

-11.000- 237.- 282.- 364.- 517.-
-16.000- 345.- 410.- 530.- 752.-
-20.000- 431.- 513.- 663.- 940.-
-30.000- 642.- 765.- 981.- 1397-^J

Effectieve rente vanaf 10,8%
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f 100.0Ciu_
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverrjei
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden.
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn.
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 50.000,--
Leeftijdsgrens: 67 jaar.
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend.

Ook voor doorlopendkrediet (vanaf °>8
per mnd.) en een gunstige 1e o» 2e hypotheei*



ATHENE - Oefenmeester Ri-
nus Israël is op staande voet
ontslagen door het Griekse
PAOK Saloniki. De ex-trainer
van Feyenoord kon na een
dienstverband van ruim zes
maanden zijn spullen pakken,
als gevolg van de recentelijke
tegenvallende resultaten. De
leiding van de club heeft de
Griek Elefantis meteen aange-
trokken als opvolger van Is-
raël, die een tweejatig contract
had.

Limburgs Dagblad sport

Van onze verslaggever

AZ niet verder met trainer Hans Eijkenbroek

PAOK ontslaat Israël
Daar komt bh' dat Eijkenbroek bang
is voor weer een nieuweperiode van
werkloosheid. „Na Roda heb ik in-
dertijd een lange periode zonder
werk gezeten. Afschuwelijk. Dat
thuis zitten is niks voor mij. Maar
gelukkig kan ik nu toch een beetje
de boer op met de prestaties van dit
AZ."

Knokpartij
Clough krijgt

staartje
LONDEN - De tuchtcommLs-
sie van deEngelse voetbalbond
wachtnog steeds opeen verkla-ring van trainer Brian Clough,
die na afloop van de wedstrijd
van zijn club Nottingham Fo-
rest tegen Queen's Park Han-gers met supporters op de vuist
ging. De wedstrijd werd 18 ja-
nuari gespeeld.

Clough sloeg een aantal aan-
hangers, die na de overwinning
van zijn ploeg (5-2) het veld be-
traden. De wedstrijd telde voor
de kwart-finaLes van het toer-
nooi om de Engelse voetbalbe-
ker, de FA Cup. De voetbal-
bond gafClough tot uiterlijk 26
januari de tijd zijn actie toe te
lichten De politie heeft een on-
derzoek naar het incident inge-
steld. Daarbij beroept men zich
onder meer op televisiebeel-
den.

ROTTERDAM - De Stichting Ar-
beidszaken heeft aan het ministerie
van Sociale Zaken een voorlopig
positief advies uitgebracht over de
Poolse doelman Henryk Bolesta,
die Feyenoord tot het einde van dit
seizoen van WidzewLodz wil huren.
Aan het advies zijnwel enkele voor-
waarden verbonden. Feyenoord zal
Bolesta tot uiterlijk 1 juni mogen
contracteren. Daarna mag hij niet
meer in het Nederlandse voetbal
uitkomen.

Positief

Van der Wal op
verkeerde spoormaarse eerste divisieclub twee en

een halfjaar 'eens wat anders wil.
Het bestuur zegt nog geen contac-
ten te hebben meteen eventuele op-
volger; Eijkenbroek heeft ook nog
geen nieuwe werkgever op het oog.
De trainer werd ruim twee jaar gele-
den aangesteld na het ontslag op
staande voet van de toenmaüge
oefenmeester Han Berger.
Voor Eijkenbroek kwam de klap
hard aan. „Wat denk je. Na de degra-
datie hebben we hier toch iets
moois opgebouwd", zei hij gister-
avond. „Met een bijna nieuw elftal
resultaten neergezet. Dan denk je
toch niet datje aan jelaatste seizoen
bezig bent?"

ENSCHEDE - Jannes van der Wal
is gisteren zijn doel weer eens voor-
bij geschoten. De oud-wereldkam-
pioen dammen uit Groningen
moest op de Universiteit Twente
een computerwinkel voor studen-
ten openen, maar had het spoor-
boekje onvoldoende bestudeerd.
Hij vergat over te stappen in Henge-
lo en kwam met de trein in Olden-
zaal uit. Dat Van der Wal na zhn
treinreis goed uitgerust was, bleek
vervolgens tijdens een damsimul-
taan. Van de 30 partijen won hij er
26, speelde 3 remises en 'verloor
slechts éénmaal. lets minder ver-
ging hem de confrontatie met zes
schakers, waarbij hij viermaal tot
winst kwam.

Van onze sportredactie

Bolesta zal een verklaring moeten
ondertekenen, waarin hij met deze
voorwaarde akkoord gaat. Het is
nog devraag of hij daartoe bereid is,
want zelf had hij de illusie langer bij
Feyenoord te kunnen blijven. De
Stichting Arbeidszaken wil Feyen-
oord ter wille zijn, omdat het door
de blessure van Joop Hiele in een
noodsituatie verkeert. Men had lie-
ver gezien dat Feyenoord een Ne-
derlandse doelman had aangetrok-
ken, bijvoorbeeld Nico Hanssen,
maar omdat deze geruime tijd niet
heeft gespeeld en conditioneel een
achterstand heeft opgelopen, is de
stichting met de komst van de Pool
akkoord gegaan.Woensdag 25 januari 1989" 21

Na een voortvarende seizoensstart
stond PAOK enige tijd aan kop van
de ranglijst en werd Rinus Israël,
die ook al bij Feyenoord voortijdig
moest opstappen, op handen gedra-
gen. De laatste weken ging het ech-
ter bergaf met het ambitieuze
PAOK, dat momenteel op de derde
plaats staat. Vorige week, na de
thuisnederlaag tegen koploper AEK
Athene, werd de positie van Israël
reeds wankel. De nederlaag afgelo-
pen weekeinde tegen Larissa was
voor de leiding van PAOK de drup-
pel die de emmer deed overlopen.

Dat detrainerscarrousel in Grieken-
land op dit moment weer helemaal
is dolgedraaid, bewees het in de
hoogste klasse uitkomende Ethni-
kos Piraeus ten voeten uit. Enkele
maanden geleden werd de Tsjech
Pakert op straat gezet en opgevolgd
door de Griek Grigorianis. Gisteren

kreeg Grigorianis zijn papieren en
werd vervangen door ... Pakert.

In een land waar trainers voortdu-
rend op de schopstoel zitten, steekt
de positie van de Limburger Gêne
Gerards bij OFI Kreta schril af. Ge-
rards heeft inmiddels een record ge-
vestigd. Hij is aan zijn vierde sei-
zoen bij OFI bezig en geen enkele
trainer hield het de laatste jaren zo
lang vol bij een Griekse club.

ALKMAAR - Hans Eijkenbroek
vertrekt aan het einde van dit sei-
zoen bij AZ. Het contract zal niet
worden verlengd. De trainer kreeg
gisteravond te horen dat de Alk-

De Vries, alleenheerser bij Groningen:

'ledereen mag in
boeken kijken'

Claudia Elissen
internationaal

onder de pannen

Het seizoen '85-'B6 lijkt cruciaal in
de geschiedenis van FC Groningen.
In korte thd gebeurde veel. Het be-
gon allemaal met de gedachte om
Theo Verlangen, tweeënhalf jaar
eerder vertrokken als hoofdtrainer,
naar het Oosterparkstadion terug te
halen. Die plannen leidden tot het
vertrek van hoofdtrainer Han Ber-
ger en penningmeester JanDolfing.
FC Groningen veroverde een plaats
in de UEFA-cup na dure behande-
lingen van haptonoom Ted Troost
en bereikte met slecht voetbal on-
der de nieuwe hoofdtrainer Rob Ja-
cobs toch nog de derde ronde.

Van onze verslaggever

J^HONINGEN- Met zijn trouwhartige blik keek hij recht in decamera. „Nee, wij hebben niets te verbergen. ledereen mag
«jl ons in de boeken kijken." Renze de Vries in optima forma.
j^sofhij de meest openhartige man van Stad en Ommelanden

,j.' 2o profileerde de FC Groningen-voorzitter zich in Sport Stu-J - En zo presenteerde hij zich altijd. Maar laat Renze de Vries„pt het achterste van zijn tong zien? Toen FC Groningen be-Sj? dit seizoen de begroting bekend maakte, beperkte de stich-rn§ zich tot enkele kengetallen én bleek het verlies over het
/"^zalige seizoen '87-'BB (ontslag Jacobs, ontslag Van Dalen,ufe spelers als Koolhof, Booy, Thijssen en 2500 toeschouwerst^rider dan begroot) slechts' 3,5 ton te bedragen. De toelich-ng Was echter minimaal.

DEN HAAG - Raymond Steyvers,
de enige speler van landskampioen
Blauw-Wit in de groep van dertien,
heeft te kennen gegeven niet be-
schikbaar te zijn voor het handbal-
toernooi om het B-wereldkam-
pioenschap dat volgende maand in
Frankrijk wordt gehouden. Hij is
wel beschikbaar voor het acht-lan-
dentoernooi in Bulgarije waaraan
Nederland van vandaag tot en met
zondag meedoet.

Steyvers niet naar
EK handbal

" Groningen in betere tijden. De noorderlingen hebben op dit moment weinig reden om de vlag
uit te hangen. Naast de zwart-geldaffaire zijn er nu ook verdachtmakingen van het omkopen
van een arbiter.

Het was een rampzalig seizoen,
maar dat weerhield het bestuur er
niet van de plannen voor een nieu-
we hoofdtribune, inclusief VlP-
room voor sponsors,, spelershome,
kantoren en kleedruimtes, op de
rails te zetten. De toeschouwersaan-
tallen bleven dalen. In het seizoen
'84-'B5 noteerde de penningmeester
nog een gemiddeldevan 12.478 toe-
schouwers. Een competitie later,
'85-'B6, kwam hij niet verder dan
9.300 bezoekers. In de eerste helft
van het seizoen '86-'B7 trad geen ver-
betering op.

Vermoeden fraude
bestond al maanden

(j. .derhalf jaar geleden zei Jacques
«Vn Cona' die de eerste Europese
chp?turen van FC Groningen als
Vn„ d'equipe beleefde, over de
Cf?tter: -Renze de Vries blijft de
heirt uok die een scmJn van °Pen-
ftw hanteert. Er zijn maar weinig
Ofen aan wie hij zijn recept ver-
bas HiJ neeft ziJn vazaUen' zes
ViwL vertrouwelingen. Zijn grote
heeft eld is Ton Harmsen- ook
de J 1hij veel waardering voor Hut,
Sraa°orzitter van Haarlem. Hij loopt
voo f. om de wet neen' kiest bl*rkeur de mazen en is bovenal
'k ikwiekst zakenman. Dat bedoel
ï>Urn negatief- Eén van zijn sterke
K,/yen is zijn goede sociale instel-

ling. Hij kijkt niet neerbuigend op
het publiek neer."
Praten over FC Groningen is praten
overRenze de Vries. Al twaalf jaaris
hij voorzitter van die club, nadat hij
in '75 begon als vice-voorzitter en
parttime-manager. In die periode
heeft hij zich vereenzelvigd met FC
Groningen. Hy' mag dan deel uitma-
ken van een meer leden tellend be-
stuur, uiteindelijk is hij de man die
beslissingen neemt en meestal het
beleid uitstippelt zonder dat zyn
mede-bestuursleden daarvan op de
hoogte zijn. Op één uitzondering na,
want in het bestuur is vice-voorzit-
ter Wubbo de Boer zijn grote com-
paan.

Volgens hem is meteen
na de inval begonnen
met het schiften van de
in beslag genomen ad-
ministratie. Geerds ver-
wacht dat het onder-
zoeksteam een maand
nodig heeft om de zaak
op een rytje te zetten.
Daarna wordt begon-
nen met het verhoor
van getuigen en moge-
lijke verdachten.

onderzoek bij Ajax in
Amsterdam.

niet erg gelukkig zegt te
zijn met de "hectische"
publiciteit rondom de
FIOD-inval bij FC Gro-
ningen. Hij ontkent een
relatie tussen het onder-
zoek bij FC Groningen
en het eerder gestarte

„We waren van plan om
de komende maanden
het onderzoek op te zet-
ten", aldus Geerds die

betekehde voor Justitie
dat men maandag ver-
sneld in actie moest ko-
men.

Van onze sportredactie
GRONINGEN - Bij
Justitie en de FIOD be-
stond al een aantal
maanden het vermoe-
den dat er bij FC Gro-
ningen sprake zou zijn
van een omvangrijk
zwart geld-circuit. „De
zaak lag al geruime tijd
op de plank", aldus offi-
cier van Justitie mr. M.
Geerds. Dreigende pu-
blikaties over de affaire

Wel namen de spanningen binnen
de club toe. De volgende mensen
stapten in 1987 op: bestuursüd Piet
Ritsema (mei), hoofdtrainerRob Ja-
cobs, bestuurslid Cees Versteeg
(september) en manager Ton van
Dalen (oktober). Piet Ritsema zei by
zijn vertrek: "De club gaat naar znmallemoer".

Arbiter omgekocht
door Groningen?

gen-voorzitter Renze de Vries.
„Ik wilde van hem wel even we-
ten of het nodig was een advo-
caat in de hand te nemen. De
Vries heeft me toegezegd dat
Groningens advocaat ook mijn
zaak zal meenemen."

Met het vertrek van de beide be-
stuursleden Versteeg en Ritsema
was de rem op de Vries' jacht naar
de internationaletop weg. Renze de
Vries zegt in die periode: "Ik ben
het zat dat naar buiten toe de indruk
bestaat dat ik in mijn eentje beslis."
Samen met vice-voorzitter Wubbo
de Boer gaat hy zichvoor de buiten-
wacht veel meer op de achtergrond
bewegen.

Joop Zuidema, directeur van
Thie in Groningen, aarzelt geen
moment als hij wordt geconfron-
teerd met de kleurentelevisie die
Butenko heeft meegenomen
naar Moskou. Volgens hem heeft
Butenko er zelfs voor betaald.
„Het ging om een portable kleu-
rentelevisie van, naar ik meen,
595 gulden. De man heeft het ap-
paraat voor de helft van de prijs
gekregen. Niets bijzonders. Toen
Karin Kania in Groningen was in
verband met het Europees kam-
pioenschap schaatsen heeft ze
hier een videorecorder met kor-
ting gekocht," legt Zuidema uit.

Draaisma, die namens FC Gro-
stnSen tijdens Europese wed-
trijden de scheidsrechters bege-

dat r>
geeft ogenblikkelijk toe,

ai Butenko een televisie heeft
hi ;fgen- "Dat was zon P°rta-"le-ding, maar dat heeft die Rus
va lgen van Zuidema en nietn FC Groningen. Zuidema was
tupP°rter van Groningen. En dat

helemaal niets bijzonders,
soh anderen hebben wel eens
crioenen gekregen. Die tv inte-

jsseert me echter geen fok,
vl L dat was zó'n klein dinê- Dat

die 30.000 vind ik veel erger,
Tam ik vind het heel vervelend
?^lmijn naam is genoemd."
f^ker is in elk geval, dat Chris-°v die 30.000 gulden niet heeft
d'uv,angen, want de Tsjech haal-
der *

Groningers het bloed on-
hplrt nagels vandaan. Toch
rppt

n Draaisma gistermiddag di-■ l c°ntact gezochtmet Gronin-

Draaisma deed destijds in Gui-
maraes overigens wel verwoede
pogingen om Christov te berei-
ken. „Maar dat was niks bijzon-
ders," pareert hij, „want ik wilde
die man gewoon een handje ge-
ven. Een paar jaar eerder had hy
in Gronigen de wedstryd tegen
Atletico Madrid gefloten. Toen
heb ik drie dagen met die beste
man rondgezeuld. Dan is het
toch normaal dat je hem even
een handje wilt geven? Christov
werd echter heel goed afge-
schermd door de mensen van
Guimaraes."

- Volgens het
I°etbalweekblad VI heeft FC
roningen in het verleden twee

spKlngen gedaan om een
Rcheidsrechter om te kopen. De

" *ussische arbiter Butenko, die
TTPr. de thuiswedstrijd voor deutFA-Cup tegen Vitoria Guima-aes leidde, kreeg een kleurente-levisie, terwijl FC Groningen
l°°? de return 30.000 gulden be-
chikbaar zou hebben gesteld
j^n ex-scheidsrechter Bouke
raaisma om met dat bedrag de

leidsman Christovsunstig te stemmen.

Ondanks de financiële beslomme-
ringen (ontslag Van Dalen, ontslag
Jacobs plus verder dalende toe-
schouwersaantallen) investeert FC
Groningen fors in dure spelers: Jur-
rie Koolhof, Foeke Booy en Frans

Thijssen. Het mag echter niet baten,
wantFC Groningen zweeft en zweet
lange tijd in de degradatiezone. Met
een forse eindspurt wordt echter
toch de nacompetitie bereikt en tot
ieders verbazing veroveren de noor-
derlingen zelfs die ene plaats in de
UEFA Cup. Leek het seizoen gered?
Nee, want van de 9500 begrote toe-
schouwers kwamen er slechts 7120.
En in de nacompetitie kwamen er
ongeveer 20.000 mensen minder
dan de 35.000 die FC Groningen had
gehoopt. Niettemin moest de club'
wel de premie van enkele duizen-
den gulden aan de spelers uitbeta-
len. Bovendien bleek de ontslagen
trainer Rob Jacobs ook nog eens,
recht op een premie van 15.000 gul-
den te hebben.
De club naar zn mallemoer? Kreeg
Piet Ritsema, die vorige week ook
door de FIOD werd verhoord, ge-
lijk. Na zijnafscheid schreef hij eens
in een brief: „Groningen kan blijven
rekenen op een positiefkritische in-
breng van Piet Ritsema, het liefstaan de bestuurstafel, maar als het
echt niet langerkan ook daarbuiten.
Daar heeft het Groninger publiek instad en ommeland recht op. FC Gro-
ningen is nietvan Renze de Vries enWubbo de Boer, maar van de Gro-ningers, Drenten en Friezen in enom Groningen."

Lancia spreekt
geruchten over
stalorders tegen

Biasion in een zetel naar zege in Rally Monte Carlo
te zeggen dat er geen sprake van
stalorders was. Biasion en Auriol
mogen elkaar opjagen.

Twee jaar geleden deedLancia in de
Rally van Monte Carlo slechte erva-
ringen met stalorders op. De Fin
Juha Kankkunen kreeg opdracht
dezelfde Biasion in de laatste klas-
sementsproef voorrang te verlenen
om hem zo aan de eindzege te hel-
pen. Kankkunen reageerde furieus.
Hij reed de bewuste proef sneller
dan iedereen, maar zette zijn wagen
honderd meter voor de finish de-,
monstratief aan de kant, waarna
Biasion zegevierde. „Wij hebben dë
stalorders tien jaar geleden uitge-
vonden", aldus Fiorio. „twee jaar
geleden waren we ook de eersten
om ze weer af te schaffen, omdat
pers en publiek er niets van begre-
pen."

Een van de klassementsproeven
werd in de hoge Alpen bij Le Fuge-
ret gewonnen door de Fin Ari Vata-
nen, die daarmee aangaf even ge-
makkelijk over sneeuw en ijs als
over woestijnzand te rijden. Vata-
nen handhaafde zich op de derde
plaats. De Zweedse veteraan Björn
Waldegaard, twee keer winnaar van
de Monte Carlo, werd gisteren tot
opgave gedwongen. Hij blies de mo-'
tor van zijn Toyota op.

Stand: 1. Biasion/Siviero (Ita) Lancia
4.32.32; 2. Auriol/OcceUi (Fra) Lancia op
3.35; 3. Vatanen/Berglund (Fin/Zwe) Mitsu-
bishi 5.46; 4. Saby/Fauchille (Fra) Lancia
6.21; 5. Mikkola/Geistdorfer (Fin/BrD) 6.50;
6. Kankkunen/Piironen (Fin) Toyota 13.20.

MONTE CARLO - De overgebleven
deelnemers aan de Rallye Monte
Carlo zetten hun race naar het zui-
den voort. Weliswaar geschokt door
de dood van hun Zweedse collega
Lars-Erik Torph, maar toch... Eén
coureur heeft afgehaakt: FredrikSkoghag. De Zweedse rallyrijder,
die zesde staat in de stand om het
wereldkampioenschap, stopte als
teken van rouw. De 28-jarige Torph,
die door Alessandro Fiorio's wagen
werd meegesleurd toen deze een
bocht miste en rechtuit een ravijn
inreed, fungeerde in deze rally als
voorrijder en helper van Skoghag
Ook het andere slachtoffer, de 51-ja-
rige Bertil Rune Rehnfeldt, stond in
dienst van Skoghag.
De Italiaanse wereldkampioen Mas-
simo Biasion verstevigde gisteren
zijn voorsprong in de 'Monte' door
dubbele pech van zijn grootste bela-
ger, de Fransman Didier Auriol.Biasions ploeggenoot uit de Lancia-

stalkreeg twee keer een lekke band.
Daardoor liep het verschil tussen
beide kanshebbers van zeven se-
conden op naar drie minuten en 35
seconden. Biasion won gisteren drie
van de vijf klassementsproeven. De
meeste winst boekte hij in de der-
tiende proef toen Auriol voor de
tweede keer lek reed. Auriol revan-
cheerde zich onmiddellijk door de
volgende proef op zijn naam te
schrijven en daarmee duidelijk te
maken de Rally van Monte Carlo
nog te kunnen winnen. In totaal
staan 24 klassementsproeven op het
programma. De Rally van Monte
Carlo eindigt morgenochtend. ,
In Frankrijk werd naar aanleiding
van de wedstrijdsituatie gespecu-
leerd over stalorders bij Lancia. Net
als onlangs in de woestijnrally Pa-
rijs-Dakar (Peugeot Ickx-Vatanen)
betwisten ploeggenoten elkaar de
overwinning. Cesare Fiorio, de
teamleider bij Lancia, haastte zich" Wereldkampioen Biasion in een vloeiende stijl aan de leiding

in Monte Carlo.

NIEUWEGEIN - Dertien Neder-
landse atleten doen zaterdag mee
aan de internationale indoorwed-
strijden, die in het Franse plaatsje
Lievin worden gehouden. Op de 60
meter en de 800 meter dames is Ne-
derland met drie atletes het best
vertegenwoordigd. Naast Nelli Coo-
man en Edine van Heezik zal de
Maastrichtse atlete Claudia Elissen
aan de start verschijnen. De wed-
strijd maakt deel uit van een indoor-
circuit, in het kader waarvan ook
een wedstrijd in het nieuwe indoor
atletiekcomplex Houtrust in Den
Haag wordt gehouden. Daar vindt
tevens de Europese titelstrijd (18 en
19 februari) plaats.

" Rinus Israël. " Hans Eijkenbroek.
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AANBOD TOT 31 JANUARI. IDE sterke JUNIOR-EXTRA'S. I „ „ 'NSTERK SUCCES.
Peugeot biedt iedereen die vóór 31 januari 1989 _, n .A ,r . , a ■-: 0

De Peugeot 205. Een successtory die tot de ver-s j De peugeot 205 Junior heeft een pittige , .... ° , - ... ,
een nieuwe 205 personenauto koopt (en regi- ~ ~ \ u r7° beelding spreekt. Bijna 2,5 miljoen tevreden

, , v
c .v _v 6. 1.1 hter schone motor en een aantal sportieve ° r ... . ,

streert) dekeuze uit twee fantastische financiële , c . ~, u / automobilisten njden er in rond.
' extra's zoals: ■ Stnpmg in de kleuren blauw/ '. . ... , , ,

aanbiedingen- .< i n i .^i i " j Niet voor niets is hij de meest verkochte8, ' ....... „ rood/groen op de flanken ■ Kleurlogo in de J ,
.11 kunt nu tijdelijk profiteren van een de achtenstijlen (3^ en

franse auto van 1988 in Nederland
■ aantrekkelijke rente oze lening tot een maxi- H

_
Mooi, comfortabel, zuinig (1 op 22,2 b,j

mumvan 10.000 gulden. Na uwaanbetaling nidt . r . , _, ~, 90 km/u constant!*) en met vinnige motoren.
&

i i r ir que chroomstnp in bumpers ■ leansbekle- _. „_ r . ~. ,
udustotliuil9B9zonderrentetebetalenofzelfs 1. , , , rj j 1 \ De Peugeot 205 is verknjgbaar in maar

J
,ii.i ding (ook op hoofdsteunen en deurpanelen) .. f ~,. , . .. ~ ,

maar ietsafte ossen. De aanbetaling kunt vin de , , , ~ ILI , ■■ liefst 34 verschillende uitvoenngen. Met diesel-
, , ,ii ■Luxe donkerblauwe moquette bekleding op fL . , ■ cc ■ A * *;* meeste gevallen heel simpel oplossen door uw . , rji ï --* _» » ot benzinemotor, 3-deurs, ot 5-deurs.Automatic,6 .. ~ ,>,nn i r vloer en bagage-aldekplaat ■ Zwarte antenne ~nrilV, i /t onoi„/ \huidigeautointeruilen.l]uhl9B9rekentuaf.
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DEN HAAG - Minister Van Dijkvan Binnenlandse Zaken is on-
gerust over de invoering van het
exPeriment met de veiligheids-
Pas voor voetbalsupporters. Dat
heeft de bewindsman de KNVB
gisteren in een brief laten weten.
Aanvankelijk zou de proef (bij
%x, Feyenoord, PSV, FC
Utrecht en FC Den Haag) na de
Winterstop ingaan. Van Dijk zegt
'n de kranten te hebben verno-men dat de instelling van de pas
Jjertraging heeft opgelopen en
flat de clubs niet voldoende geld
"ebben voor het experiment.

Van Dijk dringt er bij de voetbal-
end op aan een beargumenteer-de begroting te overleggen. Naar
inleiding daarvan wil de minis-
ter bekijken of de KNVB heeft
v°ldaan aan de voorwaarden. Te-vens wil hij weten wanneer de
Pas daadwerkelijk wordt inge-voerd. De KNVB noemt de aan-

Volgens de bond is er nauwelijks
vertraging opgetreden. „De af-
spraak was dat na de versprei-
ding van de aanvraagformulie-
ren op een termijnvan een aantal
weken een aanvang met het ex-
periment zou worden gemaakt.
Een en ander is bovendien nog
afhankelijk gesteld van de werk-
zaamheden van een begelei-
dingscomissie, die op 1 februari
wordt geïnstalleerd". Volgens de
bond liggen de folders met de
aanvraagformulieren voor de
clubkaart en voetbalpas nog
deze week op de postkantoren.
Vandaag informeert de KNVB
de betaalde clubs over de veilig-
heidspas.

Rugblessure brengt optreden in halve finale in gevaar

Edberg gevloerd
na winst op Cash

# Stefan
Edberg ligt
krimpend van
de pijn op het
centre court
nadat hij zich
in de partij
tegen Cash
blesseerde.

Zware nederlaag
reserves Roda

VENLO - Roda JC 2 leed tegen
VW 2 een dikke 5-0 nederlaag. In
de beginfase was Roda sterker maar
doelman Jos Hermkens van VW
voorkwam door sublieme reddin-
gen een achterstand voor de Venlo-
naren. VW werd hierna de gelijke
aan Roda JC, met dien verstande
dat men de kansen beter wist te be-
nutten. Na de wissel stond het spel-
peil op een lager pitje maar de Ven-
lonaren wisten nog drie keer het
doel te vinden.
Score: 12. P. Dörenberg 1-0, 25. M.
Graef 2-0, 55. R. Rijnink 3-0, 79. M.
Graef 4-0, 89. M. Graef 5-0. Scheids-
rechter Van Boekei.

1987. Zijn tegenstander is Thomas
Muster, die het gat vulde, dat Jakob
Hlasek al vroeg liet vallen. De links-
handige Muster is vooralsnog de
enige buitenstaander bij de laatste
acht. De laatste maal dat een Oos-
tenrijker zover kwam, was Peter
Feigl in 1978.

I^LBOURNE -Op de dag dat de Open Australische titelstrijd
J^gkeerde tot de alledaagse gang van zaken en de favorieten
j^en wat ze verondersteld worden te doen: winnen in de

mogelijke tijd, doemden nieuwe complicaties op. Stefan
i berg, gisteren souverein winnaar van het met spanning te-
r.^oet geziene duel tegen Pat Cash (6-4, 6-0, 6-2), weet niet of
f lri de kwartfinales tegen Thomas Muster wel zal aantreden.
Lo,r» Nijssen, met Manon Bollegraf de enige Nederlandse in-
t.etlg die over is gebleven, haalde met zijn partner de derde
j^e door het als achtste geplaatste koppel Kriek/Provis teerslaan met 3-6, 7-6 (7-0), 6-2.

McEnroe kan ervaring in de crucia-
le fase van de grote toernooien be-
paald niet worden ontzegd. Toch
was het pas zijn eerste Grandslam-
kwartfinale sinds de Open Ameri-
kaanse kampioenschappen van
1987. Hij versloeg zijn als tiende ge-
plaatste landgenoot Aaron Krick-
stein met 7-6 (7-4), 6-2, 6-3.

rechtopstaan. Hij weet zelf niet wat
er is gebeurd. Ik denk dat hij bij de
tweede slag na de service verkeerd
op éénvoet is terechtgekomen. Heel
triest. Hij speelde een fantastische
wedstrijd en dan blesseert hij zich
twee punten voor de overwinning.
We kunnen nog niet zeggen of hij
zich terugtrekt. Maar aangezien hij
woensdag (vandaag, red.) alweer
moet spelen, is er nauwelijks tijd
voor herstel. We gaan proberen zijn
partij uit te stellen."

b|!^an Edberg, de Zweedse Wim-
' L a°nkampioen blesseerde zich bijserveren in de laatste game. Het
t^ er tamelijk ernstig uit. „We we-
it, hog niet precies wat Stefan
C|keert. De medische staf heeft
gjll onderzocht, maar durft nog
H0 n diagnose te stellen. Het duurt

minstens twee uur eer zijn li-
Ca,n wat is afgekoeld. Het is de, ste keer, dat hij zich aan de rug
Co=^eert>" aldus Edbergs Britseach Tony Pickard.

w/^s het nu gaat, kan Stefan niet Het ongeval deed zich voor in de
laatste game bij de service, die Ed-
berg op 30-15 bracht. De Zweed
kromp ineen van de pijn, wankelde
naar de kant en het duurde geruime
tijd voor hij weer op de been was.
Desondanks hervatte hij het spel
met een ace, waarna Cash bij het
tweede matchpoint de bal uitsloeg.

Het is de vijfde keer dat Edberg zich
kwalificeert voor de kwartfinales
van de Open Australische titelstrijd,
die hij tweemaal won: in 1985 en

Madrid wil
Beenhakker
als manager

McEnroe treft nu in Lendl de man,
die hem in september 1985 ont-
troonde als 's werelds beste speler.
De wetenschap dat hij diepositie op
Wilander kan heroveren, doet de
ambities van Lendl hoog opvlam-
men. Alleen in het begin kon Amos
Mansdorf hem het één en ander in
de weg leggen; later niet meer: 7-6
(7-2), 6-4, 6-2.

Heren enkelspel: achtste finales: Muster -Gustafsson 6-3, 6-2, 7-5; Edberg - Cash 6-4,
6-0, 6-2; McEnroe - Krickstein 7-6 (7-4), 6-2,
6-3; Lendl - Mansdorf 7-6 (7-2), 6-4, 6-2. Dub-
belspel: kwartfinales: Cahill/Kratzman -Kriek/Masur 6-3, 3-6, 6-3, 6-0. Dames enkel-
spel: kwartfinales: Graf- Kohde-Kilsch 6-2,
6-3; Cordwell - Lindqvist 6-2, 2-6, 6-1; Saba-
tini - Garrison 6-4, 2-6, 6-4. Gemengd dub-
belspel, tweede ronde: Nijssen/Bollegraf -
KriekyProvis 3-6, 7-6 (7-0), 6-2; MacPherson-
/Byrne - Kruger/Reis 7-6 (7-4), 7-6 (7-5);
kwartfinale: Leach/Pugh - Connell/Michi-
bata 3-6, 5-7, 6-2, 6-3, 6-4.

in £EL AVIV - Dinamo Kiev heeft
Vo Yl! Aviv een vriendschappelijke
s^balwedstrijd tegen de Israëli-
W(

"e nationale ploeg met 4-0 ge-
inen. Er waren 25.000 toeschou-
com' **et was net eerste voetbal-
rel ■ tussen de Sovjetunie en Is-

ln 33 jaar.

Iei?9NTPELLIER - Op 54-jarige
Deipd is in het Zuidfranse Mont-
Uwer internationaal damgroot-
jVester Michel Hisard overleden.
Bi(r ard, vanaf 1956 elf keer kam-
ve en van Frankrijk, kwam na het
tjt ?Veren van zijn laatste nationale
«ln 1973 nauwelijks meer in

tic triJden uit. Zijn beste presta-
te i?-P internationaal niveaubereik-
van'i (jn het wereldkampioenschap

1964 met een vierde plaats.

MADRID- Uiterlijkeind februa-
ri beslist Leo Beenhakker over
zijn toekomst. Van het bestuur
van Real Madrid heeft Beenhak-
ker het aanbod ontvangen toe te
treden tot de technische staf. De
trainer voerde gisteren een infor-
meel gesprek met Ramon Men-
doza, de voorzitter van Real Ma-
drid. Beenhakker verklaarde in
de Madrileense sportbladen een
beslissing niet tot juni te willen
uitstellen. Zelf zegt de Nederlan-
der tekunnen kiezen uit drie mo-
gelijkheden.

Hij overweegt zich gedurende
één of twee seizoenen terug te
trekken om te bekomen van de

tg^ORTMUND - Het record aan-
/sD

aar>meldingen van 800 spelers-
de elsters heeft de organisatievan
fe jt Wereldkampioenschappen ta-
heiri ls in Dortmund in verlegen-
heul gebracht. De Westduitsers
Int» een verzoek gerichtaan de
titel tnationale Federatie (ITTF) de
öe striJd met één dag te verlengen,
ste^ganisatoren hebben voorge-
v Qor aanvangsdatum een dagrun te schuiven naar 28 maart.

Coene zesde op
wereldranglijst

LONDEN/VELP - Eline Coene
neemt na de eerste twee Grand Prix
toernooien van dit seizoen de zesde
plaats in op de wereldranglijst bad-
minton. De 24-jarige speelster uit
Velp dankt die hoge klassering aan
haar prestaties tijdens de trip door
Azië. „De zesde plaats is mijn hoog-
ste ooit", aldus Coene, „maar het
seizoen is jong. Pas na de All Eng-
land zijn de werkelijke krachtver-
houdingen bekend."

bor^h E ~ Trainer Arthur Isen-
ginp \w

en amateur voetbalvereni-
rnen, , hebben besloten de sa-sei"Werklng aan het eind van dite'Zoen te verbreken.

MAASTRICHT - De wedstrijd tus-
sen de reserveteams van MVV en
PSV werd tien minuten na rust we-
gens dichte mist gestaakt. In de eer-
ste helft was PSV weliswaar de be-
tere ploeg maar de versterkte defen-
sievan de thuisclub gafgeen krimp.
De stand was daardoor nog 0-0.
Scheidsrechter Aben.

MVV 2 gestaakt

reserve divisie c

SITTARD - Fortuna 2 behaalde in
een matige wedstrijd een kleine 1-0
zege op Helmond Sport. Reeds in de
10e minuut kon Fortuna juichen
toen Meijer raak schoot 1-0. Fortuna
bleef domineren maar de vele kan-
sen gedurende de rest van de wed-
strijd bleven onbenut. Scheidsrech-
ter Van Mierlo.

Winst Fortuna

iw^ ° - De Engelse voetbalma-
lieu Malcolm Allison wordt de
Port technische man van de
Ploe gese club Farense. Deze
vaa g verkeert in degradatiege-
k etl' Alüson, 61, werd zeven we-
Setvb6leden ontslaSen biJ Vitoria

RBC 2-NEC 2 1-2
MW 2-PSV 2 «est. 0-41
Den Bosch 2-RKC 2 2-0
VVV 2-Roda JC 2 5-0
Eindhoven 2-Willem II 2 1-2
Fort. Sittard 2-Helmond Sp. !-"

NAC 2 13 9 2 220 28-16
WV2 13 8 3 2 19 33-18
PSV 2 12 7 2 3 16 30-11
RKC 2 13 7 2 4 16 26-18
Willem II 2 13 7 2 4 16 21-16
RodaJC2 13 6 2 5 14 21-25
Fort. Sittard 2 12 5 2 5 12 20-20
NEC 2 14 5 1 8 11 26-25
MVV 2 12 5 0 7 10 24-36
ben Bosch 2 13 4 2 7 10 23-28
Eindhoven 2 13 4 2 7 10 22-34
Helmond Sp. 2 14 4 1 9 9 27-33
RBC 2 13 2 1 10 5 12-33

al wekenlang in rep en roer. Op
de agenda van de 'Liga-Aus-
schuss', zeg maar het sectiebe-
stuur betaald voetbal, dieop 9 fe-
bruari in Frankfurt bijeen komt,
wordt beslist over het lot van de
nationale ploeg. Het plan ligt op
tafel om de'buitenlanders'voort-
aan niet meer te selecteren voor
de 'Nationalmannschaft'. Voor
teamchef Franz Beckenbauer is
dat 'onbespreekbaar', vanuit Mi-
laan noemt aanvoerder Lothar
Matthaus het voorstel 'pure non-
sens.

spanningen van het internatio-
nale topvoetbal. Met frisse
ideeën zou hij dan over enige ja-
ren het trainerswerk hervatten.
Ook is er de kans dat hij ingaat
op aanbiedingen uit Nederland,
België of de Bondsrepubliek.
Blijkens de publicaties in Marca
en As zou Beenhakker zeker een
functie in Italië ambiëren; ondui-
delijk is echter of hij uit dat land
ook aanbiedingen heeft gekre-
gen. Real Madrid is geïnteresseerd inde verrichtingen van Michel

Preud'homme. De KV Meche-
len-doelman weet van de buiten-

Predu'homme

De Westduitse voetbalwereld is

Taboe

Rob Reekers is tenminste twee
weken uitgeschakeld. De twee-
voudige international, die vorig
jaar november in Rome zijn de-
buut maakte tegen Italië, heeft
een spiertje gescheurd in de lin-
kervoet. Die blessure hield hij
over aan een zaaltoernooiin Kas-
sei waaraan hij met zn club VfL
Bochum deelnam.

Blessure Reekers

ner te hebben gefungeerd, zou de
voormalige Nederlandse bonds-
coach het komende seizoen Luis
Molowny als manager moeten
opvolgen. Molowny zou al te
kennen hébben gegeven een an-
dere baan bij Real te willen.

Arrigo Sacchi doet alles om de
concentratievan zijn duurbetaal-
de spelers te waarborgen. Vol-
gens de Italiaanse pers vroeg hij
een vrouwelijke supporter van
AC Milan, die het afgelopen
weekeinde in Rome voor de wed-
strijd Roma-Milan met haar twee
dochters in hetzelfde hotel als de
Milanese selectie verbleef voort-
aan een andere overnachtingsge-
legenheid te zoeken, zodat de
rust binnen de selectie zou kun-
nen worden gehandhaafd. Haar
dochters droegen namelijk bei-
den een minirok.

Rust

De Gazzetta dello Sport van gis-
teren laat er geen twijfel over be-
staan: in het klassement van de
'mezze punte', de zogenaamde
halfaanvallers die de krant elke
week samenstelt, neemt Mario
Been na het afgelopen weekein-
de de tweede positie in, achter
Diego Maradona. 'Tutto Sport'
beloonde zijn prestatie tijdens
Pisa-Cesena (waar Been de enige
treffer van de wedstrijd voor zijn
rekening nam),zelfs met een 8 en
sprak over 'eindelijk een buiten-
lander die zich aan alle facetten
van het Italiaanse voetbal heeft
aangepast.

Been bewierookt

Pool: „Voetbal in Engeland is
heel simpel. Als je geen wijfbent,
kom jeeen heel eind".

Mendoza heeft Beenhakker de
derde mogelijkheid aan de hand
gedaan. Na drie jaar als veldtrai-

Gr^EN HAAG - Judoka Chita
baaiTu eeft naar sportieve loop-
liet Kbeeindigd. De 26-jarige Gross
v ori D°ndscoach Karel Gietelink
Schikh Week weten niet meer be-
t»lbep r? r te ziJn voor de nationale
getl °; De sportlerares uit Vlaardin-
heid erklaarde de grote hoeveel-
kunn rainingsarbeid niet meer te
suCr. n. opbrengen. Haar grootste
lüj \s* behaalde Gross in 1987toen
t>as Jc,ens de Europese titelstrijd
de pn fe finale werd gestuit door
fcen h°ipSe B°guslaw Olechniwicz.
derri u Jaar eerder eindigde zij alsue by het WK in Maastricht.

Het kan vreemd lopen in een
voetbalcarrière. Neem de Pool
Zbigniew Kruszynski. Vluchtte
naar Westduitsland, vond em-
plooi bij Homburg, maar kreeg
daar geen contract meer. Afge-
schreven. Verder als amateur bij
Hamburger SV. En zonder werk,
zonder inkomsten. Een half jaar
later is de tot Duitser genaturali-
seerde Pool de held van de En-
gelse topper Wimbledon met een
jaarinkomen van 275.000 gulden.
Hoe krijgt hij dat voor elkaar? De

'Geen wijf'

Aad de Mos, de succesvolle
coach van KV Mechelen, onder-
handelt momenteel met Cordier
over het openbreken van zijn
contract. De voorzitter wil De
Mos' verbintenis, die tot medio
1990 loopt, verlengen tot 1992.
Na die periode zou de Hagenaar
de functie van technisch direc-
teur bij de Europacup 11-winnaar
kunnen bekleden.

De Mos

landse belangstelling. „Tijdens
het toernooi van Maspalomas
hebben diverse buitenlandse
clubs scouts gestuurd. Ik heb ge-
hoord dat daar Real Madrid bij
was.-En ik weet dat Real op zoek
is naar een keeper". Naast Real
toont ook FC Porto belangstel-
ling voor Preud'homme, wiens
zaken door Ger Lagendijk wor-
den behartigd.

troinerscarroussel

~ TiJdens in Bom afgeno-
Ür,H Jud°-examens slaagde J. v.d.
t\Vo Tvoor de derde dan. Voor de
Senfr dan slaagden Eric Claes-
Hon i? os K°nings, Roland Plum,
V0en H. Meessen.
ka* eerste danwerden 20 judo-a s gegradueerd. WIJK AAN ZEE - In de grootmees-

tergroep A van het 51e Hoogovens
schaaktoernooi is na negen ronden
niemand meer ongeslagen. De Hon-
gaar Zoltan Ribli leed in Wijk aan
Zee zijn eerste nederlaag tegen de
Bulgaar Kiril Georgiev. Door de
verwikkelingen van gisteren is nog
met geen mogelijkheid te voorspel-
len wie er met de hoofdprijs in
Grootmeestergroep A vandoor zal

gaan. Het verschil tussen nummer
één, de Sovjetrus Vitali Tsjeskovs-
ki, en het kwartet spelers op de ze-
vende plaats bedraagt slechts een
punt, zodat de laatste vier ronden
nog een ware revolutie teweeg kun-
nen brengen. Teleurstellend is, dat
de drie Nederlanders niet meedoen
in deze roulette. Van der Wiel en
Douven speelden remise tegen el-
kaar en Piket verloor van de Amen-

Spanning stijgt in
toernooi Hoogovens

kaan Benjamin.

Uitslagen: GrootmeestergToep A, ne-
gende ronde: Nikolic - Sax 1/2-1/2;
Anand - Sokolov 1-0; Benjamin - Piket
1-0;Douven - Van derWiel 1/2-1/2;Miles -
Zuniga 1-0; Georgiev - Ribli 1-0; Tsjes-
kovski - Vaganian 1/2-1/2. Stand: 1.
Tsjeskovski 5 1/2; 2. Ribli, Sax, Vaga-
nian, Anand en Benjamin 5; 7. Nikolic,
Sokolov, Milesen Georgiev 4 1/2; 11. Van
derWiel en Douven 4; 13.Piket 3 1/2; 14.
Zuniga 3. Groep B, zevende ronde: Bos-
boom - Dokojan 0-1; Andruet - Armas
0-1; Campora - Nijboer 1-0; Van der Ster-
ren - Fedorowicz 1/2-1/2;Kuijf - Lau 1-0;
Hodgson - Rogers 0-1. Stand: 1. Fedoro-
wicz 5; 2. Hodgson, Campora en Kuijf 4
1/2; 5. Dokojan, Lau en Nijboer 4; 8. Ar-
mas 3 1/2; 9. Van der Sterren 3; 10. Rogers
2; 11. Andruet en Bosboom 1 1/2.

turbo's tobsport door dik bruynesteyn

Minister maant KNVB
Van Dijk ongerust over voortgang voetbalpas
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MAASTRICHT - Vanavond zal de
wereldkampioene squash, Suzan
Devoy uit Nieuw-Zeeland, een aan-
tal demonstratiepartijen spelen in
het squashcentrum Maastricht aan
de Brusselseweg. Suzan Devoy is in
de laatste vier jarenpraktisch onge-
slagen gebleven. Zij bereidt zich
momenteel voor op de wereldkam-
pioenschappen die dit jaar in Ne-
derland plaats vinden. Om 19.00 uur
speelt zij tegen de derde speler van
Squashclub Maastricht Ron Gielen.
Vervolgens is het de beurt aan de
Belg Wim Hoebrechts, die in België
op de tweede plaats staat bij de
jeugdspelers. Om 20.45 uur begint
de tweede sessie met een partij te-
gen de Limburgse veteranenkam-
pioen Harrie Heerens. Tot besluit
speelt Susan Devoy nummer 1 van
Nederland bij de heren, Eric van de
Pluijm.

Van onze medewerker

Squashkampioene
in MaastrichtBRUNSSUM - Gisteren

werd in het gemeentehuis
van Brunssum het officiële
startsein gegeven voor een
groots opgezette loterij van
de voetbalvereniging
Schutterveld. De club
bestaat in 1990 zestig jaar
en in het kader daarvan
heeft het feestcomité een
loterij uitgeschreven. De
opbrengst wordt gebruikt
ter verbetering van de
accommodatie.
Op defoto van CHRISTA
HALBESMA ontvangt
burgemeester Louw
Hoogland (zittend) het
eerste lotuit handen van een
Schuttersveld-delegatie
bestaande uit (v.1.n.r.) A.
Timmerman, R. van
Kesteren, R. Heijnens en H.
Kroes. Vonk/Mosam

ronde verder
MAASTRICHT- In de vierde ronde
om de NHV-beker bij de dames
werd gisteren een wedstrijd ge-
speeld. Vonk/Mosam versloeg het
tweede team van Herschi/V en L
met 19-14.

Waubach-Sittard
op zaterdag

LANDGRAAF - Het inhaalduel in
de hoofdklasse amateurs tussen
Waubach en Sittard wordt niet
dag aanstaande, maar reeds op za-
terdagavond om 19.00 uur afeg-
werkt. Indien het duel in verband
met de weersomstandigheden
wordt aggelast, wordt alsnog zon-
dag gespeeld.

Afscheid van Navratilova
MELBOURNE - Er scheiden Steffi Graf nog twee partijen van een
succesvolle titelverdediging bij de Australian Open voor dames. In
een geheel Duits duel, dat 55 minuten duurde, versloeg de Grands-
lam-winnares Claudia Kohde-Kilsch met 6-2, 6-3. In de halve finales
komt het tot een treffen treffen met Gabriela Sabatini, die de Ameri-
kaanse Zina Garrison met 6-4, 2-6, 6-4 versloeg.

Martina Navratilova nam afscheid van de open Australische titel-
strijd met een dubbele fout op matchpoint. Helena Sukova versloeg
haar vroegere landgenote met 6-2, 3-6, 9-7. Een onverwacht en ontij-
dig vaarwel voor Navratilova, die twee keer voor de match serveer-
de, maar het beide malen niet kon afmaken.

maning van Van Dijk in een
persbericht voorbarig, „temeer
daar de gegevens van de minister
uit de media afkomstig zijn en
niet bij de KNVB zijn gecontro-
leerd".

limbiirgs dagblad sport

sportkort
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I Jfe> HIEP HIEP HOERA! I
I t^tC P'NE HOME BESTAAT 5 JAAR \

I***^^Y^C**
Deze m^and bestaat Pine Home 5 jaar

?*-?ÉK> en dat moet gevièrtTworden. Om onze
J^_lp **V trouwe klanten en onze nieuwe klanten

* te bedanken voor hun vertrouwen in
A-^VfiX^^i^- or>s. hebben wij iets leuks bedacht.

*J td*a£.£ <-t
Al uw aank°Pen vanaf f 100°- gedaan I

"V tot en met zaterdag 4 februari as. ï

/4 * - 'f^Sl* 7** worden beloond met een kadobon t.w.v. .
I^'*^^_*^ 10% van het aankoopbedrag, dus u

mJW &' '-jP^HL -^ k^P* voor /1000»- en u krijgt een
" *ur¥ mt\^ \* kadobon van ’ 100,-. U koopt voor \

F " > ’ 1500,- en u ontvangt een kadobon van
.^kiriy f 15 0" enz. enz.
É***^F Dus dat is mooi meegenomen... toch?

4. Een leuke attentie

"Sap,: - " Oude en nieuwe grenen meubelen

| ïS|W- pilir «Wet en rotan jj
*Zssj& lIIM t " Kado's \

I gf^HOME I
= Wyckerbrugstraat 59 Maastricht-Wyck *

Bij de mooie Servaasbrug Tel. 043-251306 ï

■^■BSj^"-]yoor mr toekomst en/of hobby! Wilt u een café, disco, coffee-shop, cafetaria,
IPron ' bistro, petit restaurant of gemeenschapshuis beheren of in de horeca gaan werken?

Mnj^JH? Geleen, op dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur
Wa&^SÊ: Heerlen, op dinsdag 14 februari, in het H.K.8.-gebouw, om 19.30 uur

Ijflg? Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de limbourg, om 19.30 uür
mammmÊHmA^JRoermond, op vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uur
Maastricht, op vri|dag 17 februari, m het Maaspaviljoen, om 19.30 uur.de cursus voor het

Diploma Cafébedrijf
12 wekelijkse lessen, examen 7 juni 1989, opleidmgsgarantie. O
Vraag vri|blijvend een gratis prospectus aan bij het: / :»—«ooo. o.w.n,n., ..„o-a.,.„.

Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven
Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440.
De cursus kan ook schriftelijk worden gevolgd (’ 295.-). 11MK> _

Ondanks onze fabrieksprijzen
op al onze damesconfectie

20% KORTING

I—JB
Eenzaam? Bel HUWE-LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
Elke donderdag gezellig
DANSEN in Eldorado.
Bongerd 5, Spaubeek, tel.
04493-4193. Met orkest ofdj.
Alleenst. CONTACT-
AVOND, iedere donderdag
'vanaf 20.00 uur. Dancing
Heliport. Gezellig dansen.
Legitim. verpl. Tel. 043-
-219704, achterkant Eurohal,
Griend 9-11, Maastricht.
Dames v. 20-30 jr., zoekt u- een serieuze relatie! Tot 15
febr. betaalt u alleen de in-
schrijfkosten. De kans van
slagen is zeer hoog. Huw.-
rel.-bem.buro LEVENS-
GELUK. 045-211948.
Blijf niet langer eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel.-
bem.buro LEVENSGE-
LUK. 045-211948.
J.man 34 jr. zkt. KOST-
HUIS bij jongevrouw met
of zonder kind. geen be-
zwaar, ben i.b.v. auto en
heb vast werk. Br. o. nr. HK
663 Limburgs Dagfblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
J.man 36 jr. zkt. VRIEN-
DIN voor ser. rel., kinderen
§een bezw. Br. o.no. Va

678 LD Reinaldstr. 40,
6301 EC Valkenburg.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
De massage van VÉRONI-
QUE is uniek. Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Groenstraat. Donderdag 2
febr. as. AUW WIEVER-
BALkaarten. 045-317000.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rij kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.

■ GEKrUMD"^ GEVULDE
■ GEHAKT h.o.h. VARKENSROLLADE

Ikilo H\/0 kilo wwOIkONIJNE- KIPFILET
■BOUTEN

Ikilo 898 kilo 11 98
IRUNDER- RUNDER-I LAPPEN ROSBIEF

Ikilo 1 1 98L.L0 1 498
I Donderdag koopavond L AMBY-MAASTRICHT:I (behalve in Sittard) f I—_T

__ \ Lindeplein 1I HEERLEN: Heerlerbaan 106 / - I L-J L<ü** \I BRUNSSUM: Julianastraai 24 * * IV 1 GEOPEND VANAF| SITTARD: (Sanderbout). Veastraat 42 WOENSDAG 12 UUR

fTHi'ilBS ÊmmmmmMmm. £ " mmmmmauMmam*k mmumm WJA|H'^,Tilil l ~^"v

Philips compact disc-speler r£sp SüÜr2*^B^^ I = Prillj l^örde7Vß 6285/01

DK^^teneThe7S 2dSvTOr Philips platenspeler FP 763 HtfflßHl Al VPSvoorbereid VerJneld'voZt (7x) en
t„H^n,,mm^ c 1,. . . ~_, . :— fm Hlr.ff.rfF ■■ iilgl B achteruit 7x . Ook 3x versneld vooruit vianllo Jl._ri.Jl. Semi-automatisch met MD-element, snaar- «WjiimjliMß ■HMI afstandsbediening, perfekt stilstaand enSL^, OOClj* aandrang 4#^4#^ jL-^:" , ~- ■-—.Zij stap-voor-stap. 4 Programma's tot 31 dagen
fiSSSSoT WOVr enarm"ft QQ. vooruit te programmfren.wekehjks en

Philips compact disc-speler — H^^ia j*^ 'tfOOO'
CD 372 1^ D- Mammamm\&*
Metafstands- _^_f JMAf% Philips midi stereokombinatie
bediening. maammm\^Ëm

jÊ^m^ammmmmmmmmamm. F 1465 .LJIJ I M'l.liH «r^fl
*■ ■ Digitale radio, versterker, dubbel cassette- fj iMlrnT"'' "' T^Vm^\

eS 3| Kompleet met twee XMm^mm^m^ «.-■- u-f- j i/U<-
■ ■■"" "TWii-IWI "I——f Phil!„c _...!__, rp M, luidspreker amaV^Ë^m*? Phihps slimline HiFi-stereo Wg
EB gir «—^J^fc—J Phnjps receiver FR 563 boxe^n mmT^aW^M audio HQ-videorecorder

Digitale kwarts PLL-synthesizer/tuner. Wo 6762/00 G
Philinc fnmnart rii«r-«neler FM'MG en LG-24 Voorkeurzenders met *-** ,compacr msc speigr geheugenbeveiliging. Uitgangsvermogen r^i^mmmmmmmmamam Voorprogrammerenvan 4 programma stoi
CD 670 2x3OW i_i B 31 dagenvooruit. 35 Voorkeurzenders.
Programmeerbaar geheugen. Afstands- Dubbmgmoge- dmmmrmmafUm\ I^^^^^^^^^^^ Plcture search voor en acnterult' versneller 1
bediening. Digitale mdikatie van maximaal rijkheid via -^^^^Wf» |[ i^r&ay II beeldweergave, stilstaand en stap voor siay

99 nummers. Drievoudige zoeksnelheid. de CD-ingang. mmW'mmWmmWm If j&Zï&S^ II 8 Uur HiFi-stereo audio opnemen/
FD-display voor tijd-, nummer-en index- ' .__ yjinS^ weergeven. _, ____y

_______
mdikatie. Analoge — — Met Philips boxen. 4^737 <£>Ajkw' M,e! 'Men digitale _d#^i_o.-_- , ,

A (rM \ ufs?nds" ÊmM Af SWÉ
uitgangen. p"*l^ t/ \-\ V \ bediening. MÊ WW M mW m

SclL-*""1 ««««■■■miilM il pt- SP*
1Bj^vraKri^BVacD g«iiifiintffliiiiiii!!1 iiiiiiimroMMiiiij I S4Eamaammmmav H EÏHWWI »—JI Dh*l' A K LI I "^S M|BW i

Wegwezen en mets missen dat kan met deze V^T^^T^r^B
Philips Slimline HQ VHS-video- lf^9i^n kteTV met 37 cm beeldbuis, 20 voor- ■ft'ffMjfl
SoT^mmenn van 4 pro ramma's to. NR gS| en3Wgelu,d JÊOfÈ-f ]■
Kalender" mma\émwmmF H ...... u r-«,^ HEI
Metafstands- mUmW Met afstandsbediening. 589-
-bedienmg UmmwW Philips stereo-muzieksysteem Philips midi compact disc-

F 1275 | ) kombinatie FCPIBS
gllfiß^ Radio met FM, MG en LG, versterker van Rf"tti"iBlllte:^--^ ' ■"!■■■ Stereokombinatie van C_eispeJer, analoge

2 xIOW met 3-bands graphic equalizer, A _ft tuner, versterker, dubbel cassettedeck,
dubbel cassettedeck met kopiëren op / L nN/ platenspeler en boxen. Voorkeurzenders:

Tl* j'l j fll Met twee
°g P( JF^. en 6 MG, "W^a^m^Èml111 V J JJTJJS U\ luidspreker- MmA+mM** K^, fe^ dlrekt oproepbaar Affllf2

boxen (2-weg). axMmM^W^ Më% A^Tm dmv. 6 toetsen. M

met geheugen. 90 Voorkeurzenders. Stereo- 21 CE 1250/108 Jë=. mS^

Ê^awimwiawF IBjBE^II bed,en.ng. f fMM' MKISSRHS lï'llItok.llfiiliiliiJiß B^jp^^^ 11JIM:l|1552511 10QQ KwiiC3BHQf^ r^jj| iBSSVIO^II

IB BaßßiiMiiaSSSlgjÉ^i,^.. 3 J jjfj jU Philips 36 cm HiFi-
=^l 81 ißzri—■_,■ st komponentensysteem

RMC Waiw Philinc Uiri euct<u>mknmkino»ia iBIBIBiCSII Bestaande uit: Platenspeler Halfautoma'C^l^piL^jlli^W' PM'PS HiFi-systeemkombinatie tisch. Met P-mount met MD-element. Turnr
Digitale radio met FM en MG en 12 voorkeur- —-^ Versterker 2 x 50 W (lEC). Elektronische

Philips midi systeemkombinatie zenders, versterker met 2x40 Wen HB I j ■■■! bronkeuze en volume-/balansregeling en
FS 365 2 xö-bands graphic equalizer, dubbel (■J^OH^ WWWH audio mute. 7-Bands aktieve graphic s

cassettedeck met o.a. high speed dubbing equalizer. Dubbel cassettedeck ContmD0

S^^J&ySïS^" T tCOnt'nrUS P'ay 6n semi"automat'sche Philips HJFI-Stereo kleuren- Play. High speed dubbing. Dolby B.
o i!,? Vc ! T versterKer van _ platenspeler. _ _ *Iïi;.i«,i^ oa n i7ti /onp Compact disc-speler Programmeren vai
2 x4O W met 5-bands graphic equalizer, Ddby B ém%ém%aWm televisie 24 Cl 1771/20R maximaal 20 nummers. Drievoudige zoek'
dubbel cassettedeck en platenspeler. Aan- Afstands- ar%aT% m mmt Met 63 cm/Ho° 'FSQ' beeldbuis. On screen snelheid. Luidsprekerboxen 3-Weg
sluiting voor vier luidsprekers. Dolby B/C. bediening. mkmWmmW%MK display, matrix surround sound, teletekst basreflex. Kontinu/muziekInklusief ma am on „u ., metgeheu- — — — 60/100 W. k iracken *W jtWmWÊTm— Kompleet met CD 480 en Philips boxen. gen en a^^aTWm^mÊS.— Afstands- éPhéfmé'mÊtZé;:: iH&itï | i379r asj ZkzJJOï1 '—^ZZgfflJi,

hNi|)A!fe\i 1 1il^' jJi4hI jè^uü
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	Amsterdamse ambtenaren hebben gisteren een dag lang het stadhuis aan het Waterlooplein geblokkeerd en gestaakt uit protest tegen de reorganisatieplannen waar het college van B en W dinsdag en vrijdag over vergaderen. Burgemeester Van Thijn en wethouder W. Etty willen het aantal stadhuisambtenaren terugbrengen van 1.300 naar 560. Een deel van de ambtenaren kan terecht bij nieuwe deelraden of andere diensten, maar de medezeggenschapsraad op het stadhuis vreest ruim 200 ontslagen. Rond vier uur besloot het actie-comité de blokkade en de staking op te heffen. Het heeft het personeel voor vandaag bijeengeroepen voor een bespreken van onder meer nieuwe acties. FOTO: in het kader van hun actie begaven stakende ambtenaren zich gisteren na de blokkade van het stadhuis te voet en per boot naar de ambtswoning van burgemeester Van Thijn.
	programma's woensdag televisie en radio
	Twijfelend tussen herfst en lente beweegt deze winter zich voort. Veel mistige dagen maken niet echt vrolijk. Maar voor wie de tijd neemt, valt er in de diepste stilte op een bijna vergeten plekje een pracht moment te beleven als dit. Deze foto is gemaakt aan de Weltervijver in Heerlen. Foto: CHRISTA HALBESMA
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	BRUNSSUM – Gisteren werd in het gemeentehuis van Brunssum het officiële startsein gegeven voor een groots opgezette loterij van de voetbalvereniging Schutterveld. De club bestaat in 1990 zestig jaar en in het kader daarvan heeft het feestcomité een loterij uitgeschreven. De opbrengst wordt gebruikt ter verbetering van de accommodatie. Op de foto van CHRISTA HALBESMA ontvangt burgemeester Louw Hoogland (zittend) het eerste lot uit handen van een Schuttersveld-delegatie bestaande uit (v.1.n.r.) A. Timmerman, R. van Kesteren, R. Heijnens en H. Kroes.


