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ABP belegt in aandelen DSM
onze redactie economie

HEERLEN - Het Algemeen Bur-
r^lijk Pensioenfonds in Heerlen
f^rijft in ieder geval in op de[pfidolen van plaatsgenoot DSM.
E*o- belang in DSM hoort in onze

thuis, al-
Pis een woordvoerder van het

gisteren. De institutionele
Ëpegger was overigens al van
iwan om aandelen van het Lim-
P^gse chemieconcern te kopen
J^n alleennog maar bekend was
':*1 de prijs ergens tussen de
Lfos,- en ’llB,- zou uitkomen,
"'stèren werd de definitieve{""Us bekend: ’ 108,-. Bij veel be-rgers werd die prijs goed ont-ar>gen. Verzekeringsmaat-
?"aPpijen als Aegon en Amev

r* Jn bijvoorbeeldook van plan de
«andelen te kopen. Sommige
anken diemeehelpen bij dever-kop van deDSM meldden giste-rel al dat het storm liep.

" Zie verder pagina 7

Onderzoek
valse 'snippen'

stopgezet
u Van onze verslaggever
kJjERLEN - Nog voor carnaval zal
ul Limburgse 'snippenteam', ver-
fden aan de rijkspolitie Limburg,orden opgeheven. Het onderzoek
(l:.*r de drukkers van devalse bank-
etten van honderd gulden is na-

eilJk vastgelopen.

"
® Politiewist weliswaar tussen ok-

v oer van het vorig jaar en januari
v f 1 dit jaar negen verspreiders van

geld in dekraag te vatten, maar
jde zoektocht naar de valsemun-

-0
s zelfén de drukkerij raakte menp dood spoor.

°or de arrestatie van de negen ver-
leiders uit Tegelen en Venlo,

t**r in totaal 114 valse bankbiljet-
j " alsmede drie vuurwapens wer-
*n aangetroffen, liep wel de ver-

leiding van valse snippen in het. lïtburgse geldcircuit aanzienlijk
j Maar daar tegenover staat dat
1^ Plaag' zich momenteel vooral in
jj- noorden van Nederland (Gro-

'lgen en omgeving) manifesteert
e dat de harde kern achter deze
fn^me geldzwendel nog steedsvrijun dloopt.

Verzwegen
toft^?rdvoerder Steens van de rijks-
y"utl.e Limburg heeft deze informa-
v gisteren desgevraagd vrijgege-
he?' ,nadat de politie maandenlang
0v
l slotop de mond heeft gehouden

?er deze goed georganiseerde
tjg^delaffaire. Ook werd, om ver-
boten niet kopschuw te maken,rzvvegen dat in Limburg al langer

snippenteam' opereerde.

" Zie verder pagina 21

Het weer
PERIODENMET ZON

ser ■V' °Ptrekken van de p!aat-
baniT6 aanvriezende mist-
tütl' wordt het een droge en
top 1&e da&-Met een tot matie
Wn .?mende zuidenwind
V(/rdt heiige lucht aange-
wen,*1' waarin naast een enkel
jw'Kenbankje, flinke zonnige
bpioden voorkomen. De tem-
Sg,.^uur die vannacht plaat-
ial'U tot 5 graden onder nul
c.aa ide loopt vanmiddag op tot
y ca 5 graden boven nul.
Wf» cve«tuele informatie be-
ki> lende het weer in Limburg
"öt u bellen 06-91122346ZV^NDAAG:J?*°P: 08.29 onder: 17.17"aan op: 22.36 onder: 09.59ScïRGEN:n?^ 0P: 08.27 onder: 17.19

""aanop: 23.46 onder: 10.08

Meerderheid
De toeslag die De Grave voorstaat,
zou moeten gelden voor alle alleen-
staanden ouder dan 27 jaar, kamer-
bewoners uitgesloten. Volgens de li-
beraal is de toeslag uitvoerbaar en
controleerbaar, terwijl de kosten er-
van gedekt zijn. De PvdA, die altijd
een blijvende alleenstaandentoe-
slag heeft voorgestaan, steunt de
VVD, zodat er een Kamermeerder-
heid is.

Ruding toonde zich gisteravond in
de Kamer 'zeer verbaasd' over de
opstellingvan de kleinste regerings-
partij. Hij sprak over 'een nieuw ele-
ment', aangezien de VVD tot op de
dag van gisteren tegen een perma-
nente alleenstaandentoeslag was.
De bewindsman repte voorts over
'een ernstig probleem' en aantasting
van een 'essentieel' onderdeel van
de Oort-voorstellen. De woorden
onaanvaardbaar of crisis sprak hij
echter niet Uit. Daarvoor is hetkabi-
netsberaad van heden mede be-
doeld.
Volgens Ruding moeten de negatie-
ve effecten die de operatie-Oort
voor alleenstaanden heeft, niet
overdreven worden. Het kost de be-
trokkenen ten hoogste 60 gulden
per maand.
Over de dekking van het voorstel-
De Grave zei Ruding dat hierdoor
andere groepen er in inkomen op
achteruit gaan: tweeverdieners, al-leenverdieners met een middenin-
komen, gehuwde en alleenstaande
bejaarden met een klein pensioen
bovenop hun AOW.

Optimisme over
metaal-CAO

RIJSWIJK - Werkgevers en bonden
in de metaalnijverheid zijn optimis-
tisch dat aanstaande maandag een
akkoord bereikt kan worden over
een nieuwe, eenjarige CAO in de be-
drijfstak.
Na het onverzettelijke standpunt
van de werkgevers in eerdere ont-
moetingen, waren enkele onverteer-
bare voorstellen van werkgeverszij-
de woendag van tafel. Vooral het
voorstel twee ATV- of vakantieda-
gen in te leveren bij ziekte, stuitte
bij werknemers op grote weerstand
en is nu door de werkgevers terug-
genomen. Op het gebied van de lo-
nen zijn de partijen dichter bij el-
kaar gekomen. Wilden de werkge-
vers aanvankelijk geen enkele
loonsverbetering, nu zijn ze bereid
tot een verhoging met 1,25 procent
per 1 juli aanstaande.

Liberalen zwaar onder druk door eigen belastingvoorstel

Extra kabinetsberaad alleenstaandentoeslag
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet komt vanochtend in een extra
zitting bijeen. Dat gebeurt op verzoek van minister Ru-
ding (Financiën). De bewindslieden zullen zich moeten
uitspreken over een VVD-voorstel om ook na de belas-
tinghervorming volgens Oort, een alleenstaandentoeslag
in de belastingen te handhaven. Naar verwachting zal het
kabinet de WD onder zware druk zetten het voorstel te-
rug te nemen.
Afgelopen vrijdag sprak het kabinet
zich unaniem uit tegen een, aan het
VVD-voorstel gelijk PvdA-idee. Op
basis van die uitspraak zei Ruding
gisteren wel te kunnen 'vermoeden'
hoe het oordeelvan de ministerraad
vandaag over het VVD-plan zal uit-
vallen. Zelf zal hij het kabinet nega-
tief adviseren. Ruding heeft daarbij
de steun van premier Lubbers. Vast
staat al dat, indien het kabinet zich
inderdaad tegen het WD-voorstel
keert, de liberalen hun plan zullen
intrekken. WD-fractieleider Voor-
hoeve heeft dit gisteravond te ken-
nen gegeven.

jaar, uitgaande van 600.000 alleen-
staanden die ervan profiteren. Ter
dekking van dit bedrag stelde de li-
beraal voor om het laagste belas-
tingtarief volgens Oort, 35,2 pro-
cent, met 0,9 procent te verhogen.
Tegelijk zou de basisaftrek (belas-
tingvrije som) onder Oort van 4500
naar 4825 gulden per jaar moeten.

In deKamerdebatten over Oort stel-
de het VVD-Kamerlid De Grave gis-
teren voor een alleenstaandentoe-
slag in de belastingen te handhaven
om negatieve koopkrachteffecten
voor deze groep door Oort op tevan-
gen. Dit kost 300 miljoen gulden per

Neo-nazi's dreigen Nederlandmet proces

Hoorzitting 'Twee van
Breda' niet openbaar
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Tweede Kamer
praat vanochtend achter gesloten
deuren met vertegenwoordigers
van het verzet, joodse organisaties,
hulpverleners en kampslachtoffers.
De PvdA had eerder gevraagd om
een openbare hoorzitting, maar
woordvoerders van het Samenwer-
kend Verzet noemden een openbare
voorbereiding op het debat 'niet in
het belang van de achterban. Het
debat zal vanavond en morgen
plaatsvinden en rechtstreeks op ra-
dio en tv uitgezonden worden.

Veel Kamerleden laten het van de
hoorzitting afhangen of ze de rege-
ring het groene licht geven voor gra-
tie. De discussie binnen het verzet is
voor het kabinet de aanleiding ge-
weest voor het voorstel om de 'twee
van Breda' vrij te laten. Eerste pei-
lingen binnen de fracties hebben
aangetoond dat de scheidslijn tus-
sen voor- en tegenstanders van gra-
tiëring dwars door allepartijen heen
loopt.

Het is de bedoeling dat CDA, PvdA
en WD elk één woordvoerder aan
het debat leveren, die het standpunt
van beide groepen uiteen moet zet-
ten. Dat worden waarschijnlijk P.
van der Sanden (CDA), A. Kosto
(PvdA) en J. Wiebenga (VVD). Van
de kant van de regering zal voorals-
nog alleen minister van Justitie
Korthals Altes spreken. Premier
Lubbers zal het debat alleen bijwo-
nen, wanneer daar om gevraagd
wordt.

De Landelijke Kontaktgroep Ver-
zetsgepensioneerden '40-45 houdt
vanavond tijdens het Kamerdebat
een protestmanifestatie op het Bui-
tenhof. Bij het standbeeld van de
Dokwerker in Amsterdam wordt
morgenavond eveneens een korte
bijeenkomst gehouden.

Proces
Volgens professor Musaph heeft in-
middels een groep neo-nazi's het
plan opgevat bij het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag een pro-
ces tegen de Nederlandse regering
aan te spannen, wegens schending
van de mensenrechten. Het kabinet
laat zich echter door deze dreiging
niet beïnvloeden in zijn besluitvor-
ming, zo zegt een woordvoerder van
de Rijksvoorlichtingsdienst.

# Zie verder pagino 5

vandaag

" Four Tops
weer eigentijds
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" Meer reizen
naar de zon
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" GUVB eist weer
33 miljoen van Staat
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Twee doden en een zwaargewonde
MAASBRACHT/ROERMOND - Bij twee ver-
keersongelukken in Limburg zijn gisteren twee
mensen om het leven gekomen. Op deRijksweg
in Maasbracht verongelukte rond half vijfde 25-
-jarige Fred Janssen uit Stem toen de auto waar-
in hij zat op onverklaarbare wijze in de berm te-
recht kwam en tegen een boom botste. De auto
vloog daarop in brand. Hij was op slag dood.
Omstanders, konden bestuurder J. S. (41) uit

Beek nog uit het voertuig slepen. Zwaar gewond
is hij in het Roermondse ziekenhuis St.-Lauren-
tius opgenomen.

Op deElmpterweg in Roermond botste om half
elf 's avonds een auto - eveneens op onverklaar-
bare wijze - frontaal op een ANWB-wegwijzer-
paal. De bestuurder, de 44-jarige J. Grolik uit
Haelen kwam daarbij om het leven.

" Brandweermannen bezig met nablussen van de in brand gevlogen en totaal vernielde
auto in Maasbracht. Foto: JANPAULKUIT

sport

" Frits Nöllgen
waarschijnlijk
naar MW
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" Smoke Eaters neemt
maatregelen tegen
supporters
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Boze fans
kondigen
acties aan

ZEIST -De lang verwachte 'KNVB-
voetbalpas' was gisteravond nog
niet officieel geïntroduceerd of er
was al een actie tegen. De vier grote
'sides' supporters stuurden hun
aanvoerders al direct naar het sport-
centrum in Zeist om hun ongenoe-
gen te laten blijken en acties aan te
kondigen bij de interlands van het
Nederlands elftal tegen West-Duits-
land (april) en Engeland (najaar).

0 Zie verder pagina 25

Tien jaar voor
uitlokken

van moord
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Een inwoonster
van Maastricht, de 45-jarige M.S., is
gisteren door de rechtbank veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van
tien jaarvoor uitlokking tot het me-
deplegen van moord. Volgens de
rechtbank staat het vast dat de
vrouw meerdere malen kenbaar
heeft gemaakt dat ze slecht behan-
deld werd door haar 61-jarige man
HenriKraize uit de Belgische grens-
gemeente Veldwezelt en door een
beloning in het vooruitzicht te stel-
len, aanstuurde op moord. In het
bijzonder werd haar verweten dat ze
voor het plegen van de moord nota
bene haar zoon voor het karretje
had gespannen.

0 Zie verder pagina 19

(ADVERTENTIE)

HAWE International
Akerstraat-Noord 54 - Hoensbroek - Tel 045-216655

V GONG VOOR DE LAATSTE RONDE
J? &^Ns> Tot 90% korting

r7~4*) \V J verkoop tegen %lk aannemelijk bod
mLf wegens brand
Grote partjj 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.

AUEMMKCN TOMATEN

9mJBFm 5° 149
OUDEPRIJS! 9 \m

Aanbiedingen geldigvan do.26 t/nvza. 28 januari 1989 HB w\
en alleen in filialen meteen groenteafdeling. /W^^VBW
Mini-prus&Maxj-keus

(ADVERTENTIE)

„CARITA" STAAT
NEGEN DAGEN LANG

OP HAAR KOP!!!
Ja, u leest het goed, vanal vandaag

DONDERDAG 26 JANUARI T/M ZATERDAG 4
FEBRUARI staat „CARITA" in HEERLEN en

MAASTRICHT OP ZN KOP!
Wat gaat er gebeuren, zult u zich wel

afvragen?
ALLE RESTANTEN VAN DE

WINTERKOLLEKTIE 1988 MOETEN WEG IN
DEZE NEGEN DAGEN.

Alles wat nu nog op voorraad iskunt u
UITZOEKEN VOOR DE PRIJS VAN / 50,-

-(VIJFTIG GULDEN)
Let op: uitsluitend winterkollektie '88 van

de exclusieve topmerken voor Limburg
0.a.: IN-WEAR - MATINIQUE - RADIO BOY &

GIRL " ESPRIT dames- en heren.
Dus een goed advies:

KOM TIJDIG, WANT OP = OP!

„CARITA"
The Boutique with the best choice,

in the middle of the town.
Saroleastraat 3, HEERLEN-CITY

Kleine Staat 6, MAASTRICHT-CITY

(ADVERTENTIE)

LAATSTE
NIEUWS

Op woensdag 25 januari ging . WÊkalle koffie in prijs omhoog.
Maar al onze AH-Huismerk j&M w&koffie verkopen we deze fe
week nogvoor de oude prijs* JÉBijvoorbeeld Perla Mild: { M _mÊ<m
ïft Pak 250 gram £.h)\j jji
fö Pak 500 gram 0.09 \^^^^.
" Zolang devoorraad strekt. **HR*HHÊÊÊÊÊÊm>^^^

Albert Heijn. Per traditie gebrand op koffie-kwaliteit. üfl

Schunck voordeel

daar winkel je voor je plezier !

Spookhandel met
DSM-aandelen

Ledenmededeling

CASINO LANDGRAAF
( 00^/^Sf^^^SÊ __ Presenteert hedenavond voor U een
W^dPwVS^yÉl \JÊ daverend optreden van

-^§ÉÉÉ?J BONNIE ST. CLAIRE
J3S3&. CASINO LANDGRAAF
DE NIEUWE VORM VAN UITGAAN

24 + 36 observatie roulette met een minimum inzet van ’ 1 - Wii W 24 mnopend



kunst

Limburgse Volksvertellingen in Volkskundig Centrum

Wonderlijke verhalenwereld
komt in Limbricht tot leven

LIMBRICHT - Verhalen zijn niet gemakkelijk te 'exposeren.
Toch richt het Limburgs Volkskundig Centrum in het kasteel-
museum een tentoonstelling in met gevisualiseerde volksver-
tellingen uit Nederlands Limburg. Het gaat om verhalen die
reeds in boeken werden bijeengebracht. Bekende verzame-
laars van volksverhalen, uit wier boeken ten behoeve van de
tentoonstelling is geput, zijn de auteurs H. Welters (Limburgse
legenden, sagen, sprookjes), P. Kemp (Limburgs sagenboek),
A. Welters (Lieve Vrouwkes van Limburg), J. Sinninghe (Lim-
burgs sagenboek) en G. Lemmens (Mijnwerkersfolklore in
Limburg).
Volksverhalen zijn anoniem, meest-
al eenvoudig van opbouw. Ze wor-
den overwegend in het dialect ver-
teld, hoewel daar in de verzamel-
werken weinig van te merken is.
Onder de term volksverhaal ressor-
teren de sage, het sprookje, de le-
gende, de mop, het raadsel, het
grappige vertelsel, fabel, parabel,
anecdote, het exempel. Dit laatste is
een stichtelijk voorbeeld, zoals
vroeger vaak in een preek werd ver-
werkt.
De expositie beperkt zich tot de
meest bekende genres: sage, legen-
de en sprookje. Sagen worden be-
volkt door heksen, duivels, demo-
nen, profane personen. De sage kan
geënt zijn op gebeurtenissen met
een historische kern (rampen, ben-
den), geesten en/of spoken. Sagen
zijn meestal moraliserend van ka-
rakter. Legenden stammen uit ge-
schreven bronnen, die betrekking
hebben op het leven van Christus,
O.L. Vrouw en de heiligen. Het
sprookje mengt realiteit met fictie.
Hierin is alles mogelijk, het speelt
zich af in een wazige sfeer, afstande-
lijk in tijd en ruimte. Het vertelt van
kabouters, feeën, ridders, princes-
sen, koningen. De tegenstellingen
goed-slecht, arm-rijk, dapper-laf,
eerlijk-vals, groot-klein, zijn zwart-
wit getekend. Het happy end be-
dekt alle gruwelijkheden en on-
waarschijnlijkheden met de mantel
der liefde.

Vertellers
De tijden veranderen, volksvertel-
lers, met hun mondelinge overleve-
ring, zijn verdwenen. Hun verhalen
leven nog slechtsvoort in de boeken
waarin ze doorverzamelaars zijn op-
getekend. Omdat het niet gelukt is
een leerstoel Volkskunde bij de
Universiteit Limburg te vestigen,
heeft het tot 1981 geduurd alvorens
er een overzicht van de geschreven
volksverhalen kon verschijnen. In

1987 stelde het LVI een boek samen
aan de hand van de resultaten van
een onderzoek, uitgevoerd door een
groep studenten van de Hogeschool
Katholieke Leergangen, Sittard.
Onder de titel 'Echt vertelt...echt
verteld' verscheen het in de reeks
'Volkskundig mozaiek.' Het boek
gaat vergezeld van een cassette-
bandje met de gesproken tekst van
de vertellers.

Verhalen over weerwolven komen
voor in o.a. Kessel, Echt, Sweikhui-
zen, Schimmert, Schinveld en-
Weert, Schaesberg. In een enkel ge-
val werd een weerwolf, een man in
wolfsvacht met leren riem, in de
persoon van een vrouw zichtbaar.
Van kabouters, heuvelmannetjes of
aardmannetjes, vertellen verhalen
uit vele plaatsen in Limburg. Reu-
zenverhalen komen in onze provin-
cie weinig voor. In Maastricht (Gi-
gantius), Roermond (Christoforus)
en Venlo (Valuas) leven ze echter
nog voort in carnavalsoptochten en
processies. Venray, Beesel, Baarlo,
Oostrum en Echt schijnen ook iets
met reuzen aan de hand te hebben
gehad.

Over bokkerijders bestaan diverse
theorieën. Ze worden voorgesteld
als verschrikkelijke benden, met
anti-christelijke rituelen, die een
aaneenschakeling van misdaden
begingen. Omdat de bok het sym-
bool is van de duivel, het kwade, en
de benden veelvuldig toesloegen,
moesten ze zich, naar volkse begrip-
pen, wel op bokken door de lucht
verplaatsen. In de tegen bokkerrj-
ders gevoerde processen komt die
benaming echter niet voor.

Griezelen
Behalve een 'echte' weerwolf, zal
men op dc tentoonstelling kunnen
griezelen bij authentieke martel-
werktuigen (brandijzers, duim-

schroeven) van de bokkerijders. Ze
zijn afkomstig van museum De
Tiendschuur, Weert, en De Burcht,
Herzogenrade. Of bij de heks met
haar kat. Vervolgens vluchten on-
der de mantel van wonderdadige
madonna's en heiligen, zoals Barba-
ra, Odilia, Ursula (beeld uit Ursula-
molen Leudal). Behalve de martel-
werktuigen toont de expositie ook
het afleggen van de eed door de
bokkerijders in een kapel.

Het be-
treft de kapel van de Schilberg,
Echt, waar de initiatie plaats placht
te vinden. Ook de Leonardkapel
van Rolduc en de kapel van O.L.
Vrouw te Urmond worden met de

bokkerijders-rituelen in verband
gebracht.
Bij een spook denkt men meestal
aan 'een terugkerende dode. Er
moet een belofte worden ingelost al-
vorens de spookgedaante voorgoed
verdwijnt. Zo komt men in Echt en
Valkenburg 'de juffrouw zonder
kop' tegen. Pierre Kemp vertelt
over de kanunnik zonder kop uit de
Maastrichter Grachtstraat.
In sprookjes vindt men vaak als mo-
tief 'verzonken' kastelen, schatten,
kerkklokken. Verzonken klokken
in Limburg zijn op maar liefst 28
plaatsen bekend. Van Vijveren-
broek, Kessenich-Thorn, wordt ver-
haald dat de stad 'Vijveren' er ver-'

zonken is. Uit onderzoeken naar dit
gegeven is herhaaldelijk gebleken
dat er enige grond van waarheid in
schuilt. Sommige motieven zijn
door heel Europa bekend, andere
zijn plaatsgebonden, zoals het Sjin-
kemenke van Venlo, dat tijdens de
hongersnood in die plaats, 15e
eeuw, optreedt. Plaatsgebonden is
ook debrandlegende van de Meers-
sense basiliek.

Relieuze verhalen over Maria,
Christus, heiligen zijn vaak verbon-
den met bedevaartsplaatsen. Op-
merkelijk is een, op de tentoonstel-
ling ondergebracht, oud Mariabeeld
uit deparochiekerkvan Geulle. Vol-
gens het heersende gebruik moes-
ten meisjes die hun verloving ver-
braken dat beeld een nieuw kleed
bezorgen.

Mijnwerkersverhalen vertellen over
de weerwolf, het vuurspook, heilig-
schenners. In de diepten leefden de
kaolmenkes, gloeiende ogen, mp-
geesten of duvelskaels. Gelukkig
was er de H. Barbara die kon waar-
schuwen tegen naderend onheil in
de mijn.

Een van de bekendste Zuid Lim-
burgse sagen, die van Reginald van
Valkenburg, is door Gerard Lem-
mens tot een roman verwerkt. On-
der de titel 'De Kam van Valken-
burg' verschijnt het boek binnen-
kort bij Uitgeverij Crolla in die
plaats.

De expositie over Limburgse volks-
verhalen gaat vrijdag 27 januari
open. Ze is te zien tot en met 5
maart, dinsd-vrijd 13-17 uur, zaterd-
zond 14-17 uur. Aan de tentoonstel-
ling is een educatieve catalogusver-
bonden, samengesteld door drs E.
Tielemans.

Mya Maas

" Conservator C.J.M. Jansen-Rompenvan het Limburgs Volks-
kundig Museum toont een authentiek manuscript waarin de
gruwelijke executievan een echtpaar ten tijde van deBokkerij-
ders wordt beschreven. Op de achtergrond een ietwat 'modieu-
ze' bokkerijder, die de eed aflegt.

verder in...
MAASTRICHT - In de aula van
de muziekschool concerteert
zondagmiddag om 15.30 uur het
Gending Ensemble 0.1.v. Jurrien
Sligter. Op het programma van
dit INTRO-concert staan werken
van Sinta Wuller, Ton de Leeuw,
Willl Eisma en Barbara Woof.
,Naar aanleiding van de tentoon-
stelling 'Het postmoderne aan
kinderen verklaard' in rret Bon-
nefantenmuseum, organiseert de
Jan van Eyck Academie maan-
dagavond om 20.00 uur een fo-
rumdiscussie over dit thema.

HOENSBROEK - Vanavond
concerteert de pianiste Mireille
Heyltjes in de groene kamer van
kasteel Hoensbroek. Op het pro-
gramma dat om 20.15 uur begint,
staan werken van Beethoven,
Schumann, Chopin en Liszt.

KERKRADE - Onder de titel:
Drie eeuwen muziek, vier celli

op reis, vindt zondagmiddag om
14.00 uur in de Hofvan Erenstein
een concert plaats. Uitvoerenden
zijn de cellisten Judith Jasmin,
Gerald Kroon, Sebastian van
Eek en Peter Doberitz. Zij spelen
werken van Pachelbel, Bach,
Mercadante, Moor, Bartok, Sibe-
lius, Strauss en Joplin.

LUIK - Donderdag 2 februari or-
ganiseert de Limburgse Opera
Vereniging een bezoek aan de
opera Andrea Chenier van Um-
berto Giordano in de Luikse ope-
ra. Belangstellenden voor deze
operareis kunnen zich opgeven
bij André van Hees, 04490-33182.

VAALS - In de Kopermolen te
Vaals wordt morgenavond een
lezing gegeven door drs J.M.H.
Evers. Vanaf 20.00 uur spreektzij
over 'De vervolging van toverij
en hekserij in de streken tussen
Maas en Rijn.

in de theaters
HEERLEN - Vanavond treedt in
de stadsschouwburg Paul de
Leeuw op met zijn komisch thea-
terprogramma De Rozebottel-
tijd. Hij wordt bijgestaan door de
pianiste Elaine Baanders. Vrij-
dagavond staat Wall Street
Crash op het programma. DezecEngelse groep brengt een show'
waarin zang, dans en humor een
belangrijke rol spelen. De ope-
rette Gasparone wordt maandag-
avond door de Hoofdstad Ope-
rette uitgevoerd. Dinsdagavond
speelt JanDecleir Gilles, een to-
neelstuk van Hugo Claus.
Woensdag zijn Linda van Dijk
en Kees Brusse hoofdrolspelers
in Separation, een toneelstuk

van Torn Kempinski. Alle voor-
stellingen beginnen om 20.00
uur.

SITTARD - In de stadsschouw-
burg worden vanavond twee
eenakters van Eugene lonesco in
de Franse taal uitgevoerd: La
cantatrice chauve en exercices-
...Hollandais worden gespeeld
door Theatre Loyal Du Trac.

MAASTRICHT - In de stads-
schouwburg treedt vanavond
Paul Hamen op met zijn theater-
show Frappant. Aanvang 20.00
uur. Vrijdagavond om 23.00 uur
speelt John, Rouvroye in het
theatercafé De Pupil, een thea-

termonoloog naar de roman van
Harry Mulisch. In het Generaals-
huis is zondagmiddag om 14.30
uur het jeugdtoneel DeMensene-
ter door Stichting le Theater-
dwarsstraat. Woensdagmiddag
om 12.30 uur geven sopraan
Arme van Beek, fluitiste Janine
Abbas en pianist Keivin Grout
een lunchpauzeconcert in de Re-
doute.

KERKRADE - Vandaag en mor-
gen begint om 20.11 uur in het
Wijngrachttheater het traditione-
le Carnavalsconcert met het
KSO, dat wordt geleid door Alex
Schillings.

" Wall Street Crash, morgenavond in de Heerlense Stadsschouwburg

recept
Varkensrollade
met mosterdsaus

Benodigdheden: 1 varkensrollade van
± 800-900 g, 100 g boterofmargarine, 1
el bloem, Va 1 crème fraïche, fijne Lim-
burgse mosterd, eventueel 2 a 3 el
sherry (Medium).
Verhit de boter en wacht tot het
schuim op de boter begint weg te trek-

ken. Dep de róllade droog met keu-
kenpapier en wrijf hem licht in met
zout, peper en een beetje kerriepoe-
der. Braad het vlees in 4 tot 5 minuten
rondom dicht. Temper de warmte-
bron en voeg de rest van de boter toe.
Leg deksel schuin op depan en laat de
rollade in 35-40 minuten onder regel-
matig keren en bedruipen, zachtjes
braden. Verpak de rollade na het bra-
den in een velletje aluminiumfolie en
laat 10 tot 15 minuten rusten. Verwij-
der een deel van het braadvocht, voeg

bloem toe en roer krachtig door el-
kaar. Schenk er 2 dl water of bouillon
bij en blijf roeren tot een gladde saus
is verkregen. Zeef saus en roer er de
crème fraiche door. Laat even doorko-
ken tot gewenste dikte is verkregen en
roer dan IV2 el mosterd erdoor, voeg.
de sherry toe en breng op smaak met
zout en peper. Snijd derollade in plak-
ken en leg die op een voorverwarmde
schaal.Schenk er een deelvan de saus
over en dien derest apart op.

hub meijer

kunst en cultuur

Carnaval
met LSO

MAASTRICHT- Voor de zesender-
tigste keer in successie gaat het
LSO komende dagen op de 'Vaste-
loaves'-toer. Ons provinciaal symfo-
nie-orkest heeft weer een bont pro-
gramma samengesteld, waarin cel-
list Jan Dols als arrangeur een be-
langrijke hand heeft gehad. Deze
muzikale en humoritische happe-
ningwordt dit jaargedirigeerd door
HeinzFriesen, dieook in 1987reeds
deze concertserie voor zijn rekening

redactie: jos frusch I

nam. Harry Faessen, het duo Un>'
Urn en het Limburgs Slagwerk »
semble van Pieter Janssen werk'
aan de concerten mee. In tof
staan negen uitvoeringen gePr
grammeerd.

De première wordt vanavond %$
ven in de Maaspoort in VenlOt*
volgd door het Cultureel Centr*
van Hasselt (27/1), de Stadsschol1
burg Heerlen (28/1), de BeejeK"
Venray (30/1), Sporthal de Geus*
Maastricht (31/1), de Munt W*
(1/2), de Hanenhof Geleen (2/2)-
Oranjerie Roermond (3/1) en
Stadsschouwburg Sittard (4/1).
concerten beginnen om 20.11 u»1

Merkwaardig concert
van Studenten Orkest

MAASTRICHT - Tijdens de tien-
daagse stedentocht 1989 van het Ne-
derlands Studenten Orkest werd
maandagavond Maastricht aange-
daan. Het jaarlijksuit de beste ama-
teurmusici van de Nederlandse uni-
versiteiten en hogescholen gefor-
meerde symfonieorkest bracht in de
uitverkochte Staarzaal traditioneel
drie werken ten gehore: een nieuw,
speciaal voor het NSO geschreven
stuk, een concert met een talentvol-
le Nederlandse solist(e)en een grote
symfonie. In dit geval: Nagras van
Paul Termos, het eerste cellocon-
cert van Camille Saint-Saëns en de
zevende symfonie van Anton
Bruckner. Soliste was de Amster-
damse cellostudente Larissa Groe-
neveld en dirigent was dit jaarKas-
per de Roo.
Nagras had beter 'Onkruid' kunnen
heten. Lange koper-ostinati, waar-
tegen af en toe een of ander motiefje
geplaatst werd, veel unisono-gedoe
en twee klinkendeklokken; dat was
het dan. Er was eigenlijk geen mu-
ziek, alleen maar geluid. Dit stuk
kan dus nu wel voorgoed bij de
meeste andere opdrachtwerken in
het archief van het NSO opgebor-
gen worden.
Celliste Larissa Groeneveld was een
bijzonder aangename verrassing; ze
maakte wat van Saint-Saëns' con-
cert. Met een ingetogen en toch vrij-
uit klinkende interpretatie werd dit
werk in een fraai romantisch avond-
licht gesteld, waarbij ik geen enkele
overdrijving in jeugdige overmoed
heb kunnen vaststellen. Zij reeg de
drie aaneengesloten delen als een
groot geheel aaneen en dat is voor
een 22-jarige cellostudenteeen pres-
tatie van formaat. Het behoeft uiter-
aard geen nader betoog dat ze het
orkest in haar 'sprekende' vertol-
king geheel meekreeg.

De ruim een uur durende 'Zevein
van Bruckner is geen muzikale P^j]leschil, en zeker niet voor amat%
en vakstudenten, ook al bestond
kopersectie van het orkest dit J^vrijwel helemaal uit conserva
riumstudenten. Zowel dirigent
musici hadden nogal wat Pr° jmen met de lange melodische
nen, die Bruckner ook in deze s)*
fonie getrokken heeft. De uit *»

hoofd dirigerende Kasper de »
slaagdeer tevens niet altijd in de
lans tussen 'strijk' en 'blaas> .
handhaven. Alleen de verklanK".
van het scherzo kon bij het rtf^g
van Saint-Saëns aanknopen.. Üe\*
mij overigens een raadsel waar"
de instrumenten tussen de dive
delen niet ge- en herstemd werd,
de totaalklank werd na verloop
tijd duidehjk onzuiverder. Van
veelal universitaire publiek wa8,^
grote waardering voor het optre~ 1,.
van het NSO, wateen toegift oBU£te: een met enkele 'jokes' gelar°g,.
de uitvoeringvan de ouverture
men' van Bizet.

Peter P. GraV«"
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Ferdi E. eist 50.000 gulden vanfotograaf
J^ARLEM - De ontvoerder en
t>°°rdenaar van Gerrit Jan Heijn,

! gQdl E. (Elsas), eist een schadever-
Van ing van vijftigduizend gulden
m n de winnaar van de Zilveren Ca-
Stnï? 1988> ANP-fotograaf Paul
Uit ii' ZiJn advocaat, mr C. Sanders

heeft dit in een briefn de fotograaf meegedeeld.
'j motiveert de claim met het argu-

mef»t datzijn cliënt materiële en im-
Sc?teriële schade heeft geleden. Die

«ade is volgens hem ontstaan
£°°rdat de winnende foto waarop
sü> at afgebeeld, zonder diens toe-
St u,ming' °Penbaar is gemaakt.

°lk kreeg de prijsvoor een foto uit
tjjlj serie diehij van Ferdi E, maakte

J^ens de reconstructie van deont-: erlng van Gerrit Jan Heijn in de
W?ien in Bloemendaal. De foto
sD

d vorig jaar door het ANP ver-
blik?*1 en is toen al in de media 8e"
reiTneerd- De Stichting De Zilve-
-0

n S-amera wilde defoto echter niet
jPHieuw openbaar maken, omdat
Vol .E- daarzelf geen toestemming
v °r heeft gegeven en ze bang wasor.een schadeclaim.

Meer dan 500
massagraven
ontdekt in SU

siP?K°U - Een regeringscommis-
Min f * in het Kurapaty woud bü
gra ln de Sovjetunie 510 massa-
rinp ei? ontdekt, zo heeft de rege-
'ftelH IzvestÜa gisteren ge-
dUi e commissie onderzoekt de
hein nden moorden die de veilig-
heeftSP°lltie van stalinin de jaren 30
bin : gePleegd. Er zijn zes graven
b «otgelegd die elk 50 tot 60 lijken
tje

Ken te bevatten. Zenon Poznjak,
Sa arcneoloog dievorig jaar de mas-
Spula^htingen aan het licht bracht,
J-natte dater in totaal 150.000 licha-men hggen.

Dali begraven
in eigen museum

FIGUERAS - Salva-
dor Dali is gisteren
onder grote belang-
stelling begraven in
een wit-marmeren
tombe in de vloer
van zijn eigen thea-
termuseum. Dit mu-
seum, een voormalig
gemeentelijk thea-
ter, had in 1918 een
tentoonstelling van
de eerste schilderij-
en van Dali.

De schilder is zo de
dood ingegaan, zoals
hij zijn gehele leven

geleefd had, de grote
showman.
In het nabijgelegen
katholieke " kerkje,
waar de kunstenaar
84 jaar geleden werd
gedoopt, werd een
korte herdenkings-
dienst gehouden.
Onder de aanwezi-
gen waren minister
van Cultuur Sem-
prun en premier Pu-
jolvan de Catalaanse
deelregerüig. De uit-
vaart werd recht-
streeks door, de

Spaanse televisie
uitgezonden.

De priester die de
dienstleidde, zei on-
der meer de grote be-
langstelling die er
wereldwyd voor de
begrafenis is, aan-
toont dat Daü een
man van wereldfor-
maat was.Boven zijn
graftombe hangt een
van zijn geliefste
werken de 'Lincoln
in de visie van Dali',
een reusachtig naakt
van zijn eerder over-
leden echtgenote
Gala, dat, vanuit een
speciale hoek gezien,
verandert in de beel-
tenis van de Ameri-
kaanse president
Lincoln (zie foto).

Schadeclaim dreigt bij mislukken overnameKEP

Minister wenst uitleg
over paspoort-overleg

an onze parlementaire redactieg^N HAAG - Minister Van den
tek° ♦

(Buitenlandse Zaken) wil
rij f ejn uitleg van de Staatsdrukke-
Van Danken over het vastlopen
Prnri .onderhandelingen over de
sto duktie van een nieuw fraudebe-ceridig paspoort.

dn J?roblernen tussen de Staats-
hon . Ü en de banken zouden zo
lan n °Pgelopen, dat een on-, nBs getekende intentieverklaring
n eigt te worden ontbonden. De mi-
er. ,er wil op korte termijn achter

deuren met de Tweede Ka-
gen" overleggen over de nieuwste te-

Volgens een woordvoerder van het
ministerie is beide partijen ge-
vraagd hun standpunten schriftelijk
aan ministerVan denBroek te over-
leggen. Leiden de onderhandelin-
gen niet tot overname van het KEP-
procedé door de Staatsdrukkerij,

danzullen de banken(NMB en NIB)
met een schadeclaim naar de rech-
ter stappen.
Weigert de Staatsdrukkerij voor de
failliete boedel en kennis van KEP
te betalen, dan krijgt Van den Broek
niet alleen een forse schadeclaim

voor zijn neus, hij zal bovendien
door politiek-Den Haag op het
matje worden geroepen.
De Staatsdrukkerij, die samen met
drukkerij Joh. Enschedé bekijkt
hoe het paspoortproject opnieuw
kan worden opgepakt, zou niet be-
reid zijn meer dan dertig miljoen
gulden voor deKEP-erfems te beta-
len. De banken willen al het geld dat
zij in KEP hebben gestoken, ruim
tachtig miljoen gulden, terug.

Minister Van den Broek zal na ont-
vangst van de schriftelijke verkla-
ringen van Staatsdrukkerij en ban-
ken bekijken of bemiddeling moge-
lijk is.

'Belastingvoordeel oneerlijke concurrentie'

EG dreigt Nederland met
proces over schone auto's

-De Europese Commissie heeft de Nederlandse re-
ping per brief laten weten dat zij haarvoor het Europese Hof
\J^ Justitie zal dagen als Den Haag de wet invoert die een ex-
I 9belastingvoordeel toekent aan kopers van een auto die vol-
zet aan de Amerikaanse milieunormen. De Commissie wil
*at de Nederlandse regering de invoering van de wet met twee
fanden uitstelt, omdat men meer tijd nodig heeft om de

te bestuderen. Officieel zou de Nederlandse maatre-
*el op 1 februari in werking moeten treden.
HM(^aanspannen van een procedure
pi ft tot gevolg dat de wet voorlo-
j.Bnietvan kracht kan worden, zo
eft deCommissie laten weten. De

stelt dat het Nederland-
t Plan leidt tot oneerlijke concur-
(JJtie binnen de Gemeenschap. De
Vj heeft zelf vervuilingsnormen

voor automotoren, en
!j Nederlandse regering heeft, om
v verkoop van deze schone moto-
(jj 1 le stimuleren, hierop een belas-
j/'SVoordeel van 850 gulden gezet.
j^Pers van een auto met katalysa-
a> dievoldoet aan de nog strengere
o?Jerikaanse milieunormen, krij-
I n echter een voordeel van 1.700
«Wden.

De Franse autofabrikanten zijn on-
gelukkig met de Nederlandse plan-
nen, omdat men vindt dat het meer
zin heeft om een werkelijk schone
motor te produceren dan de uitlaat-
gassen van een relatief vuile motor
te zuiveren met een katalysator.
Men denkt dat door de invoering
van een katalysator, die bovendien
na één keer tanken van verkeerde

J; Tweede Kamer heeft het voor-

' van minister Nijpels vorige
\ek al aangenomen, en de ver-
Vni htir»g is dat de Eerste Kamer
CBende week hetzelfde zOl doen>

11 «at de wet in februari in werking
Pn treden.

benzine niet meer werkt, het onder-
zoek naar schonere verbrandings-
motoren zal worden stopgezet.
Bovendien vinden de Fransen dat
het uit oogpunt van Europese een-
wording onwenselijk is als afzon-
derlijke landen afwijkende maatre-
gelen gaan nemen.

Een woordvoerder van de Neder-
landse vertegenwoordiger bij de EG
in Brussel zei te betwijfelen of Den
Haag zal terugdeinzenvoor de sanc-
ties uit Brussel. Hij wees erop dat
minister Nijpelszich gesteund weet
door een brede meerderheid in het
parlement. Veel consumenten heb-
ben gewacht met de aankoop van
een nieuwe auto om het belasting-
voordeel te kunnen incasseren,
maar dit heeft geleid tot grotevoor-
raden bij de dealers.

binnen/buitenland

Ziekenhuis test
nieuwe medicijnen

uit op mensen

Van onze correspondent
NIJMEGEN - Het Nijmeegse
Sint-Radboudziekenhuis gaat
jus eerste academische zieken-
huis in ons land de werking van
■Jieuw ontwikkelde geneesmid-
delen uittesten op vrijwilligers,

gaat het om het vaststel-
'en van de aan- of afwezigheid
Van bijwerkingen van medica-
menten die nog niet eerder aanpensen zijn toegediend. Het on-derzoek, waarmee in april wordtbegonnen, zal zich onder andere
jachten op psychofarmaca en
Moeddrukverlagende middelen.
*n dit zogeheten fase-1-onder-zoek worden potentieel nieuwegeneesmiddelen onder intensie-*e medische begeleiding bij ge-ïnde vrijwilligers uitgepro-beerd. Begonnen wordt met een

lage dosering, die vervol-

gens langzaam wordt verhoogd.
Daarbij wordt nauwkeurig geke-
ken naar het optreden van even-
tuele farmacologische effecten.
De vrijwilligers verblijven, af-
hankelijk van het te onderzoe-
ken medicijn, drie tot acht dagen
in het ziekenhuis. Voor elk on-
derzoek zijn tien tot vijftien vrij-

willigers nodig.
De onderzoeksprotocollen die-
nen ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de CEOM; de
commissie voor experimenten
met mensen. Deze commissie be-
oordeelt in het bijzonder of vei-
ligheid en welzijn van de vrijwil-
ligers optimaal zijn gewaar-

borgd.

Klinisch geneesmiddelenonder-
zoek gebeurt in diverse fasen. Na
de eerste fase, die primair is ge-
richt op de aan- of afwezigheid
van bijwerkingen, volgt fase
twee. Daarin wordt het middel
aan een klein aantal patiënten
gegeven, waarbij voornamelijk
naar de werking wordt gekeken.
Voortgezet dubbelblind onder-

■ zoek (fase 3) bij een grotere groep
patiënten levert een afweging op
van de werkzaamheid ten op-
zichte van de schadelijkheid.

Bij nog steeds gunstige resulta-
ten wordt het medicijn ter regi-
stratie aangeboden,waarbij het-
fase 4 - nog een aantal jaren zal
worden gevolgd in verband met
eventuele bijwerkingen op lan-
gere termijn.

'Financiële risico's afgewenteld op scholen'

Onderwijsbonden
kwaad op Deetman

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De onderwijsorgani-
saties dreigen met 'hardere acties
dan ooit tevoren' als minister Deet-
man van Onderwijs geen geld op ta-
fel legt voor de verzelfstandiging
van het basis- en voortgezet onder-
wijs. De bonden zijn niet op voor-
hand tegen de plannen van Deet-
man om scholen zelf verantwoorde-
lijk te maken voor het eigen reilen
en zeilen. Maar datkan volgens hen
niet zonder extra geld.

Deetman wil alle scholen voor ba-
sis- en voortgezet onderwijs in het
jaar 2000 een eigen budget ter be-
schikking stellen. Het financieel en
materieel beheer wordt dan een
zaak van de school zelf.
De onderwijsbonden kwamen gis-
teren zeer verontrust uit het eerste
overleg met de minister. „Deetman
wil de financiële risico's afwentelen
op de scholen.Hij zoekt gewoon een
oplossing voor zijn voortdurende
begrotings-overschrijdingen. Dat
mogen wy nu voor hem opknap-
pen," aldus Bouwsma van het Ne-
derlands Genootschap van Leraren
(NGL).

De voorstellen van Deetman om te-

gelijkertijd een limiet te stellen aan
de vergoeding voor het vervangen
van zieke leerkrachten, noemden de
bonden 'uitermate bizar. Op dit mo-
ment mogen scholen bij het minis-
terie declareren wat men aan ver-
vangingsgeld nodig heeft. „Als daar
een maximum aan wordt gesteld,
zullen er weer hele klassen tegelijk
naar huis gestuurd moeten wor-
den," aldus Bouwsma.
Volgens de bonden hebben vooral
de kleine scholen extra financiële
steun nodig om zelf het manage-
ment - waaronderhet personeelsbe-
leid - op zich te kunnen nemen.
Deetman echter denkt dat de opera-
tie geen extra kosten met zich mee
hoeft te brengen.
De bonden zijn kwaad, omdat de
voornemens van Deetman geen en-
kel soelaas bieden voor de acute
problemen waarmee het onderwijs
kampt. „Voor 1992 wordt in het ba-
sisonderwijs een tekort van 8.000
onderwijzers verwacht, omdat nie-
mand nog onderwijzer wil worden.
De taakbelasting rijst de pan uit en
het ziekteverzuim neemt nog altijd
toe. Maar daar horen we de minister
niet over," aldus de AlgemeneBond
van Onderwijspersoneel (ABOP).

Westduitse justitie doet inval in 15 huizen en bedrijven

Bonn wil produktie van
Libisch gifgas voorkomen

Van onze correspondent
BONN -De Westduitse regering on-
derzoekt samen met de bondgeno-
ten hoe kan worden verhinderd dat
in de omstreden Libische fabriek in
Rabta chemische strijdmiddelen
worden geproduceerd. Dat verze-
kerde minister van Buitenlandse
Zaken Genscher gisteren tegenover
de president van het JoodseWereld-
congres, Bronfman. Genscher zei
verder dat het in de toekomst door
wettelijke maatregelen uitgesloten
zal zijn dat Westduitse bedrijven bij
dergelijke transacties betrokken
zijn.

Intussen liet de officier van justitie
in Offenburg huiszoeking verrich-
ten in 15 huizen en bedrijven dieer-
van worden verdacht illegaal han-
del te hebben gedreven met Libië.
Het onderzoek was geconcentreerd
op de in opspraak geraakte firma
Imhausen Chemie en dochteron-
dernemingen van dit bedrijf. Insi-
ders menen dat de inval veel te laat
komt. De officier stelde daarente-

gen dat de actie landelijk zorgvuldig
was voorbereid en niet eerder kon
worden uitgevoerd.

" Politiemensen laden bij defirma Imhausen in Lahr dozen vol inbeslaggenomen dossiers in een
vrachtwagen.

Geruchten
Sinds weken circuleren geruchten
dat Imhausen alle belastende docu-
menten al lang over de grens heeft
gebracht. In dit verband wordt een
dochteronderneming in Zwitser-
land genoemd. Niettemin nam de
opsporingsdienst een vrachtwagen
vol dossiers in beslag. Het zal ver-
moedelijk weken duren voordat dit
materiaal zorgvuldig is onderzocht.
In Bonn belegde de parlementaire
commissie buitenlandse aangele-
genheden een speciale zitting. De
SPD uitte na afloop scherpe kritiek

op het regeringsbeleid. De informa-
tie was onvolledig en een schandaal,
reageerde de sociaal-democratische
voorzitter van de commissie. Minis-
ter van Buitenlandse Zaken Hans
Dietrich 'Genscher was in eerste in-
stantie niet eens verschenen.

Hij had zijn staatssecretaris ge-
stuurd. Pas nadat de oppositie fel
had geprotesteerd, kwam de minis-
ter, die zich echter beriep op het
voor 15 februari aangekondigde re-
geringsverslag over de affaire. Gen-
scher zei zich zelfs niet eens te kun-
nen herinneren wanneer hij voor
het eerst over de affaire op de hoog-
te was gesteld. De SPD overweegt
nu het instellen van een parlemen-
taire onderzoekcommissie.

NCW-directeur:
loonsverhoging
weer mogelijk

DEN HAAG - Het is
weer verantwoord
om de werknemers
een loonsverhoging
te geven. De bedrij-
ven hebben weer
vlees en hier en daar
zelfs vet op de botten
gekregen. Dat zegt
algemeen directeur
prof. drs J. Weiten-
berg van het werkge-
versverbond NCW in
'Elsevier' van deze
week. Zijn woord-
voerder bevestigde
Weitenbergs uitspra-

ken gisteren.

Volgens Weitenberg
verkeert het be-
drijfsleven nu in een
evenwichtige, uitge-
balanceerde positie.
Het tijdperk van
loonmatiging voor
herstel van de win-
sten is voorbij. De fi-
nanciële ruimte die
ontstaan is kan wor-
den gebruikt voor
salarisverhogingen
en andere zaken die
aan de werknemers

ten goede komen, al-
dus Weitenberg. De
directeur van het
NCW wil en kan niet
aangeven hoe groot
de financiële ruimte
in het bedrijfsleven
is voor loonsverho-
gingen. Hij is er
voorstander van als
bedrijfstakken of lie-
ver nog individuele
bedrijven hun finan-
ciële ruimte zelf ver-
talen in percentages
waarmee de lonen
omhoog kunnen.
Weitenberg waar-
schuwt aan de ande-
re kant voor een
loongolf zoals die in
de jaren zestig heeft
plaatsgevonden.
Daarvoor is te veel
leergeld betaald, al-
dus de NCW-direc-
teur.

Uitgesteld
De behandeüng van de rechts-
zaak tegen de 21-jarige ontvoer-
ster van de Dordtse babyRenee
Bos is voor onbepaalde tijd uit-
gesteld. De zaak zou volgende
week donderdag voorkomen,
maar is uitgesteld omdat het
psychiatrisch rapport nog niet
af is. De vrouw zit nu op basis
van de krankzinnigenwet in
een psychiatrische instelling.

Uniek
De Provinciale Bibliotheekcen-
trale van Groningen heeft in
het geheim een unieke data-
bank ontwikkeld. Onder de
naam Actuele Groningen Infor-
matie (AGI) is een geautomati-
seerd, publieksvriendelijk in-
formatiesysteem opgezet, dat
uiteenlopende gegevens bevat
over de provincie Groningen.
Het is de eerste algemeen toe-
gankelijke databank in Neder-
land. Maandag zal minister-pre-
sident Lubbers vanuit Den
Haag de officiële 'opening' van
het systeem verrichten.

punt uit
Geluk

Een gevechtsvliegtuig van de
Franse luchtmacht is bij een
oefenvlucht in de Franse Alpen
in aanraking gekomen met een
staaldraad van een kabelbaan
die daardoor werd beschadigd.
De kabelbaan was gelukkig ge-
sloten. De piloot moest een
noodlanding op het vliegveld
van Grenoble maken, omdat
zijn toestel eveneens was be-
schadigd.

Omstreden
Leden van de 'Guardian An-
gels', een omstreden burger-
wacht in de metro van New
Vork, zijn dinsdag in Groot-
Brittannië aangekomen om
vrijwilligers te werven voor een
zusterorganisatie inLonden. Er
zouden zich al duizend mensen
aangemeld hebben. Volgens
oprichter Curtis Sliwa is de
komst naar Londen het gevolg
van het toenemende geweld in
de Londense metro. Zijn orga-
nisatie wil daartegen gaan op-
treden met een onbewapende,
maar in vechttechnieken ge-
trainde groep mensen. Het
Britse ministerie van Binnen-
landse zaken is niet zo gechar-
meerd van de, meestal geweld-
dadige methoden, die door de
'Guardian Angels' gebruikt
worden.

Bedrijfsongeval
De 48-jarige bouwvakker L.
Wenthold uit Tiel is gisteren in
Vianen door een bedrijfsonge-
val om het leven gekomen. Hij
viel, toen hij aan het werk was
in een vijftien meterhoge kraan
naar beneden.

Honduras
De vroegere bevelhebber van
de Hondurese strijdkrachten,
generaal Gustavo Alvarez Mar-
tinez, en zijn chauffeur zijn gis-
terochtend in de hoofdstad Te-
gucicalpa doodgeschoten door
onbekenden. Martinez was be-
velhebber van januari 1982 tot
31 maart 1984.

Opgehangen
In de Iraanse steden Teheran,
Bakhtaran en Varamin zijn gis-
teren zestien drugssmokke-
laars opgehangen die bijna ne-
gen ton heroïne, morfine en
opium illegaal het land in. had-
den gebracht.

Verdwijnen
Wegens het teruglopende kerk-
bezoek en de financiële proble-
men die het onderhoud aan de
kerkgebouwen oplevert, heeft
een commissie van het deka-
naat Haarlem besloten dat voor
het jaar 2000 de helftvan de ka:
tholieke kerkgebouwen in de
regio moet worden afgestoten. ■

Schadelijk
De organisatie Milieudefensie
is in een aantal steden in Neder-
land in actie gekomen tegen
een Belgisch ontstoppingsmid-
del. Het middel dat onder de
naam 'Strong' aan horeca-on-
dernemers wordt verkocht, be-
staat voor 96 procent uit zwa-
velzuur en is volgens Milieude-
fensie zeer schadelijk voor de
gezondheid en voor het milieu.

Aangehouden
De Leeuwarder gemeentepoli-
tie heeft twee verdachten aan-
gehouden in verband met de
steekpartij dinsdagochtend in
een woning aan de Tweebaks-
markt in Leeuwarden. Daarbij
kwam de 54-jarige Tj. de Roos
om het leven en raakte zijn 18-
-jarige zoon zwaar gewond.

Verrassing
De Noorse vrouw, Torill Mars-
hall, die niet erg gelukkig was
met het vooruitzicht geen siga-
retje te kunnen opsteken tij-
dens een zeven uur durende
treinreis en daarover beklag
deed,krijgt als verrassing, wan-
neer zij vandaag vertrekt een
hele coupé voor zichzelf.

(ADVERTENTIE)

Totale opruiming

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

SCHOENMODE CRIJNS
Kouvenderstraat 40 .HOENSBROEK

(ADVERTENTIE)
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Vertwijfeling
v°lgens de woordvoerder is er

bij velen sprake van vertwijfe-
ling, omdat ze niet weten hoe ze
met hun gevoelens moeten om-
gaan. Sommigen schrikken zelfs
van hun eigen emoties. Er zijn
ook veel mensen overstuur ge-
raakt die datvoorheen nooit wa-
ren.
„Er zijn mensen die ineens als
een kaartenhuis in elkaar stor-
ten. Zo hebben we het hier niet
eerder meegemaakt", aldus de
woordvoerder. Weer anderen ko-
men er niet uit of ze juist voor
deze Twee ook medewenselijk-
heid moeten opbrengen en zo ja,
hoe dan.
Intussen blijft het de vraag in
hoeverre de „Groep van 19" in
haar brief aan Korthals Altes de

gevoelensvan het volk heeft ver-
tolkt.
De Utrechtse hoogleraar in de
geschiedenis van de twintigste
eeuw dr H. von der Dunk weet
niet of er onder de gehele Neder-
landse bevolking meer voorstan-
ders van vrijlating van de Twee
van Breda zijn dan vroeger. Hij
denkt dat er ook eigenlijk niet
achter te komen is.
„Hoe de bevolking in haargeheel
over iets denkt, dat blijft altijd
speculatie. Het is duidelijk dat
zich in gezaghebbende kringen
en ook bij het verzet een ver-
schuiving heeft voorgedaan,
maar je weet natuurlijk nooit in
hoeverre deze mensen de me-
ning van anderen vertolken.

Maar dat weet je ook niet van de
tegenstanders."

Enquête
'Het Algemeen Dagblad publi-
ceerde gisteren de uitslag van
een dinsdag gehouden enquête.
Daaruit blijkt dat 52 procent te-
gen vrijlating is en 34 procent
voor. Veertien procent heeft
geen mening. In 1972 werd een
landelijke enquête gehouden
door de AVRO, waaruit bleek dat
54 procent tegen vrijlating was
en 30 procent voor. In dat jaar
had 16 procent geen mening.
Volgens Von der Dunk is de
waarde van een enquête meestal
toch wat twijfelachtig.
Von der Dunk hoopt dat de Twee
worden vrijgelaten. „Ik zou het
betreuren als er weer niks van
kwam, op grond van de emoties.
Ik zou het een blamage vinden
en ook iets dat slecht is voor onsimago. De normen van onze
rechtsstaat mogen niet het
slachtoffer wordenvan in feite ir-
rationele aspecten. Bovendien ishet volstrekt onbewijsbaar dat
het leven van de slachtoffers ge-
makkelijker is als die Twee vast-
zitten. Het tegendeel is natuur-
lijk ook weer onbewijsbaar."

In september onder toezicht terugtrekking van Vietnamese troepen

Akkoord tussen China en
Vietnam over Kampuchea
o^KING - China en Vietnam zijn het gisteren eens geworden
e^er de terugtrekking van de Vietnamese troepen uit Kampu-
j ĉa. De terugtrekking, die onder toezicht komt te staan vaninternationale waarnemers, moet in de loop van september vanlt jaar zijn beslag krijgen.

CoAna. zal zijn militaire steun aan de
in K- van **e rïrïe verzetsgroePen

Kh "' waaronder de Rode
par°]frs' geleidelijk verminderen
y. aüel aan de terugtrekking van de
j^ etnamese troepen.
Uj

ar Aziatische en westerse diplo-
vj in Pekmg zeiden, zijn de
ke^"ministers van buitenlandse za-

fi van China en Vietnam het vori--6c week in de Chinese hoofdstadris geworden over internationaal
Vj„?lCnt op de terugtrekking van de
c^einamese troepen uit Kampu-

vice-ministers* werden het niet, ns over de samenstelling en de
voegdheden van dit waarnemers-

Evenmin werd overeenstem-ng bereikt over dekwestie van al-
toch6116 verkiezingen na de terug-
-5 "t van de Vietnamese troepen.. Chinezen zijn voorstander van
Vt.p sturen van een internationale
Vipt Smacnt naar Kampuchea.

etnam heeft dat verworpen.

Uit diplomatiekekringen in Peking
verluidt verder dat de Vietnamese
vice-minister Dinh Nho Liem zijn
Chinese collega Liv Shuqinq voor-
stellen heeft gedaan om de relaties
tussen beide landen te verbeteren.
Liem heeft voorgesteld dat beide
partijen hun troepeneenheden aan
weerszijden van de gemeenschap-
pelijke grens terugtrekken en
spoor-en vliegverbindingen herstel-
len.
Chinazal pas op dezevoorstellen in-
gaan als Vietnam zijn troepen volle-
dig uit Kampuchea heeft terugge-
trokken, zei Liv Shuqinq.
Vietnam heeft momenteel nog
50.000 manschappen in Kampu-
chea. Eerder deze maand kondigde
Vietnam aan dat het zijn troepen in
de loop van september zal hebben
teruggetrokken uit Kampuchea op
voorwaarde dat politieke overeen-
stemming werd bereikt over de
kwestie Kampuchea. Vietnam stel-
de alsvoorwaarde dat China zijn mi-
litaire steun aan het verzet in Kam-
puchea stopzet.
Aziatische diplomaten in Peking
verwachten dat beide partijen el-
kaar in februari, waarschijnlijk
weer in Peking, zullen treffen om
verder te praten over de nog onop-
geloste kwesties.
De door Vietnam gesteunde pre-
mier vanKampuchea, Hun Sen arri-
veerde gisteren onverwacht in de
Thaise hoofdstad Bangkok voor be-
sprekingen met de Thaise regering.
Thailand steunt de verzetscoalitie in
Kampuchea.
Hun Sen heeft tot nu toe de eisen
van China en prins Norodom Siha-
nouk, de leider van het Kampuche-
aanse verzet, om zijn regering op te
heffen en algemene verkiezingen
uit te schrijven afgewezen. China
wil dat de verzetscoalitie samen met
Hun Sen een voorlopige regering
vormt. Aan het hoofd van deze rege-
ring moet prins Sihanouk komen te
staan.

Politie houdt
mafiosiaan

edLMI - De Italiaanse politie heeft
gieren in het zuiden van Calabrië
in f,eveer vijftig personen opgepakt
tp„ t kader van een grote operatieggen de mafia.
e^J1 zegsman zei dat de arrestanten
TrZtn Worden verdacht deel uit te
cla van de plaatselijke mafia-
dP u Van Rosarno, een klein dorp in
rrTn VUrt van Gioia Tauro- Deze 'fa"
ge zou vijftien moorden op haar
cjeWeten hebben en zich bezighou-
alri

1 met en wapensmokkel,
a Us een zegsman. Hij voegde daar-
Va tSe dat de 'padrone' van declan
fiiet K-9 sarno, Giuseppe Pesce (63),
Vni de opgepakte personen zit.igens de zegsman behoort de fa-
'Uievan Pesce tot de 'Ndrangheta',

r Plaatselijke mafia van het gebiedundom Gioia Tauro.

Einde opstand Argentinië
LA TABLADA - Argentijnse rege-
ringstroepen hebben definitief een
einde gemaakt aan de laatste stuip-
trekkingen van verzet door een re-bellerende groep. De bezetting van
een kazerne in de buurt van Buenos
Aires was maandag uitgelopen op
een ware veldslag tussen de opstan-
delingen en leger- en politie-eenhe-
den. Een tot nu toe onbekende groe-
pering, het Volksverzetsfront
(FRP), heeft in de nachtvan dinsdag
op woensdag de verantwoordelijk-

heidvoor de aanval op deArgentijn-
se kazerne opgeëist.
In een verklaring stelt de groep dat
deactie op het Derde Infanterieregi-
ment in La Tablada nodig was om
een van daaruit geplande militaire
staatsgreep te voorkomen.
President Alfonsin deelde tijdens
een televisie-uitzending mee dat in
totaal 37 mensen, 28 'terroristen' en
negen militairen en politie-agenten,
bij de hevige gevechten om het le-
ven waren gekomen. 65 soldaten

werden gewond, van wie enkelen
ernstig. De autoriteiten hebben 14
opstandelingen aangehouden. De
Argentijnse president zei dat de be-
zetting van de kazerne het werk was
van „uiterst linkse krachten".
Alfonsin kondigde de oprichting
van een Raad voor deNationale Vei-
ligheid aan, die de strijd zal aanbin-
den tegen de 'subversie. Hij bena-
drukte echter dat de raad alleen zal
opereren „binnen het kader van de
wet".

binnen/buitenland

Veel verontwaardiging over vrijlating Twee van Breda

Telefoons van
hulporganisaties

roodgloeiend

£EN HAAG - De negen tele-foons bij de Stichting Icodo
s*aan roodgloeiend, aldus een
woordvoerder van deze organi-satie gisterochtend. Dinsdag-avond gaven zeker vijfhonderdpensen, vaak huilend, hun reac-tie op het plan van het kabinetom de Twee van Breda vrrj te la-
j*n. Om kwart over één werdenoe laatste nieuwe gesprekkenaangenomen, omstreeks tweeuur werd de laatste telefoonneergelegd.

hadden om-
«reeks half elf alweer ongeveer"onderd mensen gebeld. Ook bijoe andere hulpverleningsorgani-saties, zoals de Stichting Joods
Maatschappelijk Werk, zou het®rg druk zijn.
£et merendeel van de menseno}e Icodo bellen is verontwaar-
digd ofpijnlijk getroffen, al is er

„aanzienlijk" deel dat vindt
oat de 'Twee' maar naar huisRoeten. Dat is maar bij een enke-

uit barmhartigheid. Deheeste voorstanders willen ge-woon rust. Weer anderen beroe-
Pen zich op ethische gronden.

Kamer weet geen raad
met gevolgen oorlog

DEN HAAG - Elke keer dat de
Tweede Kamer zich een oordeel
moet vormen over gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog, breekt het
zweet de Kamerleden uit. Niet al-
leen dat het inhoudelijk een groot
probleem is een standpunt in te ne-
men, dat spreekt vanzelf. Maar ook
de procedure die gevolgd moet wor-
den bij de besluitvorming is dan al-
tijd een bron van heftige discussies.

In 1972 bij de vorige discussie over
de vrijlating van de (toen nog) Drie
van Breda; later tijdens debatten
over het pensioen van de NSB-we-
duwen en ook nu weer over de Twee
van Breda, lijkt deKamer het meest
te worstelen met de manier waarop
men tot een politieke afweging
moet komen.
Zoals in het verleden het geval was,
is het ook nu weer de PvdA die het
het moeilijkst heeft. Een overgrote
meerderheid in die fractie is tegen
vrijlating van de twee nog in Breda
gevangen gehouden oorlogsmisda-
digers. Inhoudelijk lijkt daar dus
geen probleem met de oordeelsvor-

ming. Bovendien moet worden be-
dacht dat alleKamerleden volstrekt
vrij zijn in hun eigen keuze. Van
fractiedwang is absoluut geen spra-
ke; noch formeel, noch psycholo-
gisch. Standpunten van voor- en te-
genstanders worden zonder voorbe-
houd gerespecteerd.

Van de negen in de Tweede Kamer
vertegenwoordigde politieke partij-
en zijn acht hetvolstrekt eens: nu de
regering het voornemen heeft de
Twee van Breda gratie te verlenen,
moet deKamer zich in hoog tempo
een oordeel vormen. Lang aarzelen
zou het leed bij de slachtoffers van
de bezetting en bij het voormalig
verzet alleen maar vergroten.

Hoorzitting
De PvdA belijdt dit standpunt ook,
maar meent dat toch een paar dagen
de tijd genomen moet worden om
iedereen die zijn of haar argumen-
ten aan de volksvertegenwoordi-
ging duidelijk wil maken, daartoe
de gelegenheid te geven. Een hoor-
zitting is daarvoor de meest aange-
wezen weg en dat kost nu eenmaal
enkele dagen. Het definitieve be-
sluit zou dan volgende week geno-
men kunnen worden.

Toch is het een wat merkwaardig
standpunt van de PvdA. Niemand
in die fractie verwacht tijdens een
eventuele hoorzitting nog nieuwe
argumenten te horen. De discussies
over dit onderwerp zijn in de loop
der jaren uitputtend gevoerd en de
laatste tijd is daaraan geen enkel
nieuw argument meer toegevoegd.
Bovendien lieten de vertegenwoor-
digers van het voormalig verzet en
de oorlogsslachtoffers al weten
geen behoefte te hebben aan een
hoorzitting. Ook zij menen dat daar-
door het leed alleen maar vergroot
kan worden. Daaraan zou niemand
behoefte behoren te hebben.

De PvdA-fractie moet zich boven-
dien realiseren dat de standpunten
bij de verzets- en slachtoffer-organi-
saties zich de laatste jaren wat ge-
wijzigd hebben. Een volstrekt afwij-
zende houding ten opzichte van
vrijlating is bij een deel van de be-
doelde personen veranderd in een
voorzichtige aanvaarding van vrijla-
ting. Een hoorzitting zou die ver-
deeldheid breed kunnen etaleren en
aanleiding geven tot nieuwe heftige
emoties.

Oude wonden
De PvdA heeft als enigefractie ken-
nelijk weinig geleerdvan de ellende
die de Kamer heeft meegemaakt
met de discussies over het pensioen,
van de NSB-weduwe Rost van Ton-
ningen. Ook toen al werd voorspeld
dat hoorzittingen en uitgebreide
procedures niet tot nieuwe inzich-
ten zouden leiden, maar wel telkens
opnieuw oude wonden zouden
openrijten bij de slachtoffers van de
oorlog.
PvdA-fractievoorzitter Wim Kok
vindt dat echter geen doorslagge-
vend argument. Hij meent dat we
niet bang moeten zijnvoor verschil-
lende opvattingen in het verzet, net
zo min als we in een democratie
bang moeten zijn voor verschillen-
de opvattingen in de samenleving.
Gelukkig heeft de PvdA-fractie zich
neergelegd bij het standpunt van de
overige fracties, dat het Kamerde-
bat over de gratieverleningnog deze
week zal worden gevoerd. Dat
maakt een uitgebreide hoorzitting
onmogelijk. Vandaag en (hoge uit-
zondering) morgen praat deKamer
met premier Lubbers en minister
Korthals Altes (Justitie) over de
eventuele vrijlating van de twee
oorlogsmisdadigers.

Ofschoon allerlei ingewikkelde
staatsrechtelijkevragen een belang-
rijke rol zullen spelen tijdens het de-
bat, gaat het uiteindelijk maar om
één vraag. Gaat de meerderheid van
deTweedeKamer akkoord met gra-
tieverlening aan de Twee van Bre-
da, zonder dat daartoe een medi-
sche aanleiding is?
Bij een eerste, zeer voorlopige en
globale telling lijken de verhoudin-
gen ongeveer halfom half te liggen.
Ondanks drukke speculaties over
de afloop van het debat (een gelief-
de bezigheid in deKamer) durft nie-
mand een voorspelling te doen over
de uitslag.

Uitslag
Maar één ding is zeker. Het is het
laatste debat over collectieve gratie-
verlening van de laatste twee nog
gevangen zittende oorlogsmisdadi-
gers in Nederland. Want hoe de uit-
slag ook zal zijn: het kabinet hoeft
nooit meer terug te komen met
nieuwe voorstellen.
Keurt de Kamer gratieverlening
goed, dan komen Fischer en Aus
der Fünten vrij en gaan ze terug
naar hun geboorteland. Wijst de Ka-
mer de gratieverlening echter af,
dan hoeft het kabinet de komende
tien jaar geennieuwe voorstellen tot
gratiëring te doen. En naar alle
waarschijnlijkheid overleven de
Twee van Breda die periode niet.
Dan is de levenslange gevangenis-
straf voor hen geworden wat we in
Nederland juist niet met die stral
beogen: een wachten op de dood.

henri kruithof

Twee van Breda
waren actieve

jodenvervolgers
DEN HAAG - De Nederlandse]
regering zette in 1951 het dood-
vonnis van Fischer (88) en en Aus
der Fünten om in levenslange ge-
vangenisstraf. Zij werden door
de Bijzondere Raad van Cassatie
verantwoordelijk geacht voor
het afvoeren van duizenden Ne-;
derlandse joden naar vernieti-
gingskampen en daarvoor in
1950 ter dood veroordeeld.
De SD'er Fischer werd verweten'
13.000 jodenuit Den Haag en om-
geving te hebben laten deporte-'
ren; slechts een duizendtal van]
hen overleefde de kampen.
Aus der Fünten was Haupt-
sturmführer bij deSS en was on-
der andere tot in 1944 belast met]
deregistratie en het afvoeren van.
Amsterdamse joden.

Van Agt: 'Geen reactie
inzake Twee van Breda'

Van onze correspondent
TOKIO - Oud-premier mr A. van Agt wil op geen enkele wrjze com-
mentaar geven op het kabinetsvoorstel om de Twee van Breda gratie
te verlenen. In een telefoongesprek woensdagnacht zei de EG-ambas-
sadeur: „U krijgt van my niets, nul komma nul, geen syllabe".
Van Agt bracht in 1972 als minister van justitie in het kabinet Bies-
heuvelvoor deeerste keer de discussie op gangom de drie tot levens-
lange celstraf veroordeelde oorlogsmisdadigers Aus der Fünten, Fi-
scher en Kotalla gratie te verlenen.
Nu opnieuw vrijlating van de twee overgebleven veroordeelden
wordt overwogen, onthoudt Van Agt zich van elk commentaar. Zelfs
over de reden van zijn zwijgen wil de oud-minister niet praten. „Ook
die vraag beantwoord ik niet", aldus VanAgt. „Het spijt mij voor u'\

Reddingsploegen aan het
werk bij een goudmijn in het
zuiden van Peru, waar onlangs
een ondergrondse ontploffing
plaats vond. Regeringsfunctio-
narissen vrezen dat mogelijk
200 mijnwerkers zijn omgeko-
men. De kans wordt steeds klei-
ner geacht dat er nog kompels
levend uit de mijn worden ge-
haald. Minister van Energie en
Mijnbouw José Carrasco zei
dat de oorzaak van de ramp te
wijten isaan onenigheid tussen
mijnwerkers onderling over
een goudader. De bewindsman
zei dit na afloop van een bezoek
aan de getroffenmijn, ruim 300
kilometer ten zuiden van de
hoofdstad Lima. Een groep
mijnwerkers zou brandstof in
de mijn hebben aangestoken
als wraak op een rivaliserende
groep kompels met wie zij had-
den gevochten over een ontdek-
te goudader. Eerder hadden
plaatselijke functionarissen
verklaard dat het ging om een
ongeluk, waarschijnlijk als ge-
volg van de explosie van een
gaslamp.

(ADVERTENTIE)

Laatste 3 dagen!!!
30% extra korting

op alle reeds afgeprijsde artikelen.
(alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag)
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JMil AfAf/lJan Ter/ouw [^ f\\__m m\g §g (#4 Dubbelportret
'ucht HnnfHpnppM PSV en
z/'/n hart. BAlteA^ÉéJÉUiéÉÉéèi^dl KVMeche/en.
Binnenkort verschijnt Jan Terlouws De voetbalclubs PSV en KV

Verder in MANNA: Waarom spijbelen kinderen?; Schaatsen, toen en nu;
Leven aan boord van een vliegdekschip, met pakkende actiefoto's; Nazi-
jagerSimon Wiesenthal prijst Dries van Agt; Toerisme: Berlijn en Tenerife;
Mode voor de grotere maten; Jaap Kfosse over zuurkool; de Kinderkrant

■ over /Marco Pofo en nog veel meer... ■
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Er is nu ook een meneer
die de lekkerste koffie heeft.
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Royco Cup a Soep ,* 25 Hoy cocktailworstjes 039 ,^ÜJL. Jan Linders nod'gt u deze week 9raa9uit i i
(ookLight.) I blik è 185 gram^W |^. êwÊÊÈ m om een gratis kopje koffie te komen drinken, i f^^\sm ■ [^ r ■ ■ ■■ I i
Keuzeu.t 18smaken \A$ ,*_m22+ï Want we hebben nu twee soorten eigen i Kl ]|\| r^rOPTr)r)riUlP(jlltlQ' 'Johma éénpersoons- hale^l Johma eiersalade 19ö m ÉM Jan Linders koffie in 't assortiment. Van heel i«#\/i ■ I\/\#lW*AiifcJi\#\JiiisJ" |

slaatje 150 gram 79 PR/E/ bakje 150 gram,2^6" | a Ww -AA W' grote Goud-klasse, maar voor 'n vriendelijke MQr

Boekos verse Mona, magere dessertkwark <^^ prijs. Voor Jan Linders kan koffie niet goed | Bij 2 pakken Jan Linderskoffie "y95 "

slagers-rookworst V '** aardbeien of kersen. OQ DeArab,caenßobus,ako,,ieboon genoeg zijn. Daarom letten we als geen , 6 kop en schotels van J&rbU voor # ■ ,
250 gram 1A& ■ Bekertjes a9O gram y<<o {V*__\ ander op het vakmanschap van de kof fiebrander. Omdat die de I Deze week hebben we een fantastische proefaanbieding voor u. I
n„nl,n _^

_ . K*w*J koii\e met zorg moet selecteren op smaak, aroma en verkwikkende i Van deze 6 prachtige, porseleinen kop en schotels (met goudrandje) jSüinpr^t^c QQ Campina Dubbelvla werk|
a

,IS de normale w.nkelprijs 16.50 ,
Tijne xuin-erwtjes in literpakken. Aardbei-vanille |*"-r » "

LuMh^nmnAnn t«^4t ■ ■ hi; nnc /4m ijnjufaanhunn l Maar bij aankoop van twee 250 grams pakken of een pondspak Ivriesvers: 300 gram %J+J 0J vanSe-chocoiade. Nu I . Naast de bekende kwal teitsmerken vindt u b.j ons dus voortaan twee J £ Jan Unders J}fe na£keuze betaa|t^u s|e£hts 795
Nobo hazelnoot-spritskoeken Heinz torn ketchup 09Q g^'96Soorten J^^erS k?ff °+

6To* n" Ult9ek'end
+
e

Pakèisograml.69
P

QP" Jg^Tu""t 5?Tam V29 van prtt.geRobusta en de beste Arab.ca. De andere met , ,
Nu de tweede pak VOOr MM^J gratis méér inhoud. ■■■ ■ dezelfde Smaak en melange, maar ZOnder Cafeïne. | (Alleen op vertoon van deze bon. Deze aanbieding is geldig van 26 januarit/m 1 februari 19891. (
HALVE PRIJS= K*w*J

xM Kom deze week dan ook eens gezellig bij Jan Linders op de koffie. i i
Latta halvarine^ 185 SSSSSSnlabtal MEI ££*Vf¥lor*dekken'dat er nu ook een meneer 'iSJ* öe ! !ku,pé 500 gram 1,99 |, S/puuV/noot. EtktS lekkerste kof f.e heeft. " I i
Fijne magere /*AR ioograml.49 p»» WÊÊ i ■■■WM ■**■« ,
varkéns-fricandeau IV^ Nivea crème-toiletzeep in nieuwe verpakking! HSHÏ Origineel groot |;| wm«d| 11 f/Wibui- (

500 gram ■ pak è 3x9ogram 1.89 Koffie van Jan Linders m^M Frans stokbrood T/O ' WQHtI !

VarkenS-SChnitzelS 165 +1 stuk GRATIS bijverpakt. 250 gram
n|[| w| ±400 gram I. j [^|^ I^^Éh |*^^; % |^ !

lekker mals. 100gram |. De 'vitamientjes' kosten 2^ r^^r^l H^HÉ N^rse rozijnbollen 125 |ïBIÉ|BB iSLmHm^ ]
Heerlijke katensteaK T/O . ... FwÊfwj^ IBfei!:''^'ia ijfljSMM 4 stuks nu ■■ i i^^i^^ «^ j

Bami-of nasivlees 095 Golden Deiicious, a
ar, mjJ'G^J^ 500gram Rroef tarwebrood | '1per 500 gram O- reSen ofConference handperen. C35 't mee" Qesneden. I- ***3 I*

Balkenbrij 050 Nu uitzoeken voor 25 cent P6'stuk! O ■ JHB P Grote appel- —Qn i * r !'n ouderwetse lekkernij. J*M
xa/:*i«*., 1 ■—■ linzevlaai i^**U I ■■■■NuSOOgr,. £** T^T^ |. NIEUW: 0 27cm.^ O. , — _—Zwan: fijne snijworst Verse patat frites Lord-Chips hjSm "f?*n )r^°!Ue Grote vlaai met 5 soorten !"■ j ■k ITBffll I IVI 'per 100gram1.45nu 1.35 QH "££g«* Q99 punten. 095 | lIUI lllllllrl9;Cass.ernbu.te^en slager, nu I. R Ter kennismaking: ±1050gramW O- J

ndebcatesse! 100 gram 1.98 « ■■ Jmg| uyrd
AKTIES GELDIG VANDONDERDAG 26 JANUARI

Heerlijke Schwarzwalder-schinken :s^i^^^^ TOTEN MET WOENSDAG 1 FEBRUARII9B9 ,
iSasL"—» 'T ALLERBESTE VOOR 'N VRIENDELIJKE PRIJS "IS==:g-



Beurs voelt zich beknot in bewegingsvrijheid

Ruzie om handel
in DSM-aandelen

- Beurshandelaren die hebben ingeschreven
J> aandelen DSM - die vanaf 6 februari officieel worden
Jerhandeld op de Amsterdamse beurs - zetten hun toe-

" tong op het spel als zij meedoen aan de „spookhandel"
k* dit aandeel. Dit zegt een woordvoerder van de Amrc
*^nk naar aanleiding van opschudding onder beurshan
Maren.
(Je. spookhandel ofwel handel op
rSls van „as, if and when issued"
i üdt in dat al transacties in aande-
jij1 worden gedaan, voordat de
Om kunnen worden geleverd
yi dat die nog niet in de notering

de introductievan DSM voor de
»f

Ur staat, heeft het bestuur van de
jlectenbeurs regels opgesteld over
j spookhandel. Dinsdag werden
l n ook voor het eerst door debeurs. ei"sen bekendgemaakt van het
fideel DSM. Beleggers haddenjvj'3voor de stukken over bij een
/«"oductieprijs van f 108. Voor
j. urshandelaren is de handel op ba-
-oni,V?n "as>ifand when issued" dan
°K heel aantrekkelijk.

dens een bijeenkomst met beurs-
handelaren is gewezen op deze en
andere voorwaarden bij de emissie
en bovendien dat die voorwaarde
gebruikelijk is bij internationale
plaatsingen van aandelen gezien de
gebruiken in het buitenland.
In Nederland is de informele „as, if
and when issued", ook wel aange-
duid als „grijze handel", heel ge-
woon.

Sk Arnro Bank stel op hel
(jj^dpunt dat die beurshandelaren
i *| hebben ingeschreven op aande-
(J 1 DSM, zich niet met de spook-
,^idel in dit aandeel mogen bezig-

De Amro Bank heeft de lei-
over de groep banken die de

'delen van het te privatiseren
l^atsbedrijf doorsluist naar de be-
8elBers" Het syndicaatacht zich vol-

is een woordvoerer van de Amro
n.an-k gebonden aan die eis van de°verheid.

De koersen van de spookhandel in
aandelen DSM van dinsdag zijn te-
gen de bedoeling in niet gepubli-
ceerd in de Offciële Prijscourant
van de beurs. Een woordvoerder
van de beurs schrijft dit toe aan een
„technische fout". Gisteren zijn
echter geen koersen van DSM meer
bekendgemaakt. Toch heeft de
commissaris voor de notering, die
belast is met het toezicht op een or-
delijke handel op de beursvloer,
DSM niet officieel uit de notering
gehaald. Vermoedelijk wordt als
vanouds achter de schermen gehan-
deld op basis van „as, if and when
issued".

'J stelt dat reeds op 11 januari tij-

Briefwisseling
Woordvoerders van de beurs en de
Amro Bank bevestigen dat éen
briefwisseling plaatsvindt tussen de
bank en de beurs over de emissie-
voorwaarden. Die voorwaarden zijn
nu voer voor juristen.

Beurshandelaren voelen zich sterk
beknot in mogelijkheden die zij van
oudsher hebben. De Amro Bank is
er veel aan gelegen om te voorko-
men dat van „deze mug een olifant"
wordt gemaakt en zegtbereid te zhn
tot overleg.

beurs-
overzicht

Levendig
AMSTERDAM - De Amsterdamse
BpiUrs toonde zich woensdag goed
° «uimd.. De beurs yolgde daarmeeRechts gedeeltelijk Wall Street,

2eÜ>ar sPrake was geweest van een.er vaste stemming. Het meren-
van de aandelenfondsen gaf

°6ere koersen te zien, hoewel het»?i,*Vaak beneden de hoogste be-
clKte punten kwam.

bleef De Telegraaf zicheedragen. De uitgever zette de op-
iars van de laatste tijd onverdro-

f
n

7
v°ort en met een stijging van

17 werd een nieuw hoogtepuntVan f 442 bereikt.

h°k Hagemeyer en Medicopharma
k even in de belangstelling staan.e koers van Medicopharma bleef
net zon f 77 enkele guldens bo-en de waarde van het door velen

te laag geachte bod van Hage-
orfno 1"- Deze was zelf 80 cent hoger
P 0j,50. Er doen berichten deron-~e dat zeker de helft van de aan-

deelhouders van het Zaanse bedrijf
ing1 op het Dod van Hagemeyerzal

was er rond DSM,
g e binnenkortnaar debeurskomt.:~Venals dinsdag werd er ook nu
r'eer gehandeld op basis van 'as, if
j»nd when issued', handel in stuk-
tol0,die nog niet zijn uitgegeven, in

ook wel spookhandel
senoemd. Dit soort handel wordt
°or het beursbestuur eigenlijk

ongewenst geacht, omdat het in
"et buitenland verboden is.

r
e Anirobank dreigt zelfs handela-

va" "ü^ sancties bij de toewijzing
«ui de DSM-emissie, als zij aan~eze handel meedoen. Woensdag

werd er in DSM gehandeld op
d°ers,en tot f 114, nog iets hoger

«ui de voorgaande dag. De uitgif-
«*oers is f 108. De handel kreegen dusdanige omvang, dat de
Pookstukken van het chemiecon-cern als 15e op de lijstvan 30 meest
erhandelde aandelen terechtkwa-men.

p
e handel op debeurs was levendi-ger dan de afgelopen tijd het gevalls geweest. De totale omzet kwam°P f 1506 miljoen, waarvan de aan-

delen f 876 miljoen voor hun reke-nir>g namen. De obligatiemarkt.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. sk.
AEGON 91.90 93,20
Ahold 95.00 95,00
Akzo 152,40 153,»
A.B.N. 42,70 42,70
Alrenta 160,00 160.10
Amev 55,20 55,10
Amro-Bank 81,70 82,70
Ass. R'dam 153,10 153,00
Bols 142,50 141,70
Borsumij W. 131.50 132,70
Bührm.Tet. 62.00 62.50
C.S.M.eert. 65,70 65.60
Dordtsche P. 227,50 229,30
Elsevier 65,70 66,70
Fokker eert. 29,20 29,30
Gist-Broc. c. 38,40 38,30
Heineken 148.50 149,40
Hoogovens 73,90 74.00
Hunter Dougl. 83,30 84,20
Int.Müller 79,00 79,50
KLM 43,50 43,80
Kon.Ned.Pap. 49,50 49,90
Kon. Olie 123,90 124,60
Nat. Nederl. 67.20 67,90
N.M.B. 195,70 196,00
Nedlloyd Gr. 292.50 288,00
Nijv. Cate 89,70 90,30
Océ-v.d.Gr. 309.50 310.00
Pakhoed Hold. 108.20 108.60
Philips 35,70 36.00 e
Philips divB9 34,40 34,50
Robeco 102,50 103,50
Rodamco 158,60 158,80
Rolinco 97,60 98,60
Rorento 61,30*- 61.40
Stork VMF 29,90 29,60
Unilever 128,70 130,00
Ver.Bezit VNU 95,30 95,20
VOC 36,60 36.50
Wessanen 84.80 85.00
Wolt Kluwer 157,00 157,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 30,40 31,90
ACF-Holding 58.30 58,30
Ahrend Gr. c 175,50 175,50
Alg.Bank.Ned 43,70 43,50
ABN div'B9 42,50 42,50
Asd Opt. Tr. 27,40 27,30
Asd Rubber 8,60 8,60
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 79.90 79.90
Autlnd.R'dam 67,00 67,00
BAM-Holding 281.00 283,00
Batenburg 72,50 72,50
Beers 124,00 126,00
Begemann 72,00 71,80
Belindo 420,00 420,00
Berkels P. 8,05 8,60
Blyd.-Will. . 26,50 28.00
Boer De, Kon. 310,00 310,00
de Boer Winkelbedr. 59,50 59,40
Boskalis W. 14,70 14,50
Boskalis pr 10,80 10.90
Braat Bouw 873.00 870.00 a
Burgman-H. 3030.00 3300.00 b

Calvé-Delft c 856.00 870,00
Calvépref.c 4450,00 4430,00
Center Parcs 61,10 61,20
Centr.Suiker 64,70 65,50
Chamotte Unie 13.80 13,60
Cindu-Key 96.00 96,20
Claimindo 410,50 409,00
Cred.LßN 76,00 75,80
Crown v.G.c 74,80 73,80
Desseaux 196,00 193,00
Dordtsche pr. 226,00 226.00
Dorp-Groep 44,20 44,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 193,50 200,00
EMBA 117.M 117.00
Enraf-N.c. 47,00 47,20
Eriks hold. 302,00 303,50
Frans Maas c. 66,50 67,00
Furness 83,00 87,00
Gamma Holding 68.80 68.80
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,50 27,40
Geveke 40,00 39,80
Giessen-deN. 110.00 110,00
Goudsmit Ed. 184.00 190,00
Grasso's Kon. 92.00 93,50
Grolsch HO.OO 109,00
GTI-Holding 148,00 148.00
Hagemeyer 82,70 83.50
H.B.G. 179,50 179,70
HCS Techn 14,90 14.90
Hein Hold 128,70 129,40
Hoek's Mach. 166,00 167,00
Holdoh Hout 439,00 433,00
Holec 17.00 17,00
H.A.L.Tr. b 1442,00 1470,00
Holl.Am.Line 1460.00 1477,00
Heineken Hld 128.70 129,40
Holl.Sea S. 1.43 1,53
Holl. Kloos 328,00 325,00
Hoop en Co 14.10 14,10
Hunter D.pr. 1.97
ICA Holding 17.40 17,00
IGB Holding 42.20 42,00 a
IHC Caland 21.00 21,30
Industr. My 163.50 165,00
Ing.Bur.Kondor 589,00 590,00
Kas-Ass. 37,50 38,90
Kempen Holding 16.30 16,20
Kiene's Suik. 1240.00 1245,00
KBB 79.80 78,50
KBB (eert.) 79,30 78,00
Kon.Sphinx 70.20 70,20
Koppelpoort H. 267,00 272,00
Krasnapolsky 154,50 155.50
Landré & Gl. 45,00 45,00
Macintosh 43.00 43.50
Maxwell Petr. 580.00 580.00
Medicopharma 77,00 76,50
Melia Int. 7,60 7,00
MHVAmsterdam 21,00 21,60
Moeara Enim 1090,00 1075,00
M.Enim 08-cert 14000.00 14000.00
Moolen en Co 33,50 33,20
Mulder Bosk. 38.60 38.60
Multihouse 9.80 9,80
Mynbouwk. W. 426,00 427,00
Naeff 225.00

NAGRON 47,50 47,90
NIB 520,00 518,00
NBM-Amstelland 16,10 16.50
NEDAP 270,00 275,00
NKF Hold.cert. 230,00 231,00
Ned.Part.Mij 31,10 31,40
Ned.Springst. 9500,00b9450,00
Norit 641,00 649,80
Nutricia 240,00 241,00
Omnium Europe 19,20 19,20
Orco Bank c. 81,10 80,60
OTRA 489,00 489.00
Palthe 155,00 159,00
Polynorm 86,70 86,50
Porcel. Fles 125,00 125.00
Ravast 54,90 54,90
Reesink 62,70 64,00
Riva 58,80 58,50
Riva (eert.) 57,80 57.50
Samas Groep 59.50 60,70
Sanders Beh. 81,00 81,00
Sarakreek 37,40 37,70
Schuitema 1270,00a 1250,00a
Schuttersv. 84,50 84.50
Smit Intern. 26,80 26.60
St.Bankiersc. 27,90 27,90
TelegraafDe 425,00 442.00
Text.Twenthe 224,00 260,00
TulipComp. 62,50 61,50
Tw.Kabel Hold 129.00 132,00
Übbink 98,90 98,00
Union Fiets. 16,50 16,70
Ver.Glasfabr. 230,00 235,00
Verto 65,50 71,00
Volker Stev. 51,60 53,50
Volmac Softw. 82,80 84,20
Vredestein 20,20 20.30
VRG Gem.Bez. 175,10 175,50
Wegener Tyl 165.00 168,00
Westlnvest 21,00 21,00
Wolters Kluwer 156,50 158.00
idemdiv 89 153,50 154,00
Wyers 60.10 60,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f 36.00 35,90
ABN Aand.f. 68,50 68,80.ABNBeleg.f. 52,00 52.40
ALBEFO 51,30 51,30
Aldollar BF $ 20,60 20,50
Alg.Fondsenb. 225.00 225.00
Alliance Fd 12,60 12,80
Amba 43,80 44,00
America Fund 264.00 268.00
Amro A.in F. 91.40 91,50
Amro Neth.F. 69,70 70.00
Amro Eur.F. 65,00 65.80
Amvabel 97,40 97,70
AsianTigersFd 53.30 53.30
Bemco Austr. 64.80 65.50
Berendaal 104,20 105.30
Bever Belegg. 28.20 28.20
BOGAMIJ 116.50 116,50
Buizerdlaan 35.60 36.00
Delta Lloyd 40,40 40.40
DPAm. Gr.F. 21,20 21.60
Dp Energy.Res. 30,00 30.00

Eng-H011.8T.1 1120,00 1120,00 l
EMF rentefonds 73,20 e 73,50 (
Eurinvest(l) 105,00 105,00 a(
Eur.Ass.Tr. . 5.30 5.30 I
EurGrFund 52,00 52.50
Hend.Eur.Gr.F. 163,60 163,60 1
Henderson Spirit 71,00 70.60 1
Holland Fund 61,80 61,70 1
HollObl.Fonds 119,40 119,10 1
HolLPac.F. 108,00 108,50 I
Interbonds 564,00 565,00
Intereff.soo 33,90 34,00
Intereff.Warr. 237,20 238,00
JapanFund 48,90 47,00
MX Int.Vent. 60,50 61,00
Nat.Res.Fund 1360,00 1380,00
NMB Dutch Fund 34,10 34,30
NMB Oblig.F. 36,40 36,50
NMBRente F. 101,90 101,90
NMB Vast Goed 38,20 38,20
Obam, Belegg. 191,60 192,80
OAMFRentef. 15,05 15,05
Orcur.Ned.p. 46,70 46.70
Rentalent Bel. 1357,50 1356,90
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 102,50 102,00
Sci/Tech 17,60 17,60
Technology F. 20,50 20,20
Tokyo Pac. H. 238,00 245.00
Trans Eur.F. 69,40 69,70
Transpac.F. 555,00 560,00
Uni-Invest 116,50 116,80
Unico Inv.F. 82,90 82,90
Unifonds 26,70 26,50
Vast Ned 122,30 122,30
Venture F.N. 38.90 38,90
VIB NV 85,70 85,80
WBO Int. 77.70 77,80
Wereldhave NV 205.50 205.80
Wereldh.divB9 202,30 202,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) . 105.40 105.403'/a EngWarL 35,20 36,50
5% EIB 65 99.50 99.50
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33.70 33,90
Amer. Brands 62,00 62,20
Amer. Expres 27,60 28,50
Am.Tel.fc Tel. 29,50 30.50
Ameritech 47,50 d 49,50
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 30.00 29.70
Atl.Richf 84,80 85,00
BAT Industr. 4,85 5,00
Bell Atlantic 71,50 72,70
BellCanEnterpr 37,20 37,20
Bell Res.Adlr 1,40
Bell South 40,60 41.25
BET Public 2,41 2.46
Bethl. Steel 23.70 24.60
Boeing Comp. 58.50 59,25
Chevron Corp. 47.50'
Chrysler 28.00 29.50
Citieorp. 25,10 26,00
Colgate-Palm. 45.30 45,70

Comm. Edison 33,50 33,80
Comp.Gen.El. 403,00 410,00
Control Data 19.60 20,00
Dai-IchiYen 3680,00 3700,00
Dow Chemical ' 90,00 91,25
Du Pont 93,75 96.25
Eastman Kodak 45,70 47,00
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 219,00 219.00
Exxon Corp. 44,75 45,00
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 21,80 22,00
Ford Motor 51,60 d 51,90
Gen. Electric 45.20 f 45,60
Gen. Motors 88,30 89.60
Gillette 33,90 33,80
Goodyear 47,50 49,00
Grace & Co. 27.00 28,00
Honeywell 60.50 60,70
Int.Bus.Mach. 122,20 124,00
Intem.Flavor 49,00 49,00
Intern. Paper 48,50 49,20
ITT Corp. 52.70 53.40
Litton Ind. 74,50 75,00
Lockheed 42,30 43,30
Minnesota Mining 62,50 64,10
Mobil Oil 47.50 47.50
News Corp Auss 10,30 10,50
Nynex 66.30 67.70
Occ.Petr.Corp 26,90 27,50
Pac. Telesis 31,70 32,50
P.& O. ® 5,80 5,80
Pepsico 38.10 38.50
Phihp Morris C. 101,70 104,10
Phill. Petr. 21,00 21.30 d
Polaroid 40,10 40,10
Pnvatb Dkr 303,50 304,50
Quaker Oats 54,70 53,40
RJR Nabisco 94,50 94,30
St.Gobin Ffr 628.00 630,00
Saralee 45,60 46,50
Schlumberger 34,20 34,80
Sears Roebuck 40,50 41,10
Southw. Bell 41,80 43,00
Suzuki (yen) 779,00 796.00
Tandy Corp. 39,00 39,50
Texaco 54,00 54,00
Texas Instr. 41,80 42.00
T.I.P Eur. 1,71 1,71
ToshibaCorp. 1070,00 1050,00
Union Carbide 26,80 27,50
Union Pacific 67,50 68.50
Unisys 29.40 29,60
USX Corp 30.30 31.00
US West 58.30 59.60
Warner Lamb. 77.60 79.00
Westinghouse 53.30 53,80
Woolworth 51,00 52,20
Xerox Corp. " 58.30 58.50
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 50.00 52,50
Am.Home Prod. 165.00
ATT Nedam 59.50 61,50
ASARCOIne. 56.00
Atl. Richf. 173.00 175,00
Boeing Corp. 120.00 120,00
Can. Pacific 36.00 37.00 |

Chevron Corp. 100,00
Chrysler 55,50 57.00
Citieorp. 51.50 52,20
Colgate-Palm. 92.50 94,00
Control Data 38,00
Dow Chemical 183,00 187,00
Eastman Kodak 93,50 96,00
Exxon Corp. 92,00 91,00
Fluor Corp. 45,00
Gen. Electric 91,20 93,00
Gen. Motors 178,70 182,50
Gillette 67,00 68,00
Goodyear 97,00 101,00
Inco 76,00 75,00
1.8.M. 245,00 250,00
Int. Flavors 100,50
ITT Corp. 104,50 107,00
Kraftlne 200.00
Kroger 17,50 18,00
Lockheed 87,00 88.50
Merck& Co. 121,00 127,50
Minn. Min. 128,00 129,50
Pepsi Co. 77.00 78.00
Phihp Morris C. 207,00 212,00
Phill. Petr. 41,00 41,00
Polaroid 76.00 76,00
Procter &G. 179.50 180,00
QuakerOats 107,00a 105,00
Schlumberger 71,00 70,50
Sears Roebuck 80,00 82,00
Shell Canada 74,50 78,00
Tandy Corp. 79,50 78.50
Texas Instr. 86,00 86,00
Union Pacific 136.80 139,00
Unisys Corp 59,00 60,00
USX Corp 60,00 62,00
Varity Corp 4,10
Westinghouse 109,00 111.00
Woolworth 104.00 106,00
Xerox Corp. 114.00 115,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 548,00 551,00
Dresdner B. 307,00 312,00
Hitachi(soo) 1400.00 1400.00
Hoechst 298.50 298,00
Mits.EÜWO) 410.00 410,00
NesÜé 7300.00
Siemens 530,00 540,00

Warrants
Akzo 39,70 40,70
AMRO warr. 3.30 f 3.20
Asia Pac Gr F. 6,80 6,80
Bogamij 9,40 9.40
Falcons Sec. 14.15 14.65
Honda motor co. 2540,00 2550.00
K.L.M. 85-92 123.50 124,00
Philips 85-89 18.60 19.00
Stßankiers a 2.30 2,20
St.Bankiers b 3.30 3,30

Euro-obligaties & conv.
10'■> Aegon 85 100,00 100,00
Aegon warr 13,30 13.30IOVi ABN 87 98.00 98,00
13Amev 85 98.00 97,75

I 13Amev85 95,80 95,80

10 AmevBs 100,75 100,75
11Amev 86 99,00 99,00
14'iAmro87 98.00 98,00
13 Amro-BankB2 101,80 101,50
\OV_ Amro 86 97.75 97,75
10Amro 87 98,50 98,80
5Vi Amro 86 101.15 101,15
Amro Bank wr 26.50 27,50
Amro zw 86 68,50 68,40
9 BMHecu 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
934E18-ecu 85 105,75 105,75
12.2 HlAirl.F 94,25 94.25
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
11''4NGU83 101.50 101,50
10 NGU 83 100,50 100,50
2/4 NMB 86 86,25 86,25
NMB warrants 40,50 41,50
83/4 Phil. 86 95.50 95,50
63/4 Phil.B3 95,10 95,10
14'A.Un.Becumy 86 99,75
12' 4 Unü. 97,50 97,50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,20 5,20
Bredero eert. 1,50 1,50
11Bredero 0,60 0.90

Breev. aand. 6,70 6.70
Breev. eert. 6,00 6,00
Leidsche Wol 2,20 b 2.40 b
LTVCorp. 2,10 2,10
Rademakers 29,00 29.00
RSV. eert 1.56 1.56
7V« RSV 69 90,00 90.00
Parallelmarkt
Alanheri 16.80 16.90
Berghuizer 57.00 57.00
Besouw Van c. 39.50 40.00
CBOblig.F.l 101.40 101.50
CB Obhg.F.2 101.40 101.50
CB Obkg.F.3 103.00 103.10
De Drie Electr. 29.10 29.00
Dentex Groep 36.00 36.10
Dico Intern. 82.70 82.50 e
DOCdata 32,00 33,00
Geld.Pap.c. 75,40 76.00
Gouda Vuurv c 62.80 62.50
Groenendijk 30,00 31.00
Grontrmj c. 101.50 103.00
Hes Beheer 220.00 222.00
HighlDevel. 12.00 b
Homburg eert 3.60 a 3.60
Infotheek Gr 20.90 20.60
Interview Eur. 7,70 7.80
Inv. Mij Ned. 45.00 45.00
KLM Kleding 28.30 28.40
KuehneïHeitz 27.20 27.20
LCI Comp.Gr. 34.60 36.40
Melle 285.00 285.00
Nedsehroef 71.50 71.40
Neways Elec. 10.10 10.50

NOG Bel.fonds 30.20
PieMed. 11,50 11.40
Poolgarant 10.30 10.35
SimacTech. 17.50 17.80
Text Lite 5.60 5.80
Verkade Kon. 269.00 265.00
Weweler 73.20 75.90

'OPTIEBEURS
serie omzet vk. sk

abn c apr 45,00 704 1,10 1,00
abn c jul 45,00 2382 1,60 1,70
abn p jul 40,00 2082 1,20 1.20
aegn c apr 90,00 565 5,10 5,70
aegn c jul 90,00 472 5,90 6,50
aegn p jul 90.00 439 3.90 a 3,40;
akzo c apr 150,00 366 9,00 9,M
akzo c apr 160,00 1058 4,40 4,66
d/Fl p feb 205,00 357 2,00 1,60
els c apr 65,00 465 2,90 3,50
els c okt 70,00 386 2,50 a 2,50
eoE c feb 260,00 326 8,50 9,70
eoE c feb 270,00 915 2,90 3,5}
eoE p feb 260.00 513 2,30 1,70
eoE p feb 265,00 533 4,10 3,20
eoE p feb 270,00 300 7,00 5,80
eoE p mrt- 265,00 429 6,50 a 5,50
eoE p jul 270,00 335 14,70 12,50
eoE p jul 280,00 424 - 18,00
hoog c apr 75,00 384 4,60 4,70
kim c apr 40,00 384 4,90 5,10
kim c apr 45.00 580 1,80 1,80
knP c apr 50,00 571 2,20 2,30
knP c jul 50,00 486 3,20 3,60
knP p apr 50,00 317 3,00 2,70
natn c apr 70,00 354 1,70 1,80
phil c apr 35,00 521 2,60 IJH
phil c jul 40,00 386 1,20 1,20
phil c okt 35,00 292 3,70 3,60
olie c apr 115,00 393 10,20 11,00
olie c apr 120.00 1105 6.10 b 6,90
oüe c apr 125,00 1530 3,20 3,70
olie c apr 130.00 1768 1,80 2,00
ohé c jul 125,00 351 4,40 4,70
olie c jul 130,00 1011 2,80 2,90
olie c 091 105,00 380 23,50 24,20
olie c 092 135.00 324 10.70 11,10
oüe c 093 115.00 1043 21,30 22,00
olie p apr 110,00 380 0.30 0,30
ohe p apr 115,00 411 0,70 b 0,80
olie p apr 120,00 304 1.70 1,51
olie p apr 125,00 368 3.80 3,50
oüe p jul 120,00 384 4.30 3,80
unil c apr 120.00 589 10,90 12,0t
unil c apr 140,00 561 1,70 1,6C
unil c jul 120,00 337 12,50 13.0C
unil c jul 140,00 500 2,90 3,0t
unil c 091 100,00 323 37,90 38,1(
unü p apr 130,00 599 430 a 4,1(

a=laten g=bieden+e»-di».
b=bieden n=laten+ei-di». 'c=e«-claim k=gedaan+h
d=«-diviilend 1 = gedaan-g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers «orige dag
I=gedaan+laten sk=slotkners gisteren

economie

Derde minister uit Japans kabinet stapt op

Economieschandaal
breidt zich nog uit

Van onze correspondent
SINGAPORE - Het hoofd van
Japans Economische Planbu-reau, Ken Harada, is gisteren af-
getreden in verband met het zo-
genaamde Recruit-schandaal.
"ij is het derde lid van het kabi-
net van premier Noboru Takes-
hita, dat in nauwelijks twee
baanden tijd moet opstappen
°mdat hij geld heeft aangeno-
men van een bouwbedrijf. Re-
duit zou via omkoping, smeer-
Belden en politieke contributies
getracht hebben invloed in de re-
gering proberen te winnen,
harada, directeur-generaal van
|Jet economische planbureau,
had derang van minister. Hij was

nauwe medewerkervan pre-
ker Takeshita. De 69-jarige Ha-
jada was voorzitter van een par-
lementaire commissie, die een

onderzoek moest instellen naar
de praktijken van Recruit, voor-
dat hij op 27 december vorig jaar
door premier Takeshita werd be-
noemd in zijn kabinet. Harada
zou geld van Recruit hebben
aangenomen zelfs toen hy voor-
zitter was van deze onderzoeks-
commissie, die vorig jaar werd
ingesteld.
Het gezaghebbende blad Asahi
Shimbun onthulde, dat Ken Ha-
rada gedurende veertien jaar,

maandelijks 10.000 yen (onge-
veer 155 gulden) van Recruit
kreeg. Voorts zou Recruit hem
nog ongeveer een miljoen yen
hebben geschonken voor de kas
van zijn partij, de regerende Li-
berale Democratische Partij.
Harada gafop een persconferen-
tie toe, dat hij geld had ontvan-
gen van Recruit, maar hij stelde
met nadruk dat Recruit „geen
enkele gunst" van hem ge-
vraagd.

Recruit heeft via een dochterbe-
drijf, Recruit Cosmos, honderd-
duizenden ongenoteerde aande-
len aan een groot aantal promi-
nente politici en leden van het
kabinet geschonken. Deze men-
sen streken later miljoenen win-
sten op toen de koers van deze
aandelen, nadat ze officieel ter
beurze werden genoteerd, als
een komeet omhoog schoot.
Het beursschandaal leidde tot
het ontslag van de invloedrijke
minister van financiën, Kiichi
Miyazawa en tot een wijziging
van het kabinet door premier Ta-
keshita. Maar nauwelijks drie da-
gen daarna, moest de nieuw be-
noemde minister van justitie, Ta-
kashi Hasegawa, opstappen, na-
dat was gebleken dat ook hij bij
het beursschandaal was betrok-
ken.

Producenten kalkzand werken samen
DEN HAAG - Kalkzandsteenorganisaties in Neder-
land, België, Groot-Brittannië en de Bondsrepubliek
Duitsland hebben European Calcium Silicate Pro-
ducts Association (ECSPA) opgericht.

De ECSPA gaat zich bezighouden met belangenbe-
hartiging en coördinatievan de samenwerking tussen
de kalkzandsteenindustrieën in de EG in het kader

van de harmonisatie van produktnormen

Ing. S. Venema, voorzitter van het bestuur van de
Vereniging van Nederlandse Kalkzandsteenprodu-
centen werd voor drie jaar tot voorzitter van de EC-
SPA benoemd.
De organisatie staat ook open voor kalkzandsteenon
dernemingen buiten de EG.

Geen in- en uilvoerheffingen

Vrijhandelszones
in de Sovjetunie

MOSKOU - De Sovjetunie wil vóór
de zomer een plan voor de opzet
van vrijhandelszones klaar heb-
ben. Een lijst met gunsten waarop
buitenlandse en Russische inves-
teerders in dergelijke zones aan-
spraak kunnen maken, zou „op es-
sentiële punten" al zijn uitgewerkt,
zo heeft Iwan Iwanow, vice-voor-
zitter van de commissie voor bui-
tenlandse economische betrekkin-
gen, gisteren bekendgemaakt.

De zones kunnen niet alleen in de
grensgebieden van de Sovjetunie
worden gevestigd, maar ook diep
in het binnenland. Aan de idee van
vrijhandelszones liggen economi-
sche structuren ten grondslag en
geen politieke denkbeelden, aldus
Iwanow.
De grenzen van de zones moeten
economisch worden vastgesteld.
Zij mogen geen enclaves worden,
maar blijven een onlosmakelijk be-
standdeel van de Russische econo-
mie.
Volgens Iwanow gelden in de zo-
nes geen in- en uitvoerheffingen,
worden buitenlandse investerin-
gen beschermd en wordt er een
systeem van verzekering tegen
commercie risico's opgezet. Voor
de opzet van de zones wil de Russi-

sche staat de zekerheid hebben dat
„de toekomstige voordelen opwe-
gen tegen de investeringen die de
staat moet doen", aldus Iwanow.
Deze investeringen worden ge-
raamd op één tot acht miljard roe-
bel (volgens de officiële koers 3,5
tot 28 miljard gulden).

Banen weg
bij Holland

Signaal
Van onze redactie economie

HENGELO - Ook dit jaar zullen er
bij Hollandse Signaal Apparaten
enige honderden arbeidsplaatsen
verdwijnen. Dat kondigt directie-
voorzitter J. H. J. Bosma van het
dochterbedrijf van Philips aan in
het personeelsblad Flitsen. Met de
geleidelijke afslanking moet eind
van het jaar „een nieuwe stabiele
personeelssituatie" bereikt zijn.
Ook de bedrijfsresultaten liggen
volgens Bosma nog niet op het ge-
wenste niveau. „We zijn er nog lang
niet", schrijft hij in het personeels-
orgaan.

Bij de vestigingen van Signaal in
Hengelo, Huizen, Den Haag en
Apeldoorn werkten eind vorig jaar
nog ongeveer 4900 mensen. In 1988
werden driehonderd banen ge-
schrapt bij het bedrijf, dat zich on-
der meer toelegt op radarappara-
tuur voor militaire en civiele doel-
einden.
Vorig jaarwerd twee keer werktijd-
verkorting aangevraagd voor de
produktie-medewerkers in Henge-
lo. Dat zal volgens Bosma dit jaar
niet meer nodig zijn. Volgens de di-
recteur zijn de ordervooruitzichten
nu 'gezond. Hij noemt daarbij enke-
le grote projecten voor marine en
luchtverdediging in Australië,
Nieuw-Zeeland, Griekenland en
Turkije. Ook op civiel gebied is
sprake van enkele „veelbelovende"
opdrachten.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 25-1-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.850-/ 27.350,
vorige ’ 26.840-/27.340, bewerkt ver-
koop ’ 28.950, vorige ’ 28.940 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 375-/ 445, vori-
ge ’ 375-/445; bewerkt verkoop ’490
laten, vorige ’ 490 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van Bisteren:
Amer dollar 2,02 2,14
Brits pond 3,55 3,80
Can. dollar 1,69 1,81
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,76 1,88
Jap. yen (10.000) 160,00 165,00
Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130,75 135,25
Zweedse kr. (100) 31,65 34,15
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.schill.(100) 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 OOO) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,07975-08225
Brits pond 3,6795-6845
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,145-33,195
Belg. franc 5.3915-3965
Zwits. franc 132,735-785
Japanse yen 163,05-163,15
Ital. lire 15,410-460
Zweedse kroon 33,130-33,180
Deense kroon 29,080-29,130
Noorse kroon 31,125-31,175
Canad. dollar 1,75825-76075
Oost. schiU 16,0530-0630
lers pond 3,0180-0280
Spaanse pes 1,8130-8230
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8300-8400
Hongk.dollar 26,60-26,85
Nieuwz.doUar 1,2650-2750
Antill.gulden 1,1500-1800
Surin. gulden 1,1500-1900
Saudische rial 55,30-55,55
Ecu gulden 2,3530-3580

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 303.7 306,8
alg.-lokaal 295,5 297,4
internationals 312,7 317,0
industrie 266,9 268,6
scheep/luchtv. 270,2 274,3
banken 357,4 358,3
verzekering 606,2 609,0
handel 493,9 497,0
cbs oy.index 113,4 113,3
rend. staatsl. 6,49 6,50
waarvan 3-5 jr 6,45 6,45
waarvan 5-8 jr 6,50 6,51
waarv.s langst 6,59 6,63
rend. bng-len. 6,74 6,73
rend. banklen. 6,48 6,49

Texaco moet
toch weer met
bonden praten

Van onze redactie economie
UTRECHT - Texaco moet met de
vakbonden gaan onderhandelen
over het voornemen om het tankwa-
genvervoer, inclusief 27 chauffeurs,
af te stoten naar transportbedrijf
Schenk in Papendrecht. Dit bepaal-
de de president van de Utrechtse
rechtbank, C. Harinxma thoe Sloo-
ten, gisteren direct na afloop van
een kort geding.

Texaco eiste dat de chauffeurs geen
verdere actie meer voeren tegen de
plannen zolang de ondernemings-
raad nog geen advies heeft uitge-
bracht. Vorige week staakten de
chauffeurs enkele uren tegen de
plannen, omdat zij vrezen dat ze er
circa 4000 gulden per jaarop achter-
uit gaan. Het geding werd bijge-
woond door alle chauffeurs.
Texaco weigerde echter te praten
met de bonden, omdat 'overleg met
de bonden het overleg met de on-
dernemingsraad zou doorkruisen.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 153,50-153,80(153,50)
Kon. Olie 123,50-125,00(124,60)
Philips 36,00-36,10(36,00)
Unilever 129,30-130,30(130,00)
KLM 43,80 (43,80)

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

Begin 2260.71 1026.91 190.85 862.61
Hoogst 2277.68 1031.61 19156 867.89
Laagst 2242.32 1017.83 189.25 855.39
Slot 2265.89 1024.81 190.49 863.00
Winst +946 +0.98 -0.66 +1.86verlies
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In snel tempo kiezen steeds meer bedrijven
voor een vestiging in het MECC Bedrij-

vencentrum in de Maastrichtse nieuwbouw-
wijk Randwyck. In de tweede fase van deze
nieuwbouw is gisteren een kantoor van het
raadgevendbureau Claessens geopend. Hèt
is in de Benelux het tiende kantoor van dit
bureau, dat gespecialiseerd is in „outplace-
ment" (het zoeken van een nieuwe baan ter

voorkoming van ontslag). Op de foto
(v.1.n.r.): oprichter directeur drs F. Claes-
sens, het Tweede Kamerlid René van der
Linden, directeur ing Willen van der
Klaauw en drs J. Smeets, voorzitter van de
Limburgse werkgeversvereniging, toasten

*op deopening van het nieuwe kantoor.
Foto: WIDDERSHOVEN

Limburgs dagblad
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Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TIMM. en mets. Ook col.
Ned. verz. Tel. 045-229529 of
229548.
Confectieatelier te Oirs-
beek zoekt CONTROLEU-
SESTRIJKSTER 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.
Goedlopend avondcafé
vraagt nette MEISJES za.,
zo., vervoer heen gratis. Tel.
09-49240573510 of 09-
-49240573539 na 14 uur.
Gevraagd vrouwelijke
BUFFETHULP vanaf 20
jaar, 2 of 3 avonden in
weekend. Ervaring vereist.
Tel. 04490-79297.
MEISJE gevr.voor privé en
escort. Tel. 045-420042.
Welke DAMES willen zelf-
standig telefoondienst run-
nen? Hoge verdiensten mo-
êelijk. Garantie-inkomen.

ir. o. no. HE 081 LD
Geerstr. 5, 6411 NM Heer-
len.
GORDIJNKNIPSTER of
-strijkster Bevraagd. Gordij-
natelier HANRO. Nieuw-
straat 161 Hoensbroek. Tel.
045-216740.
FRITUREHULP gevr. met
ervaring v. enkele dagenp.wk., v. ml. tussen 10en 12
uur v.m. 04407-1209.
Welke aküeve VUT-TER
heeft ca. 10 uur per week
zin en tijd om administra-
tieve werkzaamheden te
verrichten die voorname-
lijk in de namiddag plaats
vinden? Lijkt dit iets voor
u? Schrijf dan een briefje o.
no. SI 635 LD Sittard.
Baandert 16, 6136 ER Sit-
tard.

Gevraagd

zager
en

polijster
voor natuursteenbedrijf.

Steenhouwerij Moonen-Wanders, Wijngaardsweg 10,
6412 PJ Heerlen, 045-227700.

i HULP i.d. huishoud, gevr. 2 halve dagen of 1 hele dag
p.w. Br. met tel.nr. en gevraagd uurloon. 8r.0.n0. SB
042 L.D., Fr. Erensln. 4, 6371 GV Landgraaf.
:
HULP i.d. huish. gevr. v. 3
morgens p.w. ABC-str. 14
Treepeek-Brunssum.

' Voor verspreiding van
1reklamefolders in " het. weekend in Eygelshoven. en Kerkrade vragen wij en-

kele BEZORGERS. Tel.

" 045-229745.. 2 BARMEISJES gevr. voor■ Club Mazaruki. Intern mo-, gel. Tel. 09-3211733232.
Met spoed gevraagd CON-
STRUCTIEBANKWER-. KER tevens CO2-lasser.

" Montagebedrijf WelmanI B. V. Wolfsberg 2 d, 6102 RB
i Echt. Tel. 04754-6745.

' Crèche Lucas Stichting te- Hoensbroek zoekt met
i spoed VRIJWILLIGERS
voor de maandag, dinsdag-; middag, woensdag, don-
derdagmiddag en vrijdag.
Tel. van maandag üm vnj-
dag 045-239411.

| KIPDRUMSTEAK m. ker-
ryrijst + verse salade

’ 14,95;kop koffie + gebak
i v.d. dag ’3,95; Lunchr.--; rest. „Au Coin", Honig-

manstr. 33 Heerlen.
Voor het komende seizoen
kunnen wii nog een leer-: ling-SERVEERSTER OF;KELNER PLAATSEN

i (min. 18 jr.), geen vakantie-
werk. Liefst omg. Valken-

" burg. Hotel Lennards,; 04406-13855.
Weg. toenemende drukte. DRINGEND leuke barda-
me gevr. voor excl. club in

iKerkrade. Tel. 04490-52942.! na 18 u. 045-457927.
DE VOLKSKRANT zkt., bezorgers voor Hoens-
broek. Tel. 045-218880 van
17.00 - 18.00 uur.

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.

Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.
Wij zijn op zoek naar een
LOODGIETER;VERWAR-
MINGSMONTEUR. die ge-
negen is onderhoudswerk-
zaamheden te verrichten
gedurende enkele uren per
week. Tevens kunnen wij
iemand gebruiken die en-
kele uren per week timmer-
/schilder en verdere klus-
sen kan opknappen. Br. o.
no. SI 635 LD Sittard,
Baandert 16, 6136 ER Sit-
tard.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER lft. 18-20 ir. Bak-
kerij Martens, Tuddernder-
weg 85. 6137 CB Sittard.
Wij zoeken een gemotiveer-
de VERKOPER(STER)
voor onze AGF-afdeling
voor minimaal 32 uur per
week. Garantmarkt Bert
Bruis, Nieuwstadt, 04498-
-56969.
BUFFETJUFFROUW
tevr. voor bar-dancing El-

orado, persoonlijk aan-
melden donderdag na 20.00
u. Bongerd 5, Spaubeek,
tel. 04493-4193. Vragen naar
dhr. Maenen.
Voor direct gevraagd:
THUISNAAISTERS aan-
melden telef. 273190 of per-
soonlek 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.
Gevr. ELEKTROMON-
TEURS voor langdurige in-
dustriële projecten in Bel-
gië. ECM Heerlen 8.V.,
Burg. v. Grunsvenplein 10,
6411 AT Heerlen. Tel. 045-
-718877.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.

STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-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. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.
Confectiebedrijf Veltman
B.V. te Oirsbeek vraagt
MODINETTES/STRIJK-
STERS. Inl. tel. 04498-
-51972, van 18.00 tot 19.00
uur.
DAKDEKKER Vraagt
klusjeswerk. Tel. 045-
-218299.
Twee jonge mannen
KLUSSEN voor u binnen
en buiten, schilderwerk,timmerwerk en tuinwerk-
zaamneden. Tel. 045-
-411574.
TV-ANTENNES ’ 395-
-all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
bakcentrum HEMAST
voor al uw dakwerkzaam-
heden. Bel voor vriiblijven-
de offerte: 045-323659.
Allr. DRUMMER zkt. band
met werk. Br. o. no. BR 340
LD Rumpenerstr. 81, 6443
CC Brunssum.

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

erneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

Lorenzo ruimt alle winterkleding op!
Alle dameskleding

2 halen, 1 betalen!
Jacks, broeken, sweaters, hemden vanaf ’ 25,-

-en ’ 50,-
De nieuwe kindercollectie van Rifle is binnen!

Lorenzo Mode
kinder-, dames- en herenkleding.

Kerkstraat 12, Landgraaf-Waubach. Tel. 045-322409.
Vrijdagavond koopavond!

INTERART: antiek Sim- I
pelveld. Een van de mooi- c
ste collecties v.h. zuiden in c
strakke eiken en grenen i
meubelen o.a. 1- + 2-ars. vi- 1
trines, eethoeken, salonta- (
fels, secretaires, cylinder- sbureaus enz. alle meubelen i
puntgaaf weg. eig. restaura- 2tie en logerij. Irmstr. 64 iSimpelveld. Tel. 045- (
443161. \
Speciale AANBIEDING: {
vloerplanken 20 mm dik '’ 1,15 p.m. excl. Alle maten flichtkoepels. Houthandel j
Rinkens, Eygelshovener- J
weg 60, Übach overWorms. ;
Tel. 045-319846. :
KLEURENTELEVISIES |

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

’ 100,-; nieuwekleurentele- \
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V. ,
Van Voorst, Ganzeweide !
48, Heerlerheide. Tel. 045- '213879. 1
Goede KLEUREN-TV'S Jmet garantie. Philips groot-
beeld va. f 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum J
Geel, Grasbroekerweg 25, 1Heerlen. Tel. 045-724760.
COMMUNIEJURKEN te !
koop, collectie 1989, nieuw, ]
ook Sissymodel met ikroontje, hoedje, tasje en !paraplu's. Voor informatie 1. tel. 045-272516. I

KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
af zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
oaar. Afstandbediening,
romputergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
sender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
seuUe. Tel. 043-641044;
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
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. :
Voor alle OCCASION- :
MEUBELS, eiken, mod.,
barok, slaapkamers, eeth.,
kasten, salontafels enz.
Kouvenderstr. 208, Hoens-
broek.
PENS, kopvlees, slachthuis
Bleylevens te Beitel tel.
045-418856.
IJSKAST 125,-; gasforn.
95,-; gasplaat 75,-; diepvries -190,-; wasaut. 195,-; ant. eet- !
hoek, 6 stoelen 550,-, tel. <045-725595. ]
ï

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

■ ’395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf
’998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383., Autotelefoon

PTT car-vox
vanaf ’ 99,- per mnd. excl.

Autotronie b.v. Oirsbeek
04492-3888

—9
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

lïflßSffll WTJifflfll "GASPARONE" operette van______________________________i_________ Kari Millöcker.
PAUL DE LEEUW „De ’ 30,-: ’ 27,-; ’24,-;
Rozebotteltijd". ’ 16,-; paspoorten ’ 21,-.
paspoorten ’ 12,-.

WALL STREET CRASH. JAN DECLEIR in "Gilles!"
t ._■ _ van Hugo Claus.
7 ' ' ’24,-; ’21,-; ’ 18,-;
_t_m*9m\_________________Wf!tttm paspoorten ’ 16.-; JTP-Tip
____J_J_______\ mIiOUM ’12.50.
Limburgs Symphonle Orkest __~t__~m~mmmmmt>9*^m0.1.v. Heinz Friesen.
CARNAVALSCONCERT.

’ 15.-; paspoorten ’12,-. SE ~A,RATION mcl Linda
1 -. K K 1 van D jjck en KeeB QruBBe
Wjmmm ■fltfl ’24,-; ’21,-;’18,-;l'jJJIlyjjJJJ HifikliS paspoorten ’ 16.-; JTP-Tip
PROKLAMATIE JEUGD- / 12,50.
PRINS MET BAL kind ’ 2.50; Wmn--mmmmmWM*mvolw. ’ 5.-.
Wmmm___^__WiWg_\\ HENNY HUISMAN in het
(^mmj| HkBMUiJil theater ’ 18,50; paspoorten
Hoofdstad Operette /K-.

Te k. zwaar eiken BANK- VOORDEURLUIFELS,
STEL 3-2-1, salontafel, div. modellen uit voorraad
zwaar eiken eethoek, vr.pr. leverbaar. Geurten Hoens-

’ 1750,- 045-451715. broek 045-212531.

Te koop
horeca-interieur

o.a. houten wandbekleding, verlichting, zitbanken,
tafels, luifels etc.

Alles in perfecte staat.
Inl. 045-712185/314100

Speciale aanbieding: dak- KACHELS. Grandioze ver-
en VLOERPLATEN le bouwopruiming: 10-70%
keus nu ’47,50 p.pl. Hout- korting. Nieuw en gebruikt,
handel Rinkens Landgraaf. De Kachelsmid, Walem 21,
045-319846. Klimmen, tel. 04459-1638.

Telefax
vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachines
vanaf ’ 62,50 per maand

Personal Binder, ’ 1395-
voor prof. rapportage
Prijzen excl. B.T.W.

Autronic B.V. - Oirsbeek
Tel. 04492-3888

Nu een Panda of Uno rijden
maar pas betalen in 1990.

'iji'm,, j**l' WÉÊË- mt a i** /^Hfl(

jak " Rp^v ■■» Ma-r' >■________________!; £%Ê&M'*l fll BSiwHI
E iüfH hmi __pi_fl E^ vYJfISP'/E hÈ** »m

11EBTuuw oog laten vallen opzon temperamentvolle nieuwe Panda of Uno? Nükopen afgebeelde Uno Lido. Die kost f 17.850,- en is uitgerust metFl9OO,- AAN EXTRAS, waar u

is over een jaarbetalen. slechts f 400,- voor betaalt. UW VOORDEEL: F 1.500.-.

Tot 1990*kunt u zonderrente, zonder aflossing de Panda of Uno van uw keuze rijden: Maak snel een afspraak met de dealer. Ofrij één dezerdagen even langs. Want devoor-

in Europa de méést verkochte auto's in hun klasse! Dit tijdelijke aanbod geldt ookvoor de waarden zijn bijzonder gunstig. BëMHB

Fiat Panda en Uno. Eén brok temperament.

"Voor een nieuwe Panda of Unokunt u tot m januari 1990een renteloze lening krijgen meteen minimum te financieren bedrag van f 5.000,-en een maximum van f 10.000,-.Het maximum te financieren bedrag mag niethoger zijn dan 75% van decataloguswaarde van
de nieuwe auto en metmeer bedragen dan de vereiste bifbetaling. Na 25%aanbetalingrijdt u tot m januari 1990zonder rente te betalen ofzelfs maar iets af te lossen. De aanbetaling kunt u in de meeste gevallen rondmaken doorde inruil van uw huidige auto. Bij deze

huurkoopovereenkomst, af te sluiten bij Fiat Credit Nederland, gelden degebruikelijke voorwaarden. Prijzen zijn inclusiefBTW, exclusiefaflevermgskosten. Wijzigingen voorbehouden.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR.

ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -14 33 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 -431 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 -7241 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.
KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44

______*Z__^&j. GELEENSTRAAT 9 HEERLEN _^^d

WÊ $ THEATERS IM'
Lffjfl E Pond. 26 jan, t/m woe. 1 febr^,
■flbéflj __* De nieuwe voltreffer van Dorls Dorne, z°

aflJEfflJ V| vnl naar de roman van Alberto Moravia
JHt ME AND HIM "Hij en ik"

fl^Pl^flß 9 y

—^
Ji^gf^rtat Da 9 2 30-7.30-9.30 uur
ï§| Mp Zat., zo ook 4.30 uur.

HH Hp De filmsensatie voor de jeugd
tussen 8 en 80 jaar.
WHO FRAMED

WWk\ E ROGER RABBIT
I^^Ev Een film "van" Steven Siaielberg
W«K( Dag. 2.15-7 15-9.15 uur. __T\______\_^^" ImWë=rWl%\ Zat "z0 ook 4 15 uur. \
IaVaJ^tl Zes jonge sterren in een
IE-fiS-d meeslepende aktiefilm.

Effx! YOUNG GUNS.
Brftzfijl I 'n Verpletterend kassukses in Amerika.
Kj«Ës!l Da9 7.00-9.00 uur.
B4^LC Do., vr., ma., di. ook 2.00 uur. ✓

iflr^S " "Zjs
J_ B Michaël Jacksonseigen, magische, mv
■flj HE fantasieën levensgroot in de bioscoop „
■flj Hft Met als hoogtepunt "Smooth Crimina'
■flj H* Spektakulair, wonderlijk, enerverend, cc .
■flj HE film als geen ander, een film die zijn we
■HJ HH niet kent. __-^fl9 _t MOONWALKER DDQ^^

Dag. 2.00-7.00 uur. Za., zo. ook 4.00^^
Eddie Murphy zoekt een vrouw diezij"
intellect prikkelt.
En als het kan wat anders ook.

9 E COMING TO AMERICA
7 9 E Dag. 6.45-9.00 uur.

■flj Ha Do., vr., ma., di. ook 2.00 uur. y

■flj HE Een keiharde aktiefilm over een groep
gewetenlozeterroristen die een boven-"verdiepingvan een wolkenkrabber onve
maken. BruceWillis ontziet niets of nien

DIE HARD
Dag. 9.00 uur.

Nederlands gesproken Walt Disney fi|m

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

■flj HE De nieuwe avonturen van

\\ E PIPPI LANGKOUS
■flj HE Geheel Nederlands gesproken.
■flj HE Za., zo. 2.00-4.00 uur. Woe. 2.00 uur.

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

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

’ 12.50/ 10.75. ______--'
Za. 28 jan. Marottezitting
20.11 uur Slotzitting. Entree ’ 11,00- —-'
Zo. 29 jan. Receptie Prins Peet I
17.11 uur Toegang gratis.

_____
Do. 2feb. Auw Wiever Bal
20.33 uur Entree ’ 7,50 -—'
Za. 4 feb. Carnavalsconcert
20.00 uur Limburgs Symphonie Orkest.

Uitverkocht. ■ --'
Zo. 5 feb. Carnaval 1989
Ma. 6 feb. Muziek: Walter Nita met The Run.
Di. 7 feb. Entree ’ 7,50 p.a. Passé Partout voor
20.11 uur 3 dagen’ 17,50. ■
Expositie: Aloys Verhoeve

' t/m 27 (geb. 1921-overl. 1978)
januari Olieverfschilderijen. **
Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten.
124567 _______«^^

Limburgs Dagblad



Beweging
De Rainbow-beweging is al
sinds 1987 in onderhandeling
met satelliet-organisaties in
Luxemburg en Londen. Voor
de radio-uitzendingen wordt
gepraat met British Telecom
en voor de tv-uitzendingen zal
naar alle waarschijnlijkheidge-
bruikt worden gemaakt van de
Astra 1 ofAstra 2-satelliet.
Op dit moment wordt, aldus
Dorenbos, 'hard gewerkt aan
het ontwikkelen van program-
maconcepten. Naast een groot
aantal godsdienstige program-
ma's zal dezender ook speciaal

op jongeren gerichte uitzen-
dingen, ontspanningsprogram-
ma's en documentaires bren-
gen. Voor de productie daar-

van zal gebruik worden ge-
maakt van het 'ruime aanbod;
aan faciliteiten dat de media-
markt biedt.

" Drs L.P. Dorenbos, drijvende kracht achter de stichting
Rainbow.

'Samen zijn we een puzzel die in elkaar wordt geschoven'

Four Tops na opzienbarende transfer weer eigentijds
Van onze showpagina-redactie

BUSSUM - The Four Tops laten in de Countdown-studios
in Bussurn lang op zich wachten. Jullie eigen schuld,
meent het veteranenkwartet. De garderobe moet maar in
orde zijn. Zolang dat ene witte overhemd vermist blijft,
kan zowel de televisieploeg als de verzamelde pers het wel
schudden. Geen shirt, dan ook geen opnamen of inter-
views, luidt de patstelling, die na een zenuwslopend uurtje
met de vondst van het verdwenen kledingstuk gelukkig
Wordt opgeheven.

"Pat overhemd is natuurlijk
«echts een detail, maar juist daar
hechten we enorm veel waarde
*Bn. Zeker als je langer mee-
loopt, zoals wy, leer jehet belang
lfi te zien van dergelijke bykom-
stigheden. Verslap je op één
Punt, dan volgt er vroeg of laateen tweede en daarnaeen derde,
enzovoort, enzovoort. Op een ge-geven moment ben je dan ner-gens meer," verklaart solo-zan-ger Levi Stubbs even later deon-
J^uvan zyn groep om mee tewer-
*en aan een alternatieve oplos-
Slng voor het 'shirt-raadsel'.
°e inmiddels 52-jarige voorman
*eet waarover hij het heeft. Met
Ö)n drie jeugdvrienden 'Obie'Jjtenson, Lawrence Payton en
fJuke' Fakir vormt hij al meer
ïan 35 jaar een zangclubje, dat
th? yeerSa niet kent. 'Indestruc-
,'ble' heet het titelnummer van,vn jongste album, waarin ze
"vn unieke onderlinge broeder-band bezingen. OnverwoestbaarSenken ze dus te zijn, die Four*°Ps uit Detroit. Wie hun, nu
"eer hitgevoelig 'Loco In Aca-
pU/cP' hoort, zal ze moeilijk on-
«eiyk kunnen geven.

g.et V_erse succes is volgens Levilubbs hetresultaat van een ver-antwoorde verjongingskuur, dieairect verband houdt met deyergang van platenmaatschap-
pij Motown naar concurrentl^sta. Een opzienbarende trans-r ln feite, tegen de achtergrond
l9fi\de s.ensationele terugkeer in83 by eerstgenoemde firma,aar ze in de jaren zestig hun

serie klassiekers scoor-pen- Op dit oude nest (van Berry
kwam het kwartet zo-maar opnieuw onder de hoedean hun toenmalige hitleveran-CJers Holland-Dozier-Holland.

Lijntje
mdat de spectaculaire opbloei,"?e alom was voorspeld, uitbleef,

gingen beide partyen weer uit-een en toen stond Clive Davis,
"aas van Arista en ontdekkery/wi onder anderen Whitney"ouston, klaar om The Four
*°ps in te lijven. „Hy wilde ons
*| vele, vele jaren hebben, maarwe hebben hem eigenlijk altijdaan het lijntje gehouden. Achter-

af beschouwd is dat misschien
niet verstandig geweest, want
Clive is een man met een uitzon-
derlijk goed oor voor muziek.
Met al zyn artiesten heeft hij een
bepaald idee voor ogen. Daarom
dat hij het liefst zelf een stem
heeft in de invulling van hun pla-
ten. De meeste nummers op 'In-
destructible' zijn door hem gese-
lecteerd."
„Daarnaast heeft hy zyn uiterste
best gedaan om voor ieder num-
mer de geschikte producers te
vinden. Op die manier zijn we in
aanraking gekomen met voor
ons jonge jongensalsNarada Mi-
chaël Walden, Huey Lewis en
Phil Collins. Met hen hebben we
aan ons eigen geluid iets kunnen
toevoegen, waardoor we in een
klap weer helemaal up to date
klinken," aldus de tegenwoordig
bebaarde Levi Stubbs.

Over Motown en Berry Gordy
hoor jevan hem vrijwel niets dan
goeds. Ondanks alle hevige con-
flicten die er zijn geweest en on-
danks alle miskleunen dievan de
andere zijde tegenover The Four
Tops zijn gemaakt. De financiële
onderwaardering (in 1972 de
voornaamste aanleiding tot het
vertrek van het kwartet), het ge-
brek aan artistieke aandacht
(reeds na opstappen Holland-Do-
zier-Hollandin 1968),en de inter-
ne concurrentiestrijd met stalge-
noten als Diana Ross & The Su-
premes, The Temptations en The
Jacksons ten spyt, by Levi
Stubbs hoefje niet meer met die
minder prettige ervaringen aan
tekomen. „Ikkijk lievernaar wat
goed is gegaan en dat is heel wat.
Los van alle wapenfeiten op de
plaat, heeft Motown veel bijge-
dragen tot onze algemene ont-
wikkeling. Daar hebben wy, die
al meer dan tien jaarbezig waren
voordat Berry Gordy ons con-
tracteerde, onze trots gekregen
en hebben we geleerd hoe je
moet overleven."
„Daarnaast was het daar by ons
in Detroit zeer zeker maar al te
vaak one big happy family. Wat
wil je, de ene dag stond Stevie
Wonder bovenaan de hitparade,
een paar dagen later was het
Marvin Gaye of Smokey Robin-
son, dan weer waren wij het of
The Supremes die een hit te vie-
ren hadden. Op dat soort mo-

menten heerste er echt eensfeertjevan: Hier klopt het muzi-
kale hart van de natie."

" The Four Tops
beleven zelf de meeste 10l

aan hun optredens...

Ego's
Was het uiteenvallen van de zobijzondere 'familie' naar zyn be-
scheiden mening 'echt onvermij-
delijk', zijn eigen groep heeft
Levi Stubbs altijd bij elkaarkun-
nen houden. Zelf vindt hy dat
eigenlijk minder verwonderlijk
dan de buitenwacht steeds sug-
gereert. „Ach, waardoor kryg je
onderling problemen? Om geld
en door botsingen van de ver-
schillende ego's. Bij ons hebben
dat soort kwesties nooit ge-
speeld. Komt waarschijnlijk om-
dat we alvan jongsaf aan met el-
kaar zijn opgetrokken en de weg
naar ons eerste grote succes ('Ba-

by I Need Your Lovin', 1964) be
hoorlijk lang is geweest."
„De eenheid bij ons zal daarom
automatisch groter zyn geweest
dan by de meeste andere groe-
pen. Ën omdat we zoveel magere
jaren hadden gekend was er ook
zoveel dankbaarheid en tevre-
denheid," herinnert de officieuze
leider zich. „Dergelijke gevoe-
lens bleken later, toen we aan de
lopende band hits afleverden,
diep in ons te zitten. Nog altijd
beschouwen we onszelf als ge-
luksvogels, dat we met onze hob-
by een dik belegde boterham
kunnen verdienen. We begrijpen
best dat je in dit vak niet altyd
nummer één kunt zijn en dat jeje
soms ook uit diepe dalen moet
knokken. Maar wat geeft dat?
Niets is leuker dan zoiets met je
beste vrienden te kunnen be-
werkstelligen."

Van enige behoefte aan afbou-
wen is bij geen van allen sprake
stelt Levi Stubbs met nadruk
„Weet jewie er de meeste 10l be-
leven aan onze optredens? Wy
zelf! Vooral nu we met dit nieu-
we album een hele nieuwe gene-
ratie fans hebben aangeboord.
Overal waar we komen worden
we geconfronteerd met tieners,
die denken dat we nog maar net
begonnen zyn. Een beter bewijs
dat je muzikaal springlevend
bent is, denk ik, niet mogelijk."
„Natuurlijk houden we best wel
rekening met onze leeftyd en ons
gezinsleven. We zijn niet meer zo
bezeten dat we voor The Four
Tops alles opzij zullen zetten.
Het is gewoon een feit dat een
ieder van ons thans meer dan
vroeger behoefte heeft om zich
terug te trekken in zijn eigen
huis om een beetje te keuvelen.
Ik kan me bijvoorbeeld dagen
vermaken met koken. Omdat
mijn vrouw daar niet zo van
houdt, nodig ik dan Aretha
Franklin, die vlakbij me woont,
uit. Er is dan maar een ding dat
telt: lekker eten."
„Zo hebben we allemaal onze
eigen methoden om ons af terea-
geren. Komen we weer bij el-
kaar, dan is het net alsof er weer
een puzzel in elkaar wordt ge-
schoven. Voelt een ieder zich in-
eens weer net even iets meer dan
in zijn eentje. Dat gebeurt echterslechts als we met zn vieren zijn.
Alleen daarom alzal er nooit een
ander tot The Four Tops kunnen
toetreden. Stapt er ooit iemand
uit, dan is het meteen afgelopen
en dat weten we allemaal."

Vrouw Koos Alberts
ernstig gewond

JEEWOLDE - Joke Alberts,
ac vrouw van de populaire zan-ger Koos Alberts, is gistermor-gen geopereerd aan een ernsti-ge enkelfractuur in het St.Jansdalziekenhuis in Harder-
wijk. Joke raakte dinsdagmid-
dag betrokken bij een frontalebotsing op deKnardijk in Zee-
wolde waarbij de tegenligger,
«e 73-jarige G.J.A. uit Zeist om
net leven kwam.
Volgens de manager van het
echtpaar Alberts, Leo Lucas-sen, maakt Joke het redelijk.
..Ze heeft natuurlijk een shock,
want ze voelt zich toch schul-

dig aan de dood van de tegen-
ligger, hoewel Joke geen enke-
le blaam treft. De man nam een
bocht te ruim en reed daardoor
op de verkeerde weghelft. Een
auto dievoor Jokereed kon de
tegenligger nog net ontwijken,
maar Jokekon geen kant meer

op. De botbreuk lijkt mee tevallen, hoewel de artsen op dit
moment nog niet kunnen zeg-
gen wanneer Joke weer op de
been zal zijn."
Volgens Lucassen verwerktKoos Alberts, die in 1987 totaal
verlamd raakte na een auto-on-

geluk, de klap vrij redelijk.
„Koos is natuurlijk blij dat het
voor Joke toch redelijk goed is
afgelopen. Hij wordt nu om-
ringd door vrienden en familie-
leden die zo goed en kwaad als
het gaat de verpleegsterstaak
van Joke overnemen. Koos is
sinds vorige week definitief
ontslagen uit het revalidatie-
centrum De Roessingh in En-
schede."
Joke Alberts was gistermiddag
bij haar dochter in Lelystad ge-
weest en kreeg het ongeluk op
de weg terug naar huis.

show

Rainbow Family Channel over plannen

Evangelie 24 uur
via de satelliet

Van onze rtv-redactie
DEN HAAG - Via een 24-uurs
radio- en televisie-satellietka-
naal wil de christelijke Rain-
bow Beweging van ex-EO-di-
recteur drs L.P. Dorenbos, nog
voor 1992, haar boodschap in
Europa verspreiden. Door de
uitzendingenvan 'Rainbow Fa-
mily Channel' wil de organisa-
tie het evangelie verkondigen
en het gezin 'als basis van elk
samenlevingsverband' propa-
geren. Bij depresentatie van de
plannen in Den Haag, om-
schreef Dorenbos de regen-
boog als een symbool van
'hoop, verwachting en waar-
schuwing' in een 'turbulente
wereld.
De nieuwe satellietzender

krijgt een commercieel karak-
ter. „Maar de reclamebood-
schappen die we zullen uitzen-
den moeten uiteraard in ons
concept passen," aldus Doren-
bos. „Er zullen wat dat betreft
strenge regels worden opge-
steld." Verder moet dewerking
van 'Family Channel' worden
gefinancierd door abonnees
(het lidmaatschapsgeld zal 25
gulden per jaar bedragen) en
door belanghebbende organi-
saties. Dorenbos wil ook zend-
tijd verkopen aan organisaties
als bijvoorbeeld Unicef. Op
deze manier hoopt hij de beno-
digde 50 tot 70 miljoen gulden
bijeen te krijgen die, jaarlijks,
nodig is om het satellietstation
draaiende te houden. Nog dit
najaar wil 'Family Channel' be-

ginnen met ac raaio-uitzenain-

gen. Daarvoor zijn in eerste in-
stantie 100.000 abonnees no-
dig. Op langere termijn wil de
organisatie, in Europa, 1 mil-
joen leden werven.
De eerste tijd zullen de uitzen-
dingen in het Engels en Duits,
en voor een klein deel in het
Nederlands, worden verzorgd.
In een later stadium zullen ook
programma's worden gemaakt
in de Skandinavische talen en
in het Frans.

show/rtv
redactie: harrie cremers

Soulsister met
eerste elpee

Van onze showpagina-redactie

ANTWERPEN - De Vlaam-
se popgroep Soulsister staat
hoog in de top tien met het
nummer The Way To Your
Heart. Het is een nummer
van hun onlangs versche-
nen eerste lp It Takes Two,
die in België goed verkoopt.
In Nederland laat het suc-
ces wat op zich wachten. De
leden van Soulsister twijfe-
len echter niet: de plaat zal
ook in Nederland een hit
worden.

„In Nederland loopt de plaat nog
niet echt, maar in België wel.
Dat komt omdat de Belgen ons
kennen van live-optredens en de
Nederlanders nog niet. We heb-
ben ons image in Nederland nog
niet gevestigd."
Aan het woord is Paul Michiels,
één van de twee zangers van
Soulsister. Hij speelt tevens kla-
vier. Jan Leyers is de andere
zanger. De groep is ongeveer
drie jaar geleden opgericht en
bestaat behalve uit de twee lead-
zangers uit vier instrumentalis-
ten en een manager. „Ja, die
hoort ook bij de groep",zegt Jan
Leyers nadrukkelijk. „Na elke
repetitie hebben we een verga-
dering met hem, al duurt die
maar vier minuten."

" Soulsister
...Jan Leyers en Paul Michiels, zangers van de Vlaamse

band...

25 jaar
Paul Michiels zit al meer dan 25
jaar in het vak. „Toen ik vijftien
was, in 1963, stapte ik voor 't
eerst op de bühne. Vanaf die tijd
heb ik gespeeld en tot nu toe heb
ik me heel goed geamuseerd",
vat de zanger zijn loopbaan sa-
men.
Michiels speelde bij talloze groe-
pen in Nederland, België en En-
geland en maakte zelf tussen-
door ook nog enkele singles. In
1986 ontmoette hij Jan Leyers.
„Jan is de man waar ik eigenlijk
mijn hele leven op heb zitten
wachten", zegt Michiels daar-
over. Toch legt hij er nadruk op

dat ze geen vrienden zijn. ,;We
zijn wel compagnons. De meeste
popgroepen ontstaan doordat
enkele vrienden met elkaar een
groep beginnen. Wy leerden el-
kaar kennen door de muziek, dat
is ons contactpunt. Soulsister is
geen groep die op basis van een
'toffe jongensclub' is gefor-
meerd."

Achtergrondmuziek
Jan Leyers maakte, voordat hij
met Paul Michiels Soulsister be-
gon, achtergrondmuziek voor
theater-, film- en televisiepro-
dukties. Zo werden onder ande-
re de shows van Bart Peters
(„ook 'n Belg") door hem van
muziek voorzien. Hij is niet zo
pardoes in de popscène gerold
als Michiels. „Ik ben gediplo-
meerd wijsgeer", zegt hij en dat
is tijdens het gesprek te merken.
„Ken je de theorie van de absolu-
te leeftijd?" vraagt hij, als hij een
antwoord moet geven op de
vraag hoe lang hij al op de we-
reld staat. „Sommigen worden
als vijftig-jarige geboren en blij-
ven dat ook hun hele leven. An-
deren zijn hun leven lang zeven-
tien. Volgens die theorie ben ik
tweeëntwintig jaar en Paul ze-
ventien." Volgens de theorie van
het Burgerlijk Wetboek is Mi-
chiels 40 en Leyers 30.

„Binnen Soulsister ben ik het
hoofd en Paul de buik", legt
Leyers uit. „Ik ben meer berede-
neerd, Paul reageert instinctief."
Leyers zegt pas tevreden te zijn
met een nummer als hij het zelf
goed vindt. „Of, zoals een ver-
licht Frans filosoof uit de acht-
tiende eeuw eens zei, als ik een
boek wil lezen, dan schrijf ik er
één."

Volgende maand begint de for-
matie aan een toernee door Ne-
derland, te beginnen in Ridder-
kerk op 24 februari. Ook komt
tegen die tijd de nieuwe single
van Soulsister uit, met de titel
Blame You. Wie daar niet op wil
wachten kan de elpee 'It Takes
Two' kopen. Daar staat het num-
mer ook op.

nederlondse top veertig
HEERLEN - Het nieuwe 'nummer-één-geluid' in de Nederlandse top
veertig komt dezeweekvan Tina Turneren David Bowie. Hun hit, sa-
men met 39 andere muzikale 'smaakmakers', valt vrijdagmiddag van-
af 15.03 uur weer te beluisteren via Radio 3.

1 ( 2) Tonight - Tina Turner & David Bowie.
2(1) Can't stay away from you - Gloria Estefan & Miami Sound

Machine
3 ( 5) Bring me edelweiss - Edelweiss
4 ( 4) Good life - Inner City
5 ( 6) Somethings gotten hold of my heart - Mare Almond
6 ( 3) First time - Robin Beek
7 ( 8) Especially for you - Kyüe Minoque & JasonDonovan
8 (13) Buffalo stance - Neneh Cherry
9 ( 9) Say a little prayer - Bomb the Bass

10 ( 7) The way to your heart - Soulsister
11 (26) You got it - Roy Orbison
12 (23) Baby don't forget my number - Milli Vanilli
13 (18) Musica e - Eros Ramazzotti
14 (14) I know him so weil - Whitney & Cissy Houston
15 (20) Nights over New Vork - Mc Miker G & DJ Sven
16 (16) 'n Sneeuwwitte bruidsjurk - Henk Wijngaard
17 (17) Lovin' whiskey - Rory Block
18 (10) Two hearts - Phil Collins
19 (21) Rag doll - Aerosmith
20 (12) Never trust a stranger-Kim Wilde
21 (11) Smooth criminal - Michaël Jackson
22 (29) Skin to skin - Harry Belafonte & Jennifer Warnes
23 (24) How can I fall - Breathe
24 (33) Doe ze thuis de hartelijke groeten - De Deurzakkers
25 (25) Love bites - Def Leppard
26 (—) She drives me crazy - Fine Young Cannibals
27 (—) Loco in Acapulco - The Four Tops
28 (35) Stakker humanoid - Humanoid
29 (—) Polonaise hollandaise- Johnny Camaro
30 (32) Keeping the dream alive - Freiheit
31 (—) Love train - Holly Johnson
32 (15) Angel of Harlem - U 2
33 (37) My best friend - Lois Lane
34 (19) Come out to play - UB 40
35 (22) Twist and shout - Salt 'n Pepa
36 (27) Take me to your heart - Riek Astley
37 (28) Orinoco flow - Enya
38 (34) Till I loved you - Barbra Streisand & Don Johnson
39 (30) Life's just a ballgame - Womack & Womack
40 (31) Put a little love in hour heart - Annie Lennox & Al Green
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Wil je een baan - kies dan een technisch vak
op een school met 75 jaarervaring.

Technische
■^4T*^- School Heerlen

Burg. de Hesselleplein 31, 6411 CH Heerlen, tel. 045-713687
Zowel klassikaal als Individueel onderwijs op A-, B-, C- en D-niveau.

BOUWTECHNIEK INSTALLATIETECHNIEK
-timmeren -cv., gas, water, sanitair en- schilderen dakbedekkingen

I melJsbe!e^aken,S,°fferen
MECHANISCHE TECHNIEK- verspanende technieken

CONSUMPTIEVE TECHNIEK - plaatwerken- brood/banketbakken - fijnmechanische techniek- koken/serveren - moderne lastechnieken w.o.
ELEKTROTECHNIEK MIG/TIG
- elektromontage MOTORVOERTUIGENTECHNIEK- elektronika - benzine- en dieselmotoren
SPECIFIEKE OPLEIDINGEN Speciale aandacht voor- ter voorbereiding op o.a. de MTS INFORMATICA en automatisering

OPEN DAG
Zaterdag 28 januari 1989 van 10.00 - 13.00 uur

Het -GEDENKBOEK-, - 75 jaar - de handen uit de mouwen -
is tijdens de open dag verkrijgbaar! nem

Publikatieaangeboden dooidit blad in samenwerking met de Stichting IdeëleReclame gülb

SOMMIGE GOEDZIENDEN
ZOUDEN DAAR EENS

AAN MOETEN DENKEN.
Zon honderdduizend Nederlanders hebben te kam-

pen met slechtziendheid.
Dat is niet zielig, maar wel verdraaid lastig.
Want sommige slechtzienden kunnen bijvoorbeeld

overdag redelijk goed zien.
Maar 's avonds praktisch geen snars.
Anderen zien een paar vierkante centimeter scherp

maar alles er omheen wazig.
Zo zijn er vele vormen van slechtziendheid, waar

weinig of niets aan te doen is.
U kunt er wel iets aan doen. Heel af en toe.

Gewoon door begrip te tonen.
Of waar nodig een helpende hand uit te steken.

Soms herkent u een slechtziende aan de button die verkrijg-
baar is bij de Nederlandse Vereniging van /^Q\
Blinden en Slechtzienden, Postbus 2344
3500 GH Utrecht, telefoon 030-931141. \J£/

k. VERWARMINGS-
;tADIATOR lang 130, hoog
100. dik 8 cm. 043-645628.
Te k. prachtige manou
KINDERKAMER met
:ommodekast, kleerkast en
edikantje’ 1400,-; Tel. 045-
-57213.
Te k. HERENKAPSA-
LONINSTALLATIE. kas-
sa, open winkelstellage.
fel. 045-312459.
AARDAPPELS kleibintjes
/anaf 30 et. p.k. Fritesaard-
ippels 100 kg ’ 35,-; uien 5
<e ’2,50; wortels 5 kg
(2,50. Veendrick, ingang
■casteel Amstenrade.
Te k. KOLEN le keus. Tel.
)45-422217 of 423199.
Aanbieding VLOERTE-
GELS 32 x 3Z cm ’24,50
p/m2, tegellijm, voegsel en
BTW inbegrepen, franco
thuis bezorgd. Tegelhandel
Janssen v. Dorst. De Hut 7,
Gulpen. Tel. 04450-1970.
STOOKHOUT: droog po-
oulier. 4 mJ ’ 240,-. eiken 4
-n3’340.-. 045-318518.
HOUTHANDEL Land-
graaf, voor al uw bouw- en
:uinhout, dakplaten enz.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
iissenboscn-Landgraaf,
145-318518.
Revox tape-deck 595,-; de-
ion tuner 195,-; tune-verst.
'xIOOW comf. afstandsbed.
495,-. vest. 2xlooW 245,-
-2x90 W 195.-, 2x35W 125,-;
:uner 75,-, 125,-; cass.deck
125.-. 150,-, 175.-. 195,-etc.F.
VIEYER, verzetstr. 15.Hrln.
rel. 417651.
Te k. KTV met afstands-
bed. Tel. 045-725008. :

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.
HARDHOUT eiken- beu-
ken- merbaumeranti- ma-
honie enz. Op maat ge-
schaafd leverbaar. Geurten
Hoensbroek 045-212531
Hommerterweg 27.
Te k. eiken BANKSTEL.Tel. 043-648387.
Te k. WASMACHINE
i.z.g.st. Gratis thuisbezorgd.
Tel 045-416575.
Te k. LATEX voor binnen
+ buiten; beton + wegen-
verf voor Vi pr. Tel. 045-
-213563.
Te k. wegens verh. INBOE-
DEL i.z.g.st. Tel. 04490-
-20889. M. v. Bourgondiestr.
26 Sitt.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel barokstijl, eet-
hoek en enkele Perz. tapij-
ten. Alles als nieuw. Tel.
045-223094 of 323751.
Te k. SPIJLENBEDJE,
l.eiken evtl. met toebéh.
Tel. 045-753446.
Rechte biels v.a. ’20,-.
Voor al uw vacuüm- en ho-
gedruk geïmpregneerd
(TUIN)HOUT; Impreg BV,
In de Cramer 104, Heerlen.
751687.
Weg. verhuizing te k. brui-
ne PIANO Stembach.
Vr.pr. ’950,-. Tel. 045-
-252896.

Te k. vellen LEER voor
vele doeleinden. Tel. 04490-
-52652.

Gebr. DIEPVRIEZERS,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
alle huish. apparaten, naai-
machines, ook klokken en
fietsen. Kl. defect geen be-
zwaar. Tel. 045-726206.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.
Te k. gevr. defecte KLEU-
REN-TV'S v.a. 1981 (type-
nummer vermelden). 045-
-723712.
Te koop gevraagd AARD-
APPELEN (bintje) voor in-
dustrie (min. 100 ton). Oer-
lemans Diepvries Centrale
B.V. t.a.v. dhr. L. Heynen.
Tel. 04763-9222.
TUINFREES te k. gevr.
Postbus 9, 6343 ZG Klim-
men.
Te k. gevr. restpartijen
WINKELVOORRADEN.
Uw aanb. naar postbus 63,
8.3980 Tessenderlo.

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude whvenpak- 'ies te h. Boumans, Vredes-
nofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960. ' 'Gemeub. ZIT/SLPK. dou-
che, keuk, Panneshei- ;
derstr. 1 en 19,Kerkrade.
Te HEERLEN-HEERLER- j
BAAN te h. een nette wo-
ning met gar., ’950,-. Inl. i04490-48180. !

Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide gem. KAMERS m.
gebr. v. keuken, cv. en dou-
che. Tel. 045-717525.
Mooie ruime KAMER, cen-
trum Heerlen (liefst stu-
dent) ’295- p.mnd. Tel.
045-421524.
ZIT/SLAAPK, tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 uur 045-229654.
KAMER te huurvoor nette
Eersonen, hartje Hoens-

roek. Te melden na 12.00
uur 045-224509.
STUDENTENKAMERS te
h. centr. Heerlen v.a. ’ 285,-
-all-in, tel. 045-244544.
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.
H'broek nabij centr. AP-
PART. ’ 395 - en f 495,- all-
in m. gebruik v. douche en
w.e. Tel. 045-229883 tussen
18 en 20 uur.
Te huur FRITUREZAAK
te Heerlen met inventaris.
Nieuw ingericht, voorlopig
zonder woning, goede lig-
ging metgoede omzetmog.-
heden. Ervaring gewenst.
Tel. 045-314719.
KAMERS te huur, alleen
voor uiterst nette personen.
Gelegen bij winkelcentrum
Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
1-pers. APP. best. uit
zit/slpk., keuken, badk.
Cremerstr. 4 Valkenburg.
Te h. kamers en apparte-
menten te SUSTEREN,
04499-1615 of 06-52107978.
KAMER te h. met cv. te
Valkenburg. 04406-12875.
Over te nemen te MAAS-
MECHELEN (b.) pracht en
goedlopend „Nachtcafé"
met kleine restauratie
(snacks). Rijksweg 187, 09-
-32111761175. ;

Over te nemen en/of te h.
RESTAURANT Mano te
Maasmechelen (B.). Kon.
Astridlaan 8. Zich wend.
Rijksweg 187, 09-
-3211761175.
KAMER te huur in Simpel-
veld. Pr. ’350,-; Te bevr.
045-443238/443716.

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.
Met spoed gevr. door twee
jongevrouwen (werkend +
studerend) WOONRUIM-
TE: huis of etage, min. 4ka-
mers te Heerlen-Zuid of
centr. Tel. 04405-3394 of
045-717985.
Te h. gevr. zo spoedig mog.
WOONHUIS m. 2 a 3 slpk!,
omg. Valkenburg, event. m.
tuin. Tel. 04406-16179.

WONINGRUIL. Nieuw
modern app. in Geleen te-gen woning te Nieuwstadt.
Tel. 04490-43324.
Gevr. WONING met 3
sl.krs. en zolder met trap te
Hoensbroek, aangeb. een-
gezinswoning te Hoens-
broek. Tel. 045-220735.

Pracht. LANDH. te k. 4
slpk., tuin + 1200 m2. Aan
de Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
Te k. halfvrijst. WOON-
HUIS in centrum Nieuw-
stadt. Met oprit, voor- en
achtertuin. Ind. beg.gr.: hal,
toilet, kamer, keuken, kel-
derkast, serre en berging;
le verd.: 3 slaapkamers,
badkamer met zitbad en 2e
toilet; 2e verd.: grote zolder
en cv. Direct te aanvaar-
den. Vr.pr. ’ 135.000- k.k.
Tel. 04498-54469.

SCHUURTJES, tuinhuis-
jes, kippe- en hondehok-
ken, vele afm., reeds vanaf
’195,-; Houtbouw
Übachs, Eygelshover-
gracht 39, Kerkrade-Vink.
Tel. 045-460252.
HUIS te k. ofte h. midden-
Kerkrade met gar. Te bevr.
Kruisstr. 80 Kerkrade. Tel.
045-453929.
Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons
kantoor, zoeken wij drin-

fend woningen te k. tot
450.000,- in Geleen/Sit-

taroVStein/Beek/'Born e.o.
N.W.M. QUADEN, make-
laar-taxateur o.g. Lid NVM,
Gelrestr. 4 Munstergeleen,'
04490-19644. .
DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf
’0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie). Tenelen-
weg 8-10, tel. 045-750187.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat., f 2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045--725260.
Tek. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. z.m. DWERGTEC-
KELTJES rood en zwart
met stamb. Prov.weg Zd.
143 Oirsbeek.

BOOMERS, york en foxter-
riertjes. Tel. 04459-1237.
Te k. gevraagd RECREA-
TIEPAARD. Aanbiedin-
gen. Tel. 045-216527.

Zeer zuinigeFord ESCORT
i.g.st., apk. Vr.pr. ’1150,-.
Palmstr. 62 Passart-Zd.
Heerlen.
Te k. HONDACR 125 bwj.
'86 z.g.a.n. 04490-16110, tus-
sen 18 en 19 u.

Te k. PUCH Maxi weinig
gebr. m. sterwielen, pr.

’ 850,-; Tenelenweg 77
Voerendaal. Tel. 045-
-753709.
Dames- HERENFIETS v.a.
’65,- p.st. Renfiets 61 cm.
Tel. 045-257371.
Te k. ZÜNDAPP GTS 50,
z.g.a.n., rood/zwart ’ 650,-.
Heerlerweg 19 Hoensbroek.

Uw VERZEKERINGEN te
duur? Informeer eens naar
onze tarieven. Bel tuss. 9 en
11 uur of 18 en 20 uur 045-
-423208.

Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
Elke donderdag gezellig
DANSEN in Eldorado.
Bongerd 5, Spaubeek, tel.
04493-4193. Met orkest of dj.
Alleenst. CONTACT-
AVOND, iedere donderdag
vanaf 20.00 uur. Dancing
Heliport. Gezellig dansen.
Legitim. verpl. Tel. 043-
-219704 achterkant Eurohal,
Griend 9-11, Maastricht.
Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.

Jnge vlotte vrouw, 35 jr.
zoekt leuke spontane
VRIENDIN, liefst m. kin-deren om gezellige dingen
samen te doen. Tel. 04490- .
43324.
Nette ser. jongeman 26 jr.,
.geen uitg.type, z.k.m.
MEISJE, of jonge vr. 19-25
jr. ongeh., thuisw. voor ser.
relatie. Liefst met foto on-
der crew. ret. Br.o.nr. BR
341 Limburgs Dagblad,
Rumpenerstr. 81, 6441 CC
Brunssum.
Levenslustige weduwe 66
ir. zkt. intelligente PART-
NER met zonnig karakter
om sam. het mooiein het le-
ven te beleven. Br.m..foto
en korte levensbeschr.
wordt altijd beantw.
Br.o.nr. SB 041 L.D. Fr.
Erensln. 4, 6371 GV Land-
graaf^
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150 Hoens-
broek. Elke dond. vrijd. en
zaterdag gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek^

ANWB auto- + motorry-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.
STUDIEBOEKEN bestelt
u bij boekhandel Gustave
dr. Poelsstraat 22, 6411 HH
Heerlen, tel. 045-714956.

SILO-verharding, erfverh. 'etc. vies. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’ 6,-; Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1tot 36 mnd., voor

’ 600,-. Inl. 04490-45033.
Heden 26 januari grote or-
gel-, keyboard- en electr.
PIANOSHOW van 18.00 -21.00 uur. Met medewer-
king van Michel Voncken,
bij Muziekhuis Lyana,
Mauritsweg 48 Stem, tel.
04490-33227.

Te huur op gez. camping m.
zwemb. Frejus STACARA-
VAN m/douche/toilet ml.
09-3394539681 Ned. spre-
kend.
Portugal - Algarve luxe 6
pers. APPARTEMENT te
h. dir. aan zee ’ 750,- tot

’ 1000,- p.w. 045-452865.
STRANDVAKANTIE!
Huur een stacaravan op
camping aan zee (Walch-
/Zeel.). Vrij vóór 22-7 en
vanaf 5-8. Inl. 01181-1882.

Te k. CARAVAN Munster-
land Luxus 500 F, bwj.
1986, 5-pers. voorzien van
wasruimte, t.v.-antenne,
voortent, pr. ’ 14.500,-; Pas-
mans. Kerkrade, 045-
-459897.

Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpstraat 45a, Nuth, t.o.
kerk, naast Chinees restau-
rant.

GEBIT gebroken.? £L<lterwijl u wacht. BorsD"jj
en Moers, Streepersn-
Schaesberg. 045-3lsgf*>j_
TV-REPARATIE Xförfvoorrijkosten. Z.-Lin,,?2-
tv-service. Tel. 045jj15^
STOELMATTERIJ >nieuwt rieten, biezen e'gjj
tan stoelen met gar-
-418820. _^
Voor alle koelkast- en^Cvriesreparaties yl^RfA.
Tel. 045-441566 ofjgl^
GEBIT gebroken? £0 u
terwijl u wacht. Hoon > <Akerstraat Nrd. 328, Hoe
broek. Tel. 045-228211^De massage van VER
QUE is uniek. Tel.
22848JJg^enjex):_^
Groenstraat. Donderdag
febr. as. AUW Wffi
BAL kaarten: Oj&gll^gj
Diepvries- en KOELK^*,
REPARATIE zonder \

rijkosten. Bel Geleen U*"

_
45230. Service binne"
uur. .____-rprJ'PARAGNOST-MEDIVL'j
Helderziende voor aes n
dige hulp in elke pr°b'f
situatie.Tel. Ms_jggggi>-

Mooie eiken BANKS■ ,
v.p. 975,-; zwaar eik.. *?e jJtafel v.p. 325,-; massiei ,
eethoek v.p. 975.-; P^bgroot eiken wandni<=
v.p. 1975,-. Ook apart v
045-323830. —-—^iSpeciale aanbieding-,,
en VLOERPLAT!^ g
keus nu ’47,50 P-P'^handel Rinkens Lanöë
045-319846. __—--^iï
Te koop MERGELB^
VENBUS, handwer*.
04458-2625. ___^-^JI
Voor alle OCCA&' c
MEUBELS, eiken, 'tl
barok, slaapkamers, et

_
kasten, salontalfi^ gri
Kouvenderstr. 208, f 1
broek. ______^~^
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Duitsland 1
I 09 Ac

1ft-*5 ZDF-Info Arbeit und Beruf.IoS2 Heute-,i"3 Der Kronprinz. Herh.
~f0Urnschau.
i|l° Studio 1. Herh.
la'ftÜ Persoverzicht.
,< °0-13.15 Heute.
'Snn ** Teletekstoverzicht.
'S ne Ta9esschau-»os Sinha Moca - die Tochter des

klavenhalters. Braziliaanse seriepaar de roman van Maria Dezonne
j acheco Fernandes. Met: Lucelia
I £antos, Rubens de Falco, Marcos

1s a"'o e.a.
'"30 Berlin - Ecke Bundesplatz. Se-

I'6 portretten. Afl.B: Menschen auf
u!*> Weg ms Jahr 2000.
Hie DieTr'ckfilmschau.■'5 Der Feind. Engelse jeugdserie
Aaar het boek van Robert Westall.
?J.et: Chas McGill, Audrey Parton,

l6dny Nicol ca- A,u-
-.y*0 Mission Terra. Expedition zumauen Planeten. Kinderserie. Afl.:

1? ieTrak,orruft-I7_f Tagesschau.
1~5 Remington Steele. Afl.: Die lie-

dje amilie-- 18'?° Tagesschau.
18 eo Hier und Heute- Actualiteiten.va< Falcon Crest. Serie. Afl.: Faule
i„ncl<s.19eo ~*oon ro9ramma-overzicht.
JO -je Tagesschau.

hart Veto" Presentatie: Heinz Bur9"
v a". Burgers protesteren tegen de, rPleegnoodsituaties in het zieken-

*i'SEer7Sinn-
Mal1Bastard- Driedelige thriller van
n»i cd Purzer over computercrimi-■.^Jteit. Met: Peter Sattmann, Gudrun

Landgrebe, Ernst Jacobi e.a. Regie:
Ulrich Stark. Deel 1. Terug in Duits-
land wordt Paul opgepakt wegens
moord. Hij probeert zijn onschuld te
bewijzen, maar komt in een crimineel
complot terecht.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Drohung bei Mondlicht. Regi-

stratie van het toneelstuk van Patrick
Hamilton naar een bewerking van Ba-
sil Ashmore. Met: Peter Fricke, Wol-
fram A. Guenther, Heinz Werner
Kraehkamp e.a. Regie: Wilm ten
Haaf. Georg, diebij een vriend woont,
laat een vreemde man binnen. Hij
merkt te laat dat de man gekomen is
om zich te wreken.

00.15 Tagesschau.
00.20-00.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
' v°Or ken CAI-abonnees:Analen zie schema exploitant

» % ~__2wart wit programma
Qb T s,ereo geluidsweergave
■j-j. ■ tweetalig bij stereo-app= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
1: 5. _ 6 29 46. SI. 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
ISon fchoo|televisie.

_■"" Zonen en dochters. Australi-
Srne serie. Met: Pat McDonald, Torn

15 2c ds'Rowena Wallace e.a. Herh.5 60-Plus. Seniorenmagazine.
Pre? 9: Armand Preud'homme.

16 ne" 131'6: Connie Neefs. Herh.
16b*P» drie wijzen. Herh.

Mode '89: Blikvanger.

tek° ohan en P'rrewiet. 16-delige
«""enfilmserie. Afl.2: Het verraad van.^loderic.

1800 T-euws--18*0? Jk Tak. Animatieserie. Herh.
sch'ie ns" Afl': Plons en de Vo9el"
-l-j-Kung Fu. Amerikaanse serie'et David Carradine,Keye Luke, Phi-

-19P
0

Arm f-a. Afl.: Hekserij.
19 oc uke box-
o'ri Ult2ending door derden: Pro-

-19 -Su
3 Van het NCMV-Middengolf.

o've Med-*delingen en programma-

20uSKUWS-
sdpi

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

-21 'Il Panorama.
_jT,5 Me-<isch Centrum West. 13--«"ge Nederlandse serieover het welwee van artsen en verpleegkundi-gen in het ziekenhuis Medisch Cen-
na"LWest- A,LB: Door 'l °°9 van de
'aaid. Met: Eric van Ingen, Margreet
lllllllllllllllliniii nn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Blanken, Gerda Cronie e.a. Opnieuw
komt de labiliteit van chirurg Simin
Neerings ter sprake. Operatie-assis-
tent Liza Messing verzet zich met
hand en tand tegen alle kritiek op het
werk van haar collega.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Notities uit Marokko. 3-delige

Canadese documentaire serie waarin
Jacques Bensimon terugkeert naar
het land van zijn jeugd.Afl.l: Mémoi-
re a rebourd.

23.35-23.40 Coda. 'Ich denke dein'
van R. Schumann, uitgevoerd door
Louis Devos, tenor, B. Degelin, so-
praan, en Jan Vermeulen, piano.

IlilllllililllillllltllllllllllllllliliiiiiiiimiiiimiiiiMMi

" Felice Damiano leidt de
quiz 'Felice'. (België/TV 1 -20.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven er

slechthorenden.
AVRO
16.00 (TT) Kokkerellen. Wekelijks eu

linair programma, door Ria van Eijnd
hoven. Vandaag: Stoofvlees.

16.20 ■ The Gay Divorce. Ameri
kaanse speelfilm uit 1934 van Marl'
Sandrich. Met: Fred Astaire, Gingei
Rogers e.a. Een tapdanser redt eer
blonde schoonheid uit een benarde
situatie en verliest haar vervolgens uil
het oog. Hij kan haar maar niet verge-
ten en gaat naar haar op zoek als
naar een speld in een hooiberg.

18.00 The Nature of Things. Natuur-
serie. Afl.: De adembenemende zee! "18.30 "" David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op het boek De
kabouters van Rien Poortvliet en Wil
Huygen. Afl.: De redding van de ha-
zen.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De
M.W.B.D.

19.00 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Sins of the Past. Dominic krijgt
niet alleende dood van zijn dochter te

venverken, maar hij wordt ook nog
eens beschuldigd van moord.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Nightcourt. Amerikaanse serie.

Afl.: The Gipsy. Rechter Harry T. Sto-ne begint aan zijn verstandelijke ver-mogens te twijfelen wanneer er een
zigeunerin verschijnt, die het niet
eens is met een uitspraak in haar
zaak. Ze past ouderwets magie toe
om dat te onderstrepen.

20.55 (TT) De wandelaar. Misdaadse-
rie. Afl.3: Het lijk in het bos. Er wordt
een dode man gevonden. De gepen-
sioneerde marine-man Paul wordt in-
geschakeld om meer aan de weet te
komen over de toedracht: moord of
zelfmoord?

22.00 Opsporing verzocht. Politie en
justitie verzoekt de medewerking van
kijkers bij het oplossen van misda-
den. Presentatie: Jan Scholtens en
Will Simon.

22.40 Op het Binnenhof. Politieke ru-
briek. Presentatie: Marijn deKoning.

23.10 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Full Martial Jacket. Benny wordt
ervan verdacht een meisje te hebben
verkracht, maar het voltallige advoca-
tenkantoor twijfelt daarover.

23.55 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Hattem. Herh.

00.10-00.15 Journaal.

Duitsland 2
-09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.30 ZDF-Info Arbeit und Be-

ruf. Herh.
15.25 "" Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overicht.
15.55 Heute.
15.58 Indian River. Bei den Forest
Rangers in Kanada. Serie. Met: Gray-
don Gould, Ralph Endersby, Peter
Tully e.a. Afl.: Der Jagdausflug.

16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.30 Indian River. Bei den Forest
Rangers in Kanada. Serie. Afl.: Bron-
co Smith.

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

17.10 "" (S) Tele-lllustrierte. Actuali-
teiten, sport en amusement.

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie met Maria Sebaldt, Stepan Or-

lac, Jochen Schroeder e.a. Afl.: Kopf
hoch, Schnuppe.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Lieder, die von Herzen
kommen. Carolin Reiber presenteert
Lustige Musikanten: Die Bayerische
7, Geschwister Bieberstein, Michaël
Klostermann und seine Böhmerwal-
der Musikanten e.a.

21.00 Wie wurden Sic entscheiden?
Rechtsfalle im Urteil des Burgers.
Presentatie: Gerd Jauch. Vanavond:
Sag mir, wer mem Vater ist. Met: Ka-

tharina Müller-Elmau, Claudia Bute-
nuth, Christiane von Quast e.a.

21.45 Heute-journal.
22.10 Achtung: Tiefflieger! Docu-

mentaire over de voor- en nadelen
van militaire oefenvluchten.

23.10 ■ Der Stand der Dinge. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1982 van Wim
Wenders. Met: Isabelle Weingarten,
Rebecca Pauly, Jeffrey Kime e.a.
Winter in Portugal. Aan de verlaten
kust maakt een filmteam opnamen in
een half verwoest hotel voor de scien-
cefiction film The Survivors. Wan-
neer het geld op is, blijkt al spoedig
dat de werkelijkheid angstaanjagen-
der is dan de film.

01.05-01.10 Heute.

" Carolin Reiber en Lotti Krekel in 'Lieder, die von Herzen
kommen. (Duitsland 2 - 19.30 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 1 00.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m(
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenlies AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4r 987 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 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. Fiona
is ontzet wanneer ze de verdwijning
van Hung ontdekt.

19.23 Tweemaal Zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Koncert. Rechtstreeks concert

met het Filharmonisch Orkest van de
BRT 0.1.v. Meir Minsky. 1. Fresco, van
Piet Swerts m.m.v. Lucienne van
Deyck, mezzo-sopraan. 2. Vierde pia-
noconcert, van Prokofjev, m.m.v. Bo-
ris Berman, piano. 3. Achtste Symfo-
nie, van Schubert. (Gelijktijdig op
BRT 3-radio.)

21.30 De verzoekingen van de Heili-
ge Antonius. Documentaire over het
leven van de heilige Antonius aan de
hand van de vele schilderijen van tal-
loze kunstenaars.

22.10-22.40 Sprechen Sic Deutsch?
Af1.13: Auf eine nahere Bekannt-
schaft! Presentatie: Jos Wilmots, In-
grid Scheller-Rabe en Mariene de
Wouters.

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba, nouba, met Drag-
hetto en Mimi Cracra. 18.30 Jamais
deux sans toi, gevarieerd informatief

programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Autant savoir, informatieveserie. Vandaag: Actieve bejaarden20.20Les 39 marehes (The thirty-nine
steps), Engelse speelfilm uit 1978 vanDon Sharp. Met: Robert Powell, DavidWarner, Eric Porter, e.a. 22.00Le mon-de du cinéma: Minnelli over MinnelliAansl.: Nationale Loterij. 23.15-23 45Laatste nieuws.

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1
■

Ilft"00-13.05 Nieuws voor doven en
yjj'^hthorenden.

■°1 Neighbours. Australische serie.

" ~sn ferme ruzie is het gevolg van deJap. die Des uitdeelt aan een klant'an Daphne. Het resultaat is, dat zij
jeen geld te zien krijgt.
°£4 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedy-se-le: Afl.: De expert. Paolo's verblijf in"u«e Van der Ploeg doet nogal watto' opwaaien. Zo zijn Lydie en Mien
6er gecharmeerd van de Italianen.

I -49 TV-Werkjournaal. Presentatie:
aula Patricio en Pieter Jan Hagens.

,'l4 Barney Bear. Amerikaanse te-T^lm. Afl.: Een neef uit het Noor-
-17U'?° popeye. Tekenfilm.ijI*'o Journaal."45 Achter het nieuws. Actualitei-Ijrubriek.'"00 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
»lsch-Canadese tekenfilmserie. Afl.:

I j. Jenden voor het leven.
"13 De Smurfen. Tekenfilmserie.

'I Je De 9eluidsmuur."«6 De Snorkels. Tekenfilmserie.
Hio '">e da 9cic oceaan stil stond.

"39 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Dolly
I>n« er met een DOO9Je omheen.„00 Journaal.
/«u Een klas apart. Amerikaanse
j^edyserie.Afl.: Charliegate. Direc-
.r-'r Samuels en Charlie Moore raken
l°ens de lunch in gesprek en zijn het

lj^9 elkaar eens ook!
Natuurmoment. Presentatie:

l9nanneke Kappen. Herh.
J** Lingo. Spelprogramma. Pre-

fatie: Robert ten Brink.

"20 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
?-, Afl.: Parelvissers. Ondanks Ly-
Je s enthousiasme over Paolo, heeft

80lcS zo zi'n Dezwaren-
'4S Sonja op donderdag. Talk-"ow vanuit de Stopera in Amster-

É

21.36 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Na de beval-
ling. Een zwarte cadet van de militaire
academie West Point wordt beschul-
digd van cocaïne-bezit. Cagny's
vriendje, de advocaat David Keeler, is
ervan overtuigd dat de cadet onschul-
dig is.

22.30 Journaal.
22.40-23.40 Impact. Informatief pro-

gramma over één onderwerp. Van-
avond: Incest. Presentatie: Paul Wit-
teman.

" Manfred de Graaf, Fabio Sorno en Sjoukje Hooymaaier in 'Zeg 'ns AAA'. (Nederland 1 -20.20 uur)

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-10.45 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 4.

18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 ■ Der Boxer und die Lady.

Amerikaanse speelfilm uit 1933 van
W.S. Van Dyke. Met: Myrna Loy, Max
Baer, Walter Huston e.a. Steve is een
veelbelovende jonge bokser. Als zijn
carrière maar net is begonnen wordt
hij verliefd op Belle. Zijn grote liefde
blijktook zijn noodlot te zijn, want Bel-
le is het voormalige meisje van een
beruchte gangsterbaas.

21.38 West 3 aktuell.
21.50 Lander-Menschen-Aben-

teuer: China am Rande - Kuituren,
Traditionen, Minderheiten. Documen-
taire.

22.35 Agatha Christie: Miss Marple.
Misdaadserie. Afl.: Ruhe unsanft (2).

23.30 Nachgespielt: Jean Weidt -Tanzen für ein besseres Leben. Film-
portret van de danser en choreograaf
Jean Weidt.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Le coeur et l'esprit, katholiek ma-
gazine, (herh.) 19.30 Journaal (met si-
multaanvertaling in gebarentaal). 20.00
Concert 21: Johnny Halliday au Zénith,
Ie coeur de rock 'n roll, muziekspecial.
20.55 Musiciens pour l'Arménie, inter-
nationaal concert t.b.v. André Previn
m.m.v. solisten. Werken van Beetho-
ven, Debussy, Rimsky-Korsakov, Tsjai-
kovsky, Mozart en Chopin. 22.15-23.15
Club de l'Europe: Kaleidoscope euro-
peen, Europees magazine. Presenta-
tie: Georges Moucheron.

TV5
16.10 L'Homme au Képi Noir. 16.30 ■Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Récréa- ition. 17.30 Des chiffres et des lettres. I
18.00 Ciné-Club. 20.00 Autobus Show- i
Business. 20.50 Dv Cöte dv chez Fred. i
22.00 Journal Télévisé. 22.35 Apostr- i
ophes. 23.30 La Chance Aux Chan- i
sons. 00.00-01.00 Cinéma Cinémas.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 AVRO s
radiojournaal met om 7.33 en 8.30
Nieuwsoverz.; 7.50 Tijd voor eco-
nomie. 8.09 Act., 8.25 Financ. nws.
(7.30 Nws). 9.06 Arbeidsvitami-
nen. 10.50 Leuterkoek en zandge-
bak. 11.06Arbeidsvitaminen. 11 50
Ken je dat gevoel! 12.06 De Burge-
meester is jarig. NOS: 12.56 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.09
AVRO's Radiojournaal. 14.06 Ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis. 16.06
Echo-magazine. 18.35 Man en
paard. 19.03Onder tafel. 19.55Co-
lumn. 20.02 Voor wie niet kijken wil.
23.05 Met het oog op morgen. 0.02
VPRO's Nachtleven: Midnight
hour. 00.30 Onbekend. 6.02-7.00
Q.Q, Ie Q.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag... don-
derdag 8.04 Hier en nu. 853 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst 13.04
Hier en nu. 13.20 Skip Voogd pre-
senteert. 14.04 De tatel van vier
15.04 NCRV Coupe soleil. 16.04
De Familieshow. 17.04 Hollandse
hits. 19.00 NOS Jazz platform.
19.50 Hobbyscoop. 20.02-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.0450 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.04 Driespoor. 19.03TROS
Dance Trax. 21.03 De CD show.
23.03-0 00 Sesjun.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30-10.55 Fermaak yn Fryslan.

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

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

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

Servokratisch en het Nederlands.
18.15 Spreidstand. Tweeluik over

problemen bij de ontwikkeling en
emancipatie van Moslimmeisjes.
Deel 2 (slot).

18.30 Qa va? Cursus Frans. Les 17.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Oog in oog. ischa Meijer praat

met de actrice Kitty Courbois.
21.13 Meneer Vandalen wacht op

antwoord. 4-delige serie over de oor-
zaken en de bestrijding van lichtvan-
dalisme. Afl.2.

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

22.08 Van God los. Kwartslag: Joop
van Thijn in gesprek met Wil Gerards.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag.Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthoreden.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 4.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 4. Herh.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Die Wombles. Serie. Afl.: Ein si-

cheres Platzchen. Herh.
18.32 Disneys Gummibarenbande.

Tekenfilmserie. Afl.3: Der einsame
Drache/Die magische Flöte.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau.
19.30 ■ Tödliches Pflaster Sunset

Strip. Amerikaanse speelfilm uit 1951
van Leslie Kardos. Met: Mickey Roo-
ney, Sally Forrest, William Craig e.a.
Een drummer met connecties in de
onderwereld helpt een vriend bij de
film te komen.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
neun.

21.15 Transparent. Politiek magazi-
ne. Presentatie: Rudolf Gemmecke.

21.45 Sport unter der Lupe. Geva-
rieerd sportmagazine.

22.30 Magnum. Amerikaanse serie.
Afl.: Flucht vor dem Tod.

23.15 Pop-Souvenirs. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Kraus. Herh.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.08 Veronica's mees-
terwerken: Berliner Philharmoniker
0.1.v. Daniel Barenboim m.m.v.
Frank-Peter Zimmermann, viool.
10.40 Muziek voor miljoenen.
1200 Veronica's meesterwerken:
Montreal Symfonie Orkest 0.1.v.
Charles Dutoit m.m.v. Pascal Ro-
gé, piano. 13.00 Nws. 13.02Neder-
land Muziekland Klassiek met o.a.
Saxofonist Olga de Roos en slag-
werker Peter Prommel. 14.00 Me-
trononium in 'konsert'. 15.30 Zeg-
gen en schrijven 16.00-20.00 De
beweging: Muziekactualiteit. 16.15
Concert: De trein van Peter Schat.
17.00 Het portret: Pioniers van de
oude muziek (8). 18.02 Muziek ac-
tualiteit. 18.40 De leestafel. 19.10
Nwe. plaatuitgaven en CD s 19.30
Het feuilleton: Wagner opde vlucht
(12). 20.00 Nws 20.02 Het podium:
De wandelende tak: muziek van de
Nederlandse Antillen 21 00 Voor-
land: John Cage. 22.00 Down beat:
jazz; 23.00 Audio Art: Elektrische
tranquilizers?

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv- en' marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief 9.25
Waterstanden. 930 RVU Muzie-
krevue. 10.00 De zonnebloem.
11.00 De 50+ Seniorenshow
12.00 Nws. 1205 Kruispunt. 12.20
Tussen de regels. 12.30 Trouwen
voor de kerk; teken of traditie?
12.53 In gesprek met de bisschop.
13.00 Nws. 13.10 De Derde We-

reld. 13.40 DaCapo. 14.00Klasse.
15.00 Damokles. 16.00 NOS Cul-
tuur. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. 17.35 Postbus 51
17.56 Meded. en schippersbench-
ten. 18.00 Nws. 18.10KRO-literair:
Lezen voor de lijst. 18.40 Turks
progr. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 You're welco-
me. 21.00 De jaren 30. 21.30 Zelf
mode maken 22.00-22.30 Grafi-
sche technieken.

SSVC
12.30 For Schools. Our World.
12.45 For Schools. Wondermaths.
13.00 Children's SSVC.
13.20 Two by Two.
13.35 Chain Letters. Spel.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Farmhouse Kitchen.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Dogtanian and the Three Mus-

kehounds. Serie.
16.20 The Best Kept Secret. Serie.
16.35 Gilbert's Fridge. Serie.
17.05 Grange Hill. Serie.
17.30 Blockbusters.
17.55 The Secret Life of the Was-

hing Machine. Quiz.
18.20 Emmerdale Farms. Serie.
18.45 News and Weather.
19.00 Scène Heren. Magazine.
19.20 Wyatt's Watchdogs. Serie.
19.50 Town Portraits. Documentaire.
20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders. Serie.
21.00 Christabel. Deel 2.
22.00 News and Weather.
22.30 Reaching for the Skies. Serie.
23.25-23.50 Whose Line is it Any-

way? Comedy.

Sky Ghannel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinacvia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Cisco Kid. Serie.
09.30 Pound Puppies. Serie.
10.00 "" Countdown.
11.00 "" Nescafé UK Top 50.
12.00 "" Pop Formule.

12.40 Go Europe. Documentaire.
13.00 Another World. Serie.
14.00 Ask Dr. Ruth.
14.30 City Lights. Show
15.00 Ritters Cove. Serie.
15.30 Yourney to the Centre of the
Earth. Serie.

16.00 "" Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Flying Kiwi. Serie.
18.30 I dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.30 Emergency. Serie.
20.30 Thursday Movie. Black Car-

rion.
21.57 The Uniroyal Weather Report.
22.00 Ford Ski Report.
23.00 WWF Superstars of Wrestling.
00.00 "" Soft and Romantic.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Eighteenth Century Music.
01.25 The Czechoslovakian Philhar-

monic Orchestre playing Dvorak.
02.25 Gulda: Mozart for the People.
03.35 Mozart Violin Concerto.
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, 1002, 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, consu-
ment, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws
17.02Reg. weerbericht. 17.05 Lim-
burg aktueel, agenda en muz.
17.25Anno toen: geschiedenissen
uit Limburg. 17.55 Kort nieuws
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
530 Goede morgen. Morgen
(6.00-6.30-7 00 Nws. 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.12 Bistro
Gerard. 10.00 Nws. 10.03 Parkeer-
schijf (10.30 In het spionnetje)
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nws. 13.10 Het schu-
rend scharniertje. 13.15 Roddelra-
dio. 14.00 Hitbox. 17.00 Focus
17.10 Amazone. 18.00 Nws. 18.10
Over stuur. 1900 Funky Town
22.00 Nws. 22.05 Boem boem

23.30-2.00 Twee tot twee. (0.00
Nws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16 05 Heimatmelodie. 17.00 Musi-
kexpress. 20.05 Zwischen Broad-
way und Kudamm 21.00 Musik
zum Traurnen. 22 30 Nachtex-
press

satelliet
RTL Plus

08.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
09.55 Tennis: samenvatting Austra-

lian Open 1989 in Melbourne.
11.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-

kaanse serie. Herh.
11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel

des Schicksals. (3).
11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Verkehrsampeln und
Politik.

12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL-
Orkest.

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

Herhaling van de rechtstreekse uit-
zending van vannacht.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Tennis: samenvatting Austra-

lian Open 1989 in Melbourne.
17.55 RTL-Aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Der Mantel des
Schweigens.

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

Amerikaanse serie. Afl.: Klimpergeld.
20.00 Ihr Wetter.
20.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Ein fairer Kampf.
21.05 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Krank-
hafte Eifersucht.

22.00 RTL aktuell.
22.20 Tennis: samenvatting Austra-

lian Open in Melbourne.
22.30 'Explosiv' - Global. Magazine.
23.00 Man nennt mich Halleluja. Ita-

liaanse western uit 1972van Anthony
Ascott. Keizer Maximilian van Mexico
bestelt bij de Amerikaanse wapen-
handelaar Kranz, een bedrieger, wa-
pens. Halleluja krijgt van generaal
Ramirez de opdracht om de koffer
met juwelen,voor de betaling van de
wapens, te onderscheppen. De juwe-
len zijn echter vals en in zijn jacht op
de echtekrijgt Halleluja te maken met
een non, die niet zo onschuldig is als
ze er uitziet...

00.35-00.40 Betthupferl.
01.00 Tennis: Australian Open.

Rechtstreekse reportage vanuit Mel-
bourn.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Afl.:
Eine Junge mit Namen Niklaas. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Lukes Plan. 10.50Teletip Gesund-
heit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Das
grosse Wagnis. Amerikaanse actiefilm
uit 1960 van Richard Fleischer met Ste-
phen Boyd, Juliette Greco, David Way-
ne e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Ho-
roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05Arme mit denroten Haaren. Afl.:
Ein wichtiger Brief. 14.30 Mork vom
Ork. Afl.: Die Hochzeit. 14.55 Der Gol-
dene Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Freitag, den 13. 15.50 Teletip Ko-
enen. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von der Shiloh Ranch. Afl.: Sheriff Por-
ter entscheidet sich. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Bezaubernde Jeannie. Afl.: Ge-
legenhert macht Liebe. 18.15 Glücks-
rad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1
Wetter. Aansl. Programma-overzicht.
19.10 Adderly. Afl.: Doppelagenten ge-
sucht. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Cag-
ney & Lacey. Afl.: Schmuck einer To-
ten. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Sein
Name was Parrish. Amerikaanse
speelfilm uit 1960 van Delmer Daves
met Troy Donahue, Claudette Colbert,
Kari Malden e.a. 23.15 SAT 1 Bliek.
23.25Topics. Berichten over cultuur en
economie. 23.55 ■ Am Strand der Sün-
de. Amerikaanse politiefilm uit 1956
van Russell Bridwell met Arme Baxter,
Sterling Hayden, John Hoyt e.a. 01.15-
-01.25 Programma-overzicht.

3 SAT
13.45 Programma-overzicht. .14.30
Hoffmanns Erzahlungen. Fantasie-
opera van Jacques Offenbach met Pla-
cido Domingo, Claire Powell, Luciana
Serra e.a. 17.15 Heute abend in 3sat.
17.20 Mini Ziss. Jeugdprogramma.
17.30Rappelkiste. Afl.: Eine Geschich-
te vom Dort. 18.00 Sport-Zeit. 19.00
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30 ■ Der
Kommissar. Afl.: Spur von kleinen Füs-
sen. 20.30 Rundschau. 21.15 'Naturge-
sund'. Afl.: Kopfschmerzen. 21.45 Kul-
turjournal. 21.53 Sport-zeit Nachrich-
ten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.25 Das
Geld. Film van Robert Bresson met
Christian Patey, Silvie van den Eisen,
Michel Briguet e.a. 23.45 3sat-Schlag-
zeilen.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix. Entertainment Mix.

(Elk uur (tm 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.' Royal

Wedding.
21.45 World News. In de talen En-

gels, Duits en Nederlands.
22.00 As Entertainment Tonight.

Vampira.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück 7 15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau. 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazin 9 05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12 00 Veranstaltungskalen-
der: Musik bei Tisch. 12.30 Presse-
schau. 13.00 Frischauf 14.05
Schulfunk: Biologie. 14.20 Musik-
zeit heute. Country and Western
15.00 Nachtmittagsstudio 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste 18 00
Regionalnachrichten: BRF-Aktuell
18.40-20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treft nach
elf 12 00 Is ja n Ding 14 00 Viva
16.00 Entenjagd. 17.00MusikdueH.
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
dueH. 19.00 Prima. 20.00-1 00 Ein
junges Musikprogramm.
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JFINALE OPRUIMINGV.
| DE LAATSTE 3 DAGEN 1

30% EXTRA KORTING
I OP EEN OMVANGRIJKE SERIE REEDS STERK AFGEPRIJSDE TAPIJTEN. I

MÉ3 t.o. het restaurant. | m

UNIEK VOOR GEHEEL LIMBURG
SLECHTS 2 DAGEN

LIQUIDATIEVERKOOP
In opdracht van belanghebbenden gaan wij nu direkt over tot

dringende onmiddellijke liquidatieverkoop
van een partij

ECHT LEDEREN KLEDING
bestaande uit

dames- en herenjacks, jassen/blazers
Diverse kleuren en maten

Heren- en damesjasjes
van ’ 695,- voor ’ 325,-

Goederen zijn afkomstig uit faillissementen, overtollige voorraden,
teruggenomen van de bank, verzekeringsmaatschappijen.

De belanghebbenden hebben tevens besloten, dat u kunt kopen tegen

ABSOLUTE BODEMPRIJS
Let op: deze aanbieding is slechts 2 dagen geldig.

Vrijdag 27 januari van 13.00 - 21.00 uur
Zaterdag 28 januari van 10.00 - 16.00 uur

MOTEL HEERLEN
Ter Worm 10, Heerlen

129539 Th. Kruyssen Leermode
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_J Alleen deze week bij Bristol

OPRUIMING BIJ SCHOLS
KORTINGEN VAN

PAK NÓ DIEKEIHARDEKORTING EN PROFITEER ÓÓKNOG 'S VAN
HET VAKMANSCHAPEN DE SERVICE VAN SCHOLS!
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scholswonen
da's 'n echt vertrouwd adres!

Heerlen-Raadhuisplein. Tel. 045-713463. Kerkrade - Hoofdstraat 93-95. Tel. 045-455146. Kerkrade - Markt/hoek Einderstraat. Tel. 045-452885-



Tevredenheid

Bijnaelk steenjeheefteen historie

Ten aanzien van het zomersei-
zoen 1988 heerst over het alge-
meen tevredenheid bü de reis-
concerns. En danvooral over het
feit dat het aantal georganiseerde
vakanties een flinke groei ver-

toonde. Dit geldt heel duidelijk
voor de georganiseerde autoreis-
markt die in 1988 met bijna
twaalf procent toenam. Deze toe-
name is te danken aan de zoge-
noemde 'derde vakantie'; een
korte dichtbij-vakantie, waarin
de Benelux als bestemming naar
voren komt. De vliegmarkt - zo
blijkt uit cijfers van dereisorga-
nisaties - is in 1988 (zomer en
winter) met ruim tien procent ge-
groeid tot circa 1,2 miljoen char-
terpassagiers. Volgens de natio-
nale luchthaven Schiphol heeft
ook het toeristen-vervoervia lijn-

diensteneen sterke groei doorge-
maakt. Het aantal toeristen dat
van deze vervoersmogelijkheid
gebruik maakte is gestegen van
190.000 naar 210.000. Dit bete-
kent dat in 1988 in totaal meer
dan 1,4 miüoen mensen met het
vliegtuig met vakantie zijn ge-
gaan.

Riviercruises
Belangrijkste groeiers zijn de
verre bestemmingen met stijgin-
gen van zon twintig procent. De

Verenigde Staten zijn daarbij
met drieëntwintig procent een
stevige topper. De touringcar-
markt handhaafde zijn positie.
De beperkte Nederlandse markt
voor riviercruises groeide met
zes procent. De buitenlandse be-
langstelling voor vakanties op de
Nederlandse binnenwateren is
de laatste jaren sterker gestegen.
Wordt gekeken naar de bestem-
mingen voor de georganiseerde
vakanties, dan voert Spanje nog
steeds de boventoon met twintig
procent, gevolgd door Grieken-
land, Frankrijk, Joegoslavië,
West-Duitsland, Oostenrijk en
Portugal. Griekenland zal de
grootste toename in het aantal in
Nederland aangeboden accom-
modaties te zien geven (een stij-
fing van twaalf procent). Voor

panje geldt enigszins een verza-
digingspunt met een toename
van twee procent, waarmee het
totaal aantal vakantie-accommo-
daties op ongeveer 1280 komt.

Bezet
e. kuststrook daarentegen is

ononderbroken bezet ge-
lest door achtereenvolgens
£°meinen, Venetiërs, Turken,
Jansen, Oostenrijkers, Italianenn Duitsers. De kust met zijn
aaien was waardevol. Het arme. onherbergzame achterlandmet interessant genoeg voor de

bezetters om uitputtingsslagen
met de taaie autochtonen te voe-
ren. De zwarte bergen vormden
als het ware een natuurlijke
burcht voor de Montenegrijnen.
Bijna elk steentje in de bergen
heeft een geschiedenis en overal
staan herdenkingsmonumenten.
Waarvan de meesten getuigen
van de bloedige partizanenstrijd
tegen de Duitsers. Ruines en zo
op het eerste oog gewone berg-
dorpjes zijn in vorige eeuwen
tenminste het middelpunt van
een historische veldslag geweest
ofzelfs een aantal jaren de hoofd-
stad van het koninkrijk. Soms is
daar niets meer van terug te vin-
den, in andere plaatsen zijn his-
torische monumenten nauwkeu-
rig gerestaureerd. De huidige
hoofdstad Titograd, gebouwd op
het puin van hetvroegerePodgo-
nca dat in de Iweede Wereldoor-
log door bombardementen com-
pleet werd vernietigd, is een
nieuwe stad met ruim honderd-

duizend inwoners en daarmee de
grootste van Montenegro. De
stad is functioneel en rechtlijnig
opgezet. Met blokkendozen om
zoveel mogelijk mensen te huis-
vesten. Verkeerschaosen vele af-
tandse auto's hebben echter hun
charme. Evenals de mensenme-
nigte die daar constant op de
been lijkt. Om langs de winkels
te wandelen met voor Joegosla-
ven bijna onbetaalbaar gewor-
den artikelen.

Zwart gebergte
Redelijke prijzen, veel zon, plaats voor iedereen: Montene-
gro in Joegoslavië is een goed alternatief voor andere op
massatoerisme ingestelde landen als Spanje en Grieken-
land. De streek heeft magnifieke natuurreservaten, goed
geconserveerde oudheden en brede stranden. Een impres-
sie van de toeristenindustrie in dezerepubliek der Federa-
tieve Volksrepubliek Joegoslavië.

Museumstadje
Cetinje ten westen van Titograd
en meer naar de kust liggend, is
de oude hoofdstad van Montene-

gro. Het is een museumstadje.
Elk gebouw van historische
waarde toont een deel van de ge-
schiedenis van Montenegro. Tot
de eerste wereldoorlog was het
land een onafhankelijk konink-
rijk. De grote villa's in Cetinje
waar de ambassades van be-vriende landen in waren geves-
tigd, waaronder de Russische enAmerikaanse, getuigen daar nog
steeds van. Na de eerste wereld-
oorlog werd Montenegro opge-nomen in het nieuw gevormdekoninkrijk Joegoslavië, daarnazouden de over het algemeen
pro-Russische Montenegrijnen
nog slechts geschiedenis schrij-
ven aan de zijde van Tito in zijn
partizanenstrijd.

Opvallend aan de kust van Mon-
tenegro zijn de nieuwbouw-acti-
viteiten. Een regelrecht gevolg
van de zware aardbevingen die
de kuststrook in april 1979 teis-
terden. Alle toeristische trek-
pleisters met herinneringen aan
vele overheersers veranderden
in puinhopen. Meer dan hon-
derdduizend mensen werden
dakloos en er vielen zon twee-
honderd doden. Met behulp van
een nationale actie, aangevend
hoe belangrijk de toeristenin-
dustrie is, zijn de pittoresque
oude steden nauwgezet geres-
taureerd. De oude stad van één
van de eerste nederzettingen aan
de Adriatische kust, Budva, is
vrijwel geheel herbouwd. Met de
geur in de neus en vers cement
en schilderwerk loopt men langs
de nieuwe muren die eeuwen ge-
leden ook al zo neergezet wer-
den. Gespaard en paradijselijk
zijn de te bezoeken hotels op het
rotseilandje Sveti Stefan. Ver-
bonden met een stenen brug aan
het strand lijkthet een miniatuur
van Mont Saint-Michel in Nor-
mandië. Alleen zijn de huizen
van het vroegere vissers- en kun-
stenaarsdorpje verbouwd tot een
ingenieus netwerk van hotels.
Met prijzen die onbetaalbaarzijn
voor gewone stervelingen. Be-

zoeken is echter wel mogelijk.
Wie trouwens kiest voor een ho-
tel, ook al heet het The Grand
Hotel, moet er rekening mee
houden dat bijvoorbeeld de
warm waterkraan niet altijd doet
wat zij belooft en dat de onele-
gante radiokasten op de hotelka-
mers uitprincipe geen geluid ge-
ven. Kleine ongemakken waar
Joegoslaven zich niet meer druk
over maken en hotelgasten maar
mee moeten leven.

" Blik op Budva

Massatoerisme
De grootste aantrekkingskracht
heeft toch het strand. Er zijn
steenstranden maar ook, vooral
zuidelijk tegen Albanië aan, bre-
de zandstranden. Waar alles voor
de vakantievierder aanwezig is.
Rust, een sprookjesachtige om-
geving, maar ook disco's en tra-
ditionele café's waar de waard 's
avonds nog wel eens een ode aan
zijn land wil brengen. Montene-
gro is helemaal ingesteld op mas-
satoerisme en de harde valuta
die de toeristen meenemen.

Inlichtingen: Nationaal Joego-
slavisch Verkeersbureau, Jan
Luykenstraat 12, 1071 CM Am-
sterdam, tel. 020-750496.

tijdje vrij

Minder mensen via 'last-minute' met vakantie
Reismarkt blijft groeien

Opnieuw zullen dit jaar in de
Jissector allerlei records wor-
?,etl gebroken. De voortekenen
?en er goed uit: het aantal ge-
bekte zonvakanties is al bedui-
dend groter dan vorig jaar in de-
lfde periode. De algemene ver-
pachting is dat in de periode totsind februari ongeveer vijftig
Procent van de boekingen 'bin-
den' zal zyn. De tendens van een
Roeiende vakantiemarkt zet

dat is duidelijk. Onder
■"«er te danken aan het dalende
Wjjsniveau.
~* reisorganisatoren verwach-
*n dat de consument daarop zal
j^spelenin de vorm van een ver-

?ere toename van de vraag. Dit
Kldt dan in het bijzonder voor
vliegreizen. De touroperators
v*r\vachten dat deze markt met

tien procent zal
boeien. Voor de 'eigen'-autorei-

wordt een toename verwacht
J*n tien tot vijftien procent. Bijac busreizen zal de markt zich

stabiliseren. De trein daarente-
gen zal, zo is de prognose al-
thans, een winst van vhf procent
kunnen boeken. En dat is dan
met name te danken aan de
slaaptrein en aan de stedenrei-
zen.
Opvallend bij alle cijfermatige
prognoses is dat de zogeheten
'last minute'-markt in 1989 van
ongeveer vijfentwintig tot onge-
veer tien procent zal teruglopen.
Dit kan worden afgeleid uit een
NIPO-onderzoek. Dat aanmerke-
lijk minder vakantiegangers zich
verlaten op de 'last minute'-mo-

gelijkheid kan worden toege-
schreven aan het feit dat in het
vorige zomerseizoen toch veel
vakantiegangers, die de beslis-
sing lang hadden uitgesteld, niet
meer diéreis konden boeken die
zy hadden gewenst.

Montenegro, bergachtig 'staatje' met brede stranden

Bijna elk steentje heeft een historie
gekoesterd door, 's zomers vaak zinderende, zon ligt aan

Adriatische zee het voormalige koninkrijkje Montene-gro. Wellicht wel het meest toeristische en in elk geval
Reinste 'staatje' van Joegoslavië. In het noorden en oosten
omarmd door twee zusterstaten en in het zuiden geschei-
den van Albanië dooreen rivier, herbergt het Balkanstaatjeeen bergachtig landschap, begroeid met donkergroene, bij-na zwarte pijnbomen. Vandaar de naam: Montenegro. Wat
letterlijk zwarte bergen betekent.
s Zomers krioelen in die berger,~ver smalle en vaak slechte we-«en de glimmendeen veelkleuri-ge autobussen waarin toeristen

~\en naar de talloze historische
Plaatsen en veelal ongeschonden

laten brengen
van een paar hoofdwe-gen heeft Montenegro voorna-

?eliJk een wegenstelsel van
'echts hier en daar geasfalteerde
"?uilezelpaden. De streek heeft
rjSenlijk twee gezichten. De kust
T^ar het toerisme welig tiert en
eeksen appartementen en pen-
'ons slechts afgewisseld worden

hotels. En het binnenland
"\at het donkere maar licht ont-embare gemoed van de inwo-ners, de Montenegrijnen, weer-spiegelt. Met fiere maar on-
J"Uchtbare berghellingen waar
lagere geiten hun kostje bijeen
Krazen en alleen olijfbomen wil-n groeien. Olijven waren vroe-ger dan ook devoornaamste han-
delswaar. Montenegro is altijd
*n arm, ontoegankelijk land ge-

feest. Met vele oorlogen en mete thans uitgeroeide bloed-. raak. De Nederlandse schrijver
£" den Doolaard heeft zijn be-kendste werk 'De Herberg metet Hoefijzer' in Montenegro la-
jenspelen. Het boekjevertelt het
.erhaal van een vijftienjarige
sohgen e e mmnaar van zÜn
v hoonzus vermoordt. Om de eeran zijn familie en broer te red-en. Een mjg dertiger jaren nogom gerespecteerde vergel-
wngsmethode in het geïsoleerde
haH ênegro- Veel bezittingen
jj

0 de Montenegrijn niet. Meest-Waren datalleen een vrouw en
W vrijheid. Goederen waar hij

lanri g Voor vocht- Het binnen-ga is ook nooit overheerst ge-
he r)St door een andere mogend-
Kin De Turken die wel een po-?r

n.g waagden om de Montene-
ef>nen te onderwerpen ledenn gevoelige nederlaag.

korte toer
ZATERDAG 28 JANUARI:
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stations-
straat van 10.00-16.00 uur.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel)
om 14.00 uur. Vertrek Chalet
Bergrust, Luikerweg 71. Volwas-
senen 4 gulden, kinderen 2,25
gulden.
HEERLEN: Expositie werken
van Franscz Witte in restaurant
Geleenhof.

ZONDAG 29 JANUARI:
WIJLRE: IVN (afd. Heerlen) -middagwandeling omgeving
Wijlre. Vertrek 14.00 uur vanaf
parkeerplaats bij kasteel Wijlre.
SPAUBEEK: IVN (afd. Spau-
beek) - dagwandeling in deEifel.
Vertrek 9.00 uur vanaf de Markt
in Spaubeek. Inlichtingen:
04493-3042.
BORN: Expositie olieverfschil-
derijen van Henny Rotteveel-
Verstraate in restaurant De Coo-
pere Kethel, Hotel Bom.
VALKENBURG: Liwalkwande-
ling. Start en finish Hotel Lim-
burgia (Grendelplein) van 8.00-
-14.00 uur. Afstanden: 5,10, 15 en
20 km.
MAASTRICHT: Bezichtiging
Museumkelder (Romeinse vond-
sten) van Hotel Derion (Plank-
straat 21) van 12.00-16.00 uur.
Toegang gratis.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel)
om 14.00 uur. Vertrek Chalet
Bergrust, Luikerweg 71. Volwas-
senen 4 gulden, kinderen 2,25
gulden.
HOUTHEM/VALKENBURG:
Vlooien- en rommelmarkt van
10.00-18.00 uur in het Dorpscen-
trum De Holle Eik.
HEERLEN: Expositie werken
van Franscz Witte in restaurant
Geleenhof.

Wandelen
en vliegen

Wandeltochten kunnen in Oos-
tenrijk tekust en te keur worden
gemaakt, maar in Hinterstoder in
'Oberösterreich' heeft men er
iets bijzonders aan toegevoegd.
Namelijk een helikoptervlucht
boven het berglandschap waar
men de dagen ervoor heeft ge-
wandeld. Een terugblik van bo-
venaf dus. In het voorjaar en in
de herfst (van 6 mei tot 24 junien
van 9 september tot 14 oktober)
zijn er weekarrangementen met
twee begeleide wandeltochten,
bezoek aan een sauna en tot be-
sluit een helikoptervlucht. Zon
week kost met logies en halfpen-
sion in kamer met douche/wc
2500 Schilling (ongeveer 400 gul-
den) per persoon. Hinterstoder
ligt op 650 meter hoogte in het
'Stodertal'.
Inlichtingen: Gasthof Gressen-
bauer, 4573 Hinterstoder, Oos-
tenrijk. Telefoon vanuit Neder-
land: 09-43-7564-5359.

hapje her slokje der
door nino tomadesso

Naar schatting worden jaarliiks
in Zeeland zon vijf miljoen bo-
lussen opgepeuzeld. Gebak dat
samen met onder meer oesters,
mosselen, zeekraal en kazen deel
uitmaakt van Zeeuwse culinaire
lekkernijen. Tientallen bolussen
heb ik een dezer dagen nauwge-
zet bekeken, besnuffeld en ge-
proefd. Samen met onder ande-
ren AVRO-stem META DE
VRIES, NCRV radio-ritselaar
DIK BIKKER, culinair scribent-
Icollega WIM MEIJ en smurfen-
hoofdman PIERRE KARTNER.
We traden een lange middag in
De Campveerse Toren (Veere) op
als jury die drieënzestig bolus-
sen, inzendingen van evenzovele
bakkers uit het Zeeuwse land, te
beoordelen had opvorm (herken-
baarheid), kleur, gebruik van
suiker en kaneel, smaak en op al-
gemene indruk. Pierre Kartner
(uche, uche), die inmiddels zijn
zeven zonen 'ontgroeid' is, trad
op als juryvoorzitter. Niet zo ver-
wonderlijk als men weet dat
Pierre, vóór hij als entertainer
door het leven zou gaan, banket-
bakker is geweest. Hij bleek dat
vak in het algemeen en bolussen-
bakken in het bijzonder nog niet
te zijnverleerd en wees ons, al ju-
rerend, op specifieke details van
een speciale lekkernij. De oor-
sprong van dit slakkehuisvormig
gebak van gistbeslag met kaneel,
moet ergens in een oud klooster in
Zuid-Beveland liggen. In een
vroegere gemeenschap van Jako-
bijnen, naar men aanneemt. Mo-
menteelfigureren in Zeeland cir-
ca honderdvijftig bakkers die bo-
lussen bakken (ene zekere heer
Dees uit Zaamslag bij Terneuzen
mag zich een jaar lang beste bo-
lusbakker noemen, hij kwam na-
melijk in De Campveerse Toren
als eerste uit de bus). Wat bolus-
sen voor Zeeland zijn, zijn de
vlaaien voor Limburg. De échte
Limburgse vlaaien, wel te ver-
staan. Beantwoordend aan deeg,
vorm en vulling zoals die authen-
tiek en ambachtelijk vast staan.
De vlaai is net als de bolus veel
gevraagd. De vreemde, de toerist
in Limburg koopt vaak vlaaien
die niet beantwoorden aan wat
de van wanten wetende Limbur-
ger onder échte Limburgse vlaai-
en verstaat. Maar weet die
vreemde, die toerist véél. Hem
valt de verloedering op het vlak
van vlaaien bakken dan ook niet
op. In de marge van de grote po-
pulariteit van Limburgse vlaai-

en (export onder meer naar Hol-
land tot Arabië toej, is het goed
de echtheid en de originaliteit
van de vlaai scherp in de peiling
te houden. Net zo scherp als men
andere streeklekkernijen en -ge-
rechten, variërend van nonne-
uotten tot zuur vlees en van met
rode uien ingelegde haringen tot
'reube'-soep met schapevlees, in
de gaten dient te houden. In het
belang van de streekgastronomie
die, laat men ditniet vergeten, te-
vens een toeristische attractie
vormt. In het kader van deze ru-
briek is meermalen al gewezenop
de wijzewaarop men in Zeeland,
onder de bezielende leiding van
onder andere VW-directeur
ADRI BONTENBAL, het stree-
keigene op bord en in glas met
succes promoot. Het zou een voor-
beeld voor Limburg kunnen zijn.
Wat is er tegen om in Limburg
jaarlijks onder meer een wed-
strijd te organiseren met als op-
dracht: Wie bakt de beste Lim- -
burgse vlaai? Kwestie van mi- '
tiatief, van begrip ook voor de
oude Limburgse keuken die ver-
morzeld dreigt te raken onder
een lawine van moderniteiten en
fritsefratsels die met echt en her-
kenbaar kokerellen nu eenmaal
niets te maken hebben.
A propos, komende zaterdagmid-
dag brengt Veronica-tv, in het
programma Tineke (Nederland
3), beelden van de kookwedstrij-
den die afgelopen maandag tij-
dens de 888 in het MECC in
Maastricht gehouden werden.
GERRY VAN SEBILLEN is er
met een cameraploeg een dag
lang zoet mee geweest. Het is
maar dat u het weet.

" Pierre Kartner, de bakker
van weleer.

De zwartebergen Montenegro
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/**\ SLECHTS 2 DAGENgy SPOEDVERKOOP
BRUIDS- en BONTMODE

De bruidsmode biedt u aan een collectie bruidsjaponnen
van internationaal topniveau waaronder de nieuwste

Amerikaanse, bekende Italiaanse, Franse en Engelse
topmerken.

Een bruidsjapon v.a. ’ 198,-!

Onze prijs is onze kracht. Grote inkoop - kleine prijsjes.
Alle benodigde accessoires zijn aanwezig.

Kom en overtuig uzelf !!
De bontmode biedt u een bijzonder mooie collectie

bontmantels, lange en korte mantels voor een lage prijs.
Nieuw is hier ons pak-in-rek tegen liquidatieprijzen.

Bij aankoop van een een nieuwe bontmantel kunt u uw
oude inruilen!

Dit gaat gebeuren in:

MOTEL HEERLEN
Terworm 10 Heerlen

Vrijdag 27 januari van 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 28 januari van 10.00 tot 16.00 uur 129682
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|^ [ Voor uw toekomst en/of hobby! Wilt u een café, disco, coffee-shop, cafetaria,

P^SÏ > bistro, petit restaurant of gemeenschapshuis beheren of in de horeca gaan werken?

KijnP^jfl Geleen, op dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur
Heerlen, op dinsdag 14 februari, in het H.K.8.-gebouw, om 19.30 uur
Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de Limbourg, om 19.30 ujtr
Roermond, op vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uur

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

Diploma Cafébedrijf
12 wekeli|kse lessen, examen 7 juni 1989, opleidingsgarantie. O
Vraag vnjbliivend een gratis prospectus aan bij het: / I ■*« «x»a.«.«.„., ..„oa.",.

Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven \i*rz"^.°i:;," «.,.,
Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. >^\De cursus kan ook schriftelijk worden gevolgd (’ 295.-). 115M?
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PRIjSTREFFERS
il 1 ; \

-IBffl^^^^^^ JBjf ammTttBK~ WËÊ£ ■s/w&e&jeftis&«^ ■fiS___V____fS______________^.

I BË/I. il ttHH 1 'C Ha mm\lm&mwËÊ& - W l«P «111 f

Sublieme vouwdeurschuifkast De ideale schuifdeurkast *Met zowel leg- als hangruimte. Met zowel leg- als hangruimte. In witte uitvoering, m f
In witte uitvoering. 3-Deurs. Br. 180 cm xH. 220 cm xD.6O cm RQQ^L A m
4-Deurs. Br. 120 cm xH. 195 cm x .. .. <P - anaWai ir
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6-Deurs.Br. 175 cm xH. 195 cm x m** 7* D.óOcm 399^299.-
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Niet verkrijgbaar in Brunssum, Geleen enKerkrade
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 11februari 1989 of zolang de voorraad strekt i^^^^^^li^Hl^^^^^^^^^H^H^H^HHl^l^l^l^l^l^l^i^l^l^l^l^l^l^l^l^i^i^i^
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KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. RJ Handelson-
derneming. Stationstraat j
294. Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met I
of zonder afstandbediening
ia 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18.,
Geulle. Tel. 043-641044;
VLOERBEDEKKING, j
gordijnen en karpetten,
grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-,mr. Grooten, Kloosterstr.!
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. alle meubelen
puntgaafweg. eig. restaura-
tie en logerij. Irmstr. 64
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik
I o p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60. Übach over Worms.
Tel. 045-319846.
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf ’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf
f 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie. Philips groot- -beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
COMMUNIEJURKEN te
koop, collectie 1989, nieuw,
ook Sissymodel met
kroontje, hoedje, tasje en
paraplu's. Voor informatie
tel. 045-272516.
STOOKHOUT: droog po-
pulier, 4 mJ ’ 240,-, eiken 4
m 3/340,-. 045-318518.
HOUTHANDEL Land-
graaf, voor al uw bouw- en
tuinhout, dakplaten enz.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenbosch-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.
Te k. KTV met afstands-
bed. Tel. 045-725008.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen, tel. 04459-1638.
Te k. vellen LEER voor
vele doeleinden. Tel. 04490-
-52652.
Te k. SPIJLENBEDJE,
l.eiken evtl. met toebeh.
Tel. 045-753446.
Rechte biels v.a. ’20,-.
Voor al uw vacuüm- en ho-
gedruk geïmpregneerd
(TUIN)HOUT; Impreg BV,
In de Cramer 104, Heerlen,
7Ó1687.

:JSTWERK, Keuze uit
schilderij- en portretly-

Nieuwe collectie
alum. wissellijsten. Geur-
ten Hoensbroek 045-212531.
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DRIE TWIN CAM 16 KLEPPERS STAAN NU KLAAR MET SUPERSTARTPRIIZEM

ATTENTIE! DE TOYOTA SUPERRALLY 1989
—r-_^g^m^gganmim^-mmmmmmmmmWmm^BßKÊÊmWmW^' "_f s

Als u 1989 met een uiterst pppi -'^^^ /W^^^.
tevreden gevoelwilt beginnen, dan Pappig //f iliï liL v 13111
is het slim om nu meteen bij uw ■■W^ Ifcy^^ \%^t| ml^w
Toyotadealer in de showroom aan &u^t Bhh»mJ^. fck!^^w
de start te verschijnen. _________i^____| ■_______^Z lÉk^X.

Daar is namehjk de Toyota |||fc|gg^^'°^H Pte.J^!^^^^ s^^^3vJ
Superrally 1989 in volle aktie. ÜIÉÜ (^^fe^-f^^

Een voordeelrally waarbij SË^lB ra^fÉÉ^ lllil $ë&ëÊÊ OSÊSMBB& WËmwÊks&ss&fAmm ::v^fi|liH _gS_______^g_____^jg|MJ__Bl |'*,MS^Pv*^yf^^^^^iS_iy

iedereen in elkeronde kan meedoen ________§Éa ÉÉsÉii
en gegarandeerd meteen supervoor- ___^a>^
deel op zak de Toyota-showroom _____§&3! W^%
weer uitkomt. HÉ^Ü■pi

Drie Twin Cam 16kleppers E?'!,*»
liggenvoorop met SuperStartPrijzen.

Maar direkt daaropvolgt een
geselekteerde groep Toyota klasse- ____^ ppMp^npPHip||^H
wagens voor prijzen die wel heel De snelle, gestroomlijnde 16 klepper J I I " 1 J^

Leest u maar eens: I

f33.745,-; Carina II Liftback 2.0 Super Diesel De eigentijdse, handige 16klepper De fraaie, representatieve 16 klepper j
f35.795,-; Carina II Stationwagon i.6 Super Twin COROLLA HATCHBACK 1.6 SUPER TWIN CAM 16 | CARINA II LIFTBACK 1.6 SUPER TWIN CAM 16 I
Cam 16f30.095,-, als 2.0 Super Diesel f36.345,-. VSTTTT"! mW^T^Ê W^m*^^^^ B'STffïïfli mV^^Ê m^l^T1*

UMmmmmmmmmmmmm^m^^^^^^^mmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊiÊÊmiÊÊÊÊÊÊÊÊÊmwÊammmmm

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN PWIIMVIM
lAnT * I nI"T I" I"»jÉ^'rrrWüti^^ MAXIMUM VAN Ï00.000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE -AF I t_9\jft#J J^J JAREN BETtK.«I^'i!''|"">

FABRIEK - GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN.

HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS BV -Stationsstraat 29 -Tel. 04749-1728 «OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -ProvincialewegZuid 91 -Tel. 04492-1814 "POSTERHOLT-AUTOBEDRIJF JANBAKKÉ
B V - Roermondseweg 16A - Tel 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888" SCHIN OP GEUL - "GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133- Tel. 04459-1258" SITTAn^
AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -Rijksweg Zuid 212-Tel. 04490-21000«SUSTEREN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLDB.V. -RijkswegNoord 54 -Tel. 04499-3300«ULESTRATEN-AUTOM.BEDRIJFLOUISPETITB.V-LangS ü

Gewannen 8 -Tel. 043-642703. ._ iO
'Off. Agent *
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g^T Nederlands grootste muziekwinkel
l^j Presenteert de 2 meest verkochte videobanden met unieke
1\ * hoogtepunten (conferences, liedjes) uit de vele shows van de
1^ legendarische Wim Sonneveld op VHS, Betamax of VCC.
UT Hoogtepunten deel 1. Speelduur 92 minuten. m »

\M__y__j- Hoogtepunten deel 2. Speelduur 74 minuten. Si
ISJ^* Nu tegen de allerlaagste prijs! Per stuk Hk*J*

Voor Eygelshoven en Kerkrade vragen wij actieve

1 BEZORG(ST)ERS
voor werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur.
Melden Limburgs Dagblad, Markt 42, Kerkrade,
045-452932 (tijdens kantooruren).

Limburgs Dagblad I

NECKERMANN
VLIEGVAKANTIESmm w / \s4 _,

hlilHiliiHililiHfflil ,— JU_fc «J_f ..ledere woensdag \^ jfSte. /
v.a. 3 mei -20 sept. <y jt£&&>r^
TUNESIË /^N ;
SOUSSE Hotel Du Pare v v.a. 479,- /

Ï Hotel Medina 498,-
Appartement Nejma 498,-
Bungalow Alyssa 587,- /

f Hotel Tour Khalef 649,- /
HAMMAMET Hotel R. Phenicia 788,- /MONASTIR R. Sahara Beach 637,- >
RONDREIZEN Landrover 889,-

Grote Tunesië rondreis 993,-
Genoemde prijzen van 8-daagse reizen laagseizoen. /

'BIZA ledere donderdag 4 mei t/m 12 okt. /
PLAYA /
OEN BOSSA Appartement Migjorn 8 dagen v.a. 449,- /

I Verder af Maastricht Airport naar: /
Rhodos, Kreta, Costa del Sol, Ibiza, Dubrovnik, Istanboel en /\ onze topper: Mallorca 3 x per week en Gran Canaria! *REISBURO VAN HULST: de meest komplete programma's. /! J&-* reisburo van hulst ;

i heP mestkpniplePereisburo! (^fi\ (%£§& _,

f Beek Makado 04490 - 785 85 'é Brunssum Kerkstr. 240 045 -2592 92 'a Geleen Markt 114 04490- 497 55 /
Heerlen O.N.str. 15 045-7155 55 /Kerkrade Theaterpassage 17 045-46 48 00 yMaastricht Kesselskade 63 043 -2127 41 Ai Sittard Markt 37 04490 - 129 60 '$ Valkenburg Th. Dorrenplein 10 04406 - 161 61 't

mm Provincie
j^P Limburg

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg
m 13/449 maken bekend, dat op 28 december 1989 bij

hen is binnengekomen de aanvraag d.d. 20
december 1989(ingeschreven onder nr. BR
56718) van Esso Nederland B.V. om vergun-
ning ingevolge de Hinderwet voor het uit-
breiden/wijzigenvan het tankstation gelegen
langs deA2te Susteren.
De aanvraag en andere ter zake zijnde stuk-
ken liggen ter inzagevan 27 januari 1989tot
28februari 1989en wel: -in hetProvinciehuis
te Maastricht (bureau bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuisvan Suste-
ren tijdens dewerkuren en bovendien 's
maandagsvan 19.00tot 22:00 uur in de Sport-
hal, Reinoud van Gelderstraat Susteren, als-
mede tijdens dewerkuren na laatstgenoem-
de datum op deze plaatsen tot het einde van
determijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteldtegen de beschikking op de aan-
vraag. Tot uiterlijk 21 februari 1989bestaat
de gelegenheid gemotiveerde bezwaren te-
gen het geven van de aangevraagde be-
schikking mondeling in te brengen, waarbij
alsdan een gedachtenwisselingkan plaats-
hebben waarbij ook de aanvrager aanwezig
kan zijn; daartoe dient tijdig (eventueel tele-
fonisch: 043-897528) een verzoekbij Gede-
puteerde Staten te zijn ontvangen. Tot uiter-
lijk 28 februari 1989kunnen tegen het geven
van de aangevraagdebeschikking schriftelijk
gemotiveerdebezwaren worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202
MA Maastricht, onder vermelding van het
nummer van de aanvrage. Degene dieeen
bezwaarschrift indient,kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, diebezwaren hebben inge-
bracht op dewijze als bovenomschreven en
een ieder die aantoont, dat hij daartoe rede-
lijkerwijsniet in staat is geweest,kunnen be-
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indie-
nen en zijn later tot het instellen van beroep
gerechtigd.
Maastricht, 26 januari 1989.

! j£*rechtse -g"» |

| DE LAAGSTE PRIJZEIf |
" _____■____ "J i \§ m " :

£ _____^> /.' i^^k. y^^H _■■! G

.^_____HB_L
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j W S CLOWNS COWBOYPAKJE j
I JP " srekke 29.90 14.90 "
: NINJA i_i nn I DAVID DE KABOUTER 4Q 7C I :
" Te gekke prijs l4i9U te gekke prijs mmm**-W m M "
: I Groepen van minimaal 10 personen I ~"m^^^^^w^ J "j l genieten speciale korting [ 1\ \

I HENDRIKS
TEXTIEL §£"%

" GIGANTISCH GROOT INKWALITEIT EN LAGE PRUZII^P)^^/:
" Heerlen, Schelsberg 88,045-721124 J/\*_J
" Sittard, Brugstraat 1, 04490-15656 /Jöw**'^ S
Door het verloop van de UITSLAG B-trekkilig ZG VXdSSS 846 lOtCriJtermijn waarvoor zij is ver- P-Jp-Jttl Bi._______.- I-----.--------------------Bleend, is de surseance van XSJtC ■«■■ ■■«%_« _«#*_% _. -- - _, *+~*±*_j_m_
betaling van Qualitest b.v., ?j£+il Een service voor onze DM 500.000," OP lOtlir. 752919
instituut Soba than^ge" ______MTMerlandseklanten dm so.ooo.- op lotnr 197244 dm 40.000.-op lotnr. 818697 853570

tika^:l°ï SnZ3=r s%s£S£g% ssMMW »»,»». «*« "»
januari 1989 beëindigd ' trekk.ngslust kontakt op met: 555854 539261 557804 581165 593089 614151 672053 757467 825171
De bewindvoerder, 4frtp/,no (nanfwicpn/ir-P PM 5.000.- oplotnummerseindigend op 19469 96433 97430 98725
mr. Fr. Spauwen, HTaenny Klantenservice dm 2.500.- oplotnummerseindigend op7898 pmi.ooo.- oplotnummers eindigend op 971
advocaat en procureur llklï%l ""W pm 432,-oplotnummerseindigend op42 londervoorbenoud)

Walramstraat 20, dwillnll^LCtV
s^üs^..r»— Süddeutsche Klassenlotterie

/ ' " \ I VHS VIDEORECORDER I ■■■"■■ "» I «*Wi "■ ■ METTELETEKST
'■ —■ —j I vmirnmuj» uï.n.u. .n I KiHRtM* ■ midism vui c oMpa< i.ins( i.p> M-.wvn i ■ I Wem P'a»e beeldbuis met rechte hoeken. 39 Voor-

r7A'i4 i-t-U J.TH 1 ■ vni-ironiioaaer io Kanalen en „ cm n,,^».,, i*.i<m>uk „,,i ,„-hi.. ..«-i.-. 1i,!..,,, > ll,»*.^11i„, i,»„«,u« i«- I I keuze-zenders en TELETEKST Incl DRAADLOZE"Jl^Zlr"1-' ' ■ 4 programma sl4 dagenvooraf J» rki-««-/"QVr«. lacinfcf dr^d- ■ «mojMiM (ncattwt- ■**-__**. AFSTANDSBEDIENING
,

//&?£&, I INCL. DRAADLOZE AFSt"1 | _ mu^oii«a:;:j:.!i;;!n^--rrr—wJI "'"""""""" I ,^-' , jfflaJÉÉr^T^^'l

wasgoed Nu naar keuze MalluiMiijj_________J|_-_|y-^^JJ|^j^^jl|J]|gip .^ m ~ —=-■£= lo|lolol|_fl
uw was strijk- of kastdroog. ÜBwS 5BI& 8É39 r£,e>i' ■' '-^-'U&C==SS'§M I ■■*■■*■■*■»"_.■

trommel Nu C\ir.. fc^aij^all^^^a^aa_______siij! .[_» B"""1 mm* mi' Q I M;iT'if-U*lif-^TI
goedkoop geprijsd voor ■^^^^^^^^^^^^^^""^""^^^^^jfififij/S Wt HUI I _______m_ „ ' I° r * r J f|S9 ;]■ Bj^^?*'^^Mfcj^tta_B I Prijs bij inruil nu »fc»»*^

9__HÉ_______t___. __bffll STOFZUIGER type S-227 I 3-weg systeem iiiMgi^iJ Volautom wasautomaat voorzien

H"~"-'Tm aÊ-W& Zeer krachtige 1150 watt motor I met afneembaar Br^^B van aUe programma's. Toerental ■De elettro-afdeling bezorgt gratis aan huis!
lE^MSsS ■SJH Slang geheel draaibaar, kema- I fwni HBjgSiri centrifuge 400. Adv. pr f 799,- Alle artikelen met volledige garantie en

I Een ongelooflijke aanbieding van i^T^l^L^m I I Aumm-M IV^H I At^^ --Pi -l^^M—I Schunck Electro. Nu een midiset H rl IrS_^r^^ H[compleet met boxen. I «JHtT^^W iM jF*_Y__W% Promenade Heerlen 2e etage

jnburgs Dagblad
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n.*,*.*^ Hele voorraad met %#%^^^B ■ Hf ■ HSffl
Ef\Cl/~ lÉff-^DTTIKI^ 200X300cm EQk _

ciidcdi atcy Hé, " BS#l HP. 1
iiAnAi/i/AAkicr O0U/0 KUK NÜivanii9o,-voor S^U " SUPERLATEX KkirTwl Kl Pf\lMAROKKAANSE schuimrubber |^|^H|^^^Hk\| i^Hpv^^—HP f ■
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'Overoveroma'
KERKRADE - De 87-jarige Ma-
ria Van Loo uit Kerkrade heeft
sinds kort een titel die slechts
bijzonder weinig vrouwen mo-
gen dragen. Ze is niet alleen
overovergrootmoeder, maar dat
ook nog eens via twee lijnen.
Haar achterkleinkinderen Fran-
cine Erkens (21) en Rianne Ver-
spaget (19) hebben namelijk elk
voor een vrouwelijk achterach-
terkleinkind gezorgd, en wel de
tweejarige Tatiana en de zes
maanden oude Rachel. Voor de
tweede en derde generatie teke-
nen de 61-jarige Maria Geurts en
Trees Zdrojewski (41). Voorwaar
een uitzonderlijke prent.

" Van links naar rechts:
Rianne Verspaget met Ta-
tiana, Maria Van Loo, Ma-
ria Geurts, Francine Erkens
met Rahel en Trees Zdro-
jewski.

Foto: DRIES LINSSEN

Per 1 januari is in Heerlen de nieu-
we regeling van kracht. Bij een tus-
sentijdse renteverhoging vervalt
automatisch de gemeentegarantie.
De huiseigenaar kan dan opnieuw
een gemeentegarantie aanvragen en
de gemeente zal opnieuw bekijken
of die verleend wordt.

De banken in Heerlen waren hele-
maal niet blij met die nieuwe rege-
ling. Van begin af aan werd er ge-
protesteerd en deze week droeg ook
de Heerlense Bankiersvereniging
het Heerlense besluit voor ter ver-
nietiging aan deKroon. Onverwach-
te steun nu van de staatssecretaris.

Banken

Afwentelen

„Ja zeg dat wel," zegt de heer Schol-
ten, directeur van de Pancratius-
bank in-Heerlen. „Wij hadden dus al
hetzelfde gedaan en we vernamen
in de wandelgangen reeds dat ons
initiatief een goede kans van slagen
had. De gemeente redeneert ook
wat vreemd door te stellen dat er
problemen ontstaan bij huizenko-
pers door tussentijdse renteverho-
gingen.Bij slechts twee procent van
de gevallen waarin huizen openbaar
verkocht zijn, is er sprake van pro-
blemen door renteverhoging. In de
andere gevallen is er veelal sprake
van echtscheiding en/of werkloos-
heid."

DEN HAAG/HEERLEN - Staatssecretaris E. Heerma van
Volkshuisvesting zal de nieuwe verordening van de gemeente
Heelen inzake gemeentegaranties ter vernietiging voordragen
aan de Kroon. In een brief aan het college van Heerlen schrijft
Heerma, dat de nieuwe regeling 'niet in overeenstemming is
met het streven het eigen woningbezit te bevorderen. De Ver-
eniging Eigen Huis en een woordvoerder van de (hypotheek-;
)banken hebben met instemming gereageerd op de brief van
Heerma.

Draaiboek voor loipes
op Brunssummerheide

Met vertrekpunten vanafgolfbaan en zweefvliegveld

Van onze verslaggever
HEERLEN - Mocht het toch nog
gaan sneeuwen deze winter, dan is
het Recreatieschap in ieder geval
goed voorbereid op sportievelingen
die op de Brunssummerheide wil-
len langlaufen en wandelen. Er
wordt zelfs gewerkt aan een draai-
boek om onder winterse omstandig-
heden, iedereenzoveel mogelijk aan
zijn trekken te laten komen.

Er staan nu in het draaiboek loipes
met verschillende vertrekpunten.
Vanaf Schrieversheide, maar ook
vanaf de golfbaan en bij het zweef-
vliegveld, moet men kunnen ver-
trekken. Betere, sneeuwvrije par-
keergelegenheid is nodig, meer
ski's om te verhuren, bordjes die de
loipes aangeven etc. „Als de loipes
uitgezet zijn, moeten er ook wandel-
paden aangegeven worden, anders
gaan de wandelaars op de loipes lo-
pen en dat is niet de bedoeling."

Al met al voorziet het Recreatie-
schap een berg werk als het zo ver
mocht komen, toch wordt ook daar
gehoopt dat de Brunssummerheide
ook dit jaarnog als 'wintersportge-
bied' gebruikt kan worden.

Staatssecretaris tegen 'beperkte'gemeentegarantie Heerlen

Heerma stapt naar Kroon

Sneeuw trekt enorme hoeveelheden
mensen naar dehei, temeer daar het
Recreatieschap loipes uitzet voor
langlaufers. „Zon drie jaar geleden
hebben we daar onze eerste ervarin-
gen in opgedaan. We hebben nog
nooit zoveel mensen gezien. In de
paar dagen dat er sneeuw lag, kwa-
men 50.000 mensen naar het con-
centratiepunt Schrieversheide om
vandaar te gaan langlaufen. Ze ston-
den in een lange rij om van de
slechts in beperkte mate aanwezige
huurski's gebruik te kunnen ma-
ken. Het absolute record was op één
dag 20.000 bezoekers. We hebben
daar veel van geleerd en proberen
dat alles beter aan te pakken als er
nu weer sneeuw zou komen," zegt
Hans Reijnders, directie-medewer-
ker van het Recreatieschap.

Van onze verslaggever
SCHINVELD - Het hek dat
Schinveld anno nu scheidt van
zeg honderd jaar geleden is her-
metisch gesloten. In Nonke
Buuske, daar waar geen electri-
citeit is, geen plastic of andere
door de mens verbasterde na-
tuurelementen, wordt dezer da-
gen hard gewerkt. Nieuwe boerderij in vakwerkstijl bij 'NonkeBuuske' 'Bezienswaardigheid'

Maar dat is mooi gezegd. Hij
heeft de ruimte; verscholen in
het Schinveldse bos. Berkers ge-
baart alsof je hem niets wijs
moet maken. „Jullie hebben
toch ruimte zat. Jullie rijden in
auto's, die ruimte zijn jullie al
kwijt. Jullie leggen golfbanen
aan. Ook die ruimte zijn jullie
kwijt. Er is plaats genoeg om te
leven zoals het hoort."

„Zodra je weer normaal gaat le-
ven in deze maatschappij wordt
je een bezienswaardigheid,"
mompelt Berkers terwijl hij een
klont leem tussen de twijgen
drukt.

Het geraamte van een zoveelste
vakwerkboederij staat overeind.
Tussen de eiken balken spannen
Thei Berkers en anderen die de
moderne tijd ontvluchten, buig-
zame takken. Wanneer het
vlechtwerk de eerste contouren
van iets dat een muur moet wor-
den laat zien, gaat het mengsel
van stro en modder met dikke
klodders tussen de takken. Net
zolang totdat de nieuwe vak-
werkboerderij geheel geïsoleerd
is.

Dan verontschuldigt hij Zich
door te wijzen op zijn werkzaam-
heden.
Niet alleen in de moderne.we-
reld heeft men het druk.

die pas in het volgend seizoen
echt klaar zal zijn, komt een
weefhuis. Een lerares zal dan da-
gelijks vlas en linne gaan spin-
nen op een authentiek weefge-
touw.
Ruimte nummer 2 van het nieu-
we huisje wordt een timmer-werkplaats terwijl onder datzelf-de dak ook toiletten gemaakt
zullen worden.

En leem isoleert tenminste net
zo goed als een spauwmuur,
weet initiatiefnemer The! Ber-
kers. Die overigens weinig vanpottekijkers moet hebben. „Hpe
meer publiciteit, hoe meer be-
zoekers. En we kunnen nu al die
stromen toeristen niet meer ver-
werken."
In de nieuwe vakwerkboerderij.

Heerma wil niet dat gemeenten het
financieel risico van rijk en gemeen-
ten bij gemeentegaranties afwente-
len op banken en andere geldge-
vers. De staatssecretaris is bang dat
banken zich wel twee keer zullen
bedenken een hypotheek te ver-
strekken aan aspirant-kopers als de
gemeentegarantie vervalt wanner
de rente tussentijds wordt ver-
hoogd.

Wanneer de huiseigenaar het nieu-
we rentepercentage niet kan op-
hoesten, moeten de bank en de
klant het onderling maar eens zien
te worden. Als dat tot gedwongen
verkoop leidt, draait de geldgever
voor het eventuele verlies op in
plaats van het rijk en de gemeente.
De Heerlense banken hebben dan
ook besloten geen geld voor hypo-
theken meer te geven voor huisaan-
kopen met een Heerlense gemeen-
tegarantie.
Overigens stonden de andere ge-
meenten in de Oostelijke Mijn-
streek al klaar om de nieuwe (en

door de provincie goedgekeurde)
Heerlense variant ook in te voeren.
Ambtelijk overleg tussen de ge-
meenten Heerlen, Kerkrade, Bruns-
sum en Landgraaf resulteerde in
voorbereidende ambtelijke activi-
teiten. „We maken nu een nieuwe
verordening wel klaar, maar wach-
ten eerst de beslissing van deKroon
af, alvorens we er iets mee gaan
doen," aldus een Brunssumse amb-
tenaar.
Door de banken, maar ook door
Eigen Huis wordt steeds aangedra-
gen dat de gemeenteHeerlen wil dat
huizenkopers bij het Bouwfonds
Limburgse Gemeenten een lening
nemen. De BLG geeft als enige ren-
te-vaste hypotheken af met een
looptijd van 30 jaar. De winst van
het BLG wordt uitgekeerd aan de
deelnemende gemeenten en Heer-
len strijkt daar een aanzienlijk deel
van op (2,5 miljoen vorig jaar). Vol-
gens de Vereniging Eigen Huis
werkt deze zachte dwang richting
BLG concurrentie-vervalsend. Ook
Heerma stelt dat 'potentiële kopers
aanzienlijk worden beperkt in de
keuze van de geldlening en moge-
lijk ook in keuze van de geldgever.

Roemeen volhardt
in hongerstaking

HOENSBROEK -De hongerstaking
van de Roemeen Petrica Brosteanu
gaat vandaag de zevende dag in.
Vrijdag begon de 27-jarige vluchte-
ling in Hoensbroek aan wat hij be-
schouwt als een laatste poging om
justitie te bewegen eindelijk over
zijn asielaanvraag te beschikken.
Bijna 2,5 jaarwacht de Roemeen nu
op een definitieve beslissing.
Daarom besloot hij vrijdag met een
brief over zijn schrijnende situatie
in de openbaarheid te treden. Tot
dan waren de hulpverlenende in-
stanties niet op de hoogte. Gisteren
verklaarde de duidelijk verzwakte
'Roemeen dat hij nu wel mensen van
het Heerlens Missionair Centrum
opbezoekkrijgt. Van een arts wil hjj
niet horen. „Ik merk dat ik moeite
krijg met lopen," verklaarde hij toch
wat terneergeslagen.
Op zijn schriftelijke noodkreet heeft
Pètrica nog geen reactie ontvangen.
Wel stuurde zijn advocaat uit
Brunssum. een brief naar het Minis-
terie van Justitie waarbij gewezen
wordt op de labiele psychische toe-
stand van de Roemeen, ontstaan
door de langdurige ongewisheid
waarin hij verkeert.

(ADVERTENTIE)
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Gisteravond was de di-
rectie van dit gokpaleis
niet voor commentaaur
bereikbaar.

Van onze correspondent

DEN HAAG/LAND-
GRAAF - Het Casino
Landgraaf moet het defi-
nitief zonder zijn zogehe-
ten 'een-armige bandie-
ten' ofwel gokkasten
stellen. Dat valt te con-
cluderen uit de uitspraak
van de waarnemend
voorzitter van de recht-
spraakafdeling van de
Raad van State, staats-
raad mr J. de Vries.

Hij ziet namelijk geen
aanleiding om de on-
langs door het gemeente-
bestuur uitgevaardigde
plicht te schorsen om de
'bandieten' weg te halen.

Casino Landgraaf
moet 'eenarmige

bandiet' opruimen
Om zon schorsing had
het casino gevraagd.
Kortom, de Staatsraad is
het eens met het Land-
graafse college dat deze
gokkasten niet langer
duldt in dezeGolden Ten
Club.

Het gaat om 22 speelau-

tomaten, die in hèt casi-
no opgesteld staan. Vol-
gens een algemeen plaat-
selijke geldendeverorde-
ning mogen de gokkas-
ten pas geplaatst worden
als het gemeentebestuur
daar vergunning voor
heeft verleend. Nu de ge-
meente dat niet heeft ge-

Het casino zégt dat de ge-
meentelijke bestuurders
de indruk hebben ge-
wekt dat het wel los zou
lopen met de vergun-
ning. De Vries heeft in
dit verweer geen aanlei-
ding gezien een schor-
sing uit te spreken.

Illegaal

Daan, staan de kasten il
legaal in het casino.

" Thei Berkers bezig met een manier van bouwen, zoals die nog nét niet helemaal uitgestorven is. Foto: CHRISTA HALBESMA

Keuken

°et niet in de keuken komen'
■-9' men wel eens en menige
inspannen manager is onder
' roepen van die leuze terug-

KS[Uurd naar de wachtkamer.
burgemeester Piet van Zeil

I J*n Heerlen kun jeveel zeggen,, |l j?(ar riet dat hij niet tegen de
iL*te bestand zou zijn. 'Laat
1 maar in de keuken staan',| g?' lijkt men in Hoensbroek ook_

h
acht te hebben toen men een

voor Van Zeil

" °est verzinnen ter gelegen-
lun van de ingebruikname
I,-,n de groothuishoudkeukenin
i'Joiengemeensc/iap 'De Alden-

J ■Dat is een schooi voor lager
ir°epsonderwijs. In die groot-

lshoudkeuken kunnen de
t

rin gen leren voor grote hoe-
!>ee, en mensen, grote hoe-

eten klaar te maken.
>Jj daarvoor nioet je ook in de

[e kunnen staan, maar weln andere hitte.

Bushalte

0, J7l°tseling stond ze daar; een I
gaerwetse bushalte aan het I
Cn l"kplein in Voerendaal naast I
pj

Je Oud Voerendaal. Ge- I
bptatst d°OT een fot noa toe on~ I
don nde' Het bord zal mor9en I
lün de gemeente verwijderd I

orden op tast van de potttie.

Bushalte (2)
Va l9ens een woordvoerder I«n de politic komt net bord uit I
da Krutsen» ook uit Voeren- I
aat. Waarom het border is I

£ergezet is ook bij de politie I
U>iï %u*delijk. Volgens insiders I1 de anonieme halte-bout/jer I
k, °festeren tegen het /eit dat I
aot iJn 50 v°erendaal niet echt Iandoet op u>eg van Heerlen Inaar Valkenburg.

Bushalte (3)
*£<:n woordvoerder van VSL I
VQ^arde desgevraagd niets I
ten u" .eenmans-actie a/ te u>e- I
."" mj gee/t toe dat een lusje I«oor Voerendaal rijden op zich I

inf*. Probleem zou zijn. ,j\faar I
«jn 50 zitten nogalwat door- Iwaande reizigers. Die willen we I

tn,';e!! m°9«ïyfc ontlasten." Ais I
eede reden waarom de bus I»et door Voerendaal rijdt Ioemt hij dater daneen te grote I„oncurewtie met de NS zou ont- Istaan.
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DANKBETUIGING
Langs deze weg willen wij

iedereen bedanken die
ons 60-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag

heeft gemaakt. Een
bijzonder woord van dank

aan burgemeester
Hoogland en echtgenote

van Brunssum.

Henk en Maria
Elmendorp

t
Wij willen jerust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je eenzame strijd zien
en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van mijn lieve man, onze pap, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Laurens H.M. Possen
dragervan de eremedaille in zilver

verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
erebestuurslid van de

Koninklijke Philharmonie, Bocholtz
echtgenoot van

Elisabeth Hursel
in de leeftijd van 74 jaar.

De bedroefde familie:
Bocholtz: Elisabeth Possen-Hursel

Heerlerbaan: Maria Houben-Possen
Huub Houben
Silvie, Brenda

Simpelveld: Jessie Godschalk-Possen
JanGodschalk
Antoine en Marielle
Roger

Bocholtz: Gemma Frijns-Possen
Mathieu Frijns
Laura en Edward
Diana en Harold

Bocholtz: Wim Possen
Finy Possen-Steinschuld
Mario

Nieuwenhagen: Hettie Moonen-Possen
John Moonen
Roel

Bocholtz, 25 januari 1989 ,
Corr.adres: Kloosterhof 55, 6351 EP Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 28 januarias. om
12.00 uur in de parochiekerkvan de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag as. gebeden om 18.45
uur, waarna aansluitend de avondmis te zijner in-
tentie, in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid vernamen wij dat op woensdag
25 januari is overleden, ons erebestuurslid de heer

Laurens H.M. Possen
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten
aan onze vereniging bewezen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blij-
ven voortleven.

Bestuur, dirigent en leden
Kon. Philharmonie
Bocholtz

t ~~
Na een levenvan zorg en liefde is vanmorgen op 85-
-jarige leeftijd overleden, na voorzien te zijn van de
h. sacramenten, onze lieve mama, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Maria Gertrudis
Hubertina Ramakers

weduwe van

Lambert Zorge
Zü was intens met ons leven verbonden.

Harderwijk: Truus van den Baar-Zorge
Ton van den Baar
Jeroen en Marijke,Marion
Gemmie en Henk
Nathalie en Ronald

Sittard: Anjes Cartigny-Zorge
Lor Cartigny
Luc en Yvonne
Maurice en Renate
Suzanne

Sittard: Margot Wielders-Zorge
Harry Wielders
Pascal en Astrid
Judith
Saskia ,

Susteren: Robby Zorge
Sittard, 24 januari 1989
Corr.adres: Mgr. Claessensstraat 21,
6131 AH Sittard
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehoudenzaterdag 28 januari as.
om 11.00 uur in dekerk van het H. Hart te Overho-
ven-Sittard, alwaar mogelijkheid tot schriftelijk
condoleren vanaf 10.40 uur.
Wij willen mama herdenken in de avondmis van
vrijdag 27 januariom 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze aankondiging als zodanig te beschou-
wen.

Het uur is aangebroken om te gaan,
ieder van ons volgt zijn eigen weg:
Ik om te sterven, jullieom te leven.
Wat beter is weet God alleen.

Jan
Op 24 januari 1989 is overleden

Jan van den Berg
31 jaar

Lieve Jan, wij hopen dat ju nu jerust vindt.
Heerlen: Christa Stekelenburg

Puth: Familie van den Berg-Broekman
Zeist: Familie Stekelenburg-Van Ee

6413 MR Heerlen, Fossielenerf 784
Jan is opgebaard op voornoemd adres.
Samen gedenkenwij Janop zaterdag 28 januariom
14.00 uur in de H. Petrus Canisiuskerk te Puth.
De teraardebestelling vindt aansluitend plaats op
het parochiekerkhof aldaar.
Geen condoleren.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t .
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden toch nog
onverwacht na een langdurige ziekte van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 84 jaar, onze zorgzame moeder, oma,
schoonzuster, tante en nicht

Marie Arnoldine
Juliette Martens

weduwe van

Thomas Franciscus
Hendricus Smit

In dankbare herinnering:
Sittard: Paula Ekermans-Smit

Paul
Marielle en Marcel

Sittard: Mieti Smit
Cecile en Wim
Roy
Mark
Familie Martens
Familie Smit

24 januari 1989
Verpleegtehuis Invia Sittard
Corr.adres: St. Lambertusstraat 11,
6136 XD Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 27 januari as. om 11.00 uur in de dekenale
kerk van St. Petrus (Grote Kerk) te Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 12.30 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van heden, donderdag-
avond 26 januari om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, hedenavond van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Wij gunnen je zo graag derust,
al is droefheid in ons hart.
Jouw lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat, toch nog
onverwacht, van ons is heengegaan, gesterkt door
deh.h. sacramenten, onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Anna Gertruida
Debast-van de Weerdt

weduwe van

Hendrikus Theodorus
Antonius Debast

op de leeftijd van 70 jaar.
Terwinselen: Ton Debast

Irene Debast-Eussen
Heerlerbaan: Gerty Urlings-Debast

Sjef Urlings
Virginie, Roy
Familie Van de Weerdt
Familie Debast

24 januari 1989
huize Firenschat, Kerkrade
Corr.adres: Dr. Poelsstraat 5, 6467 BK Kerkrade
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 28 januari as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand te
Heilust-Kerkrade, waarna aansluitend begrafenis
op het r.-k. kerkhof te Spekholzerheide.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.10 uur.
Avondmis vrijdag 27 januariom 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in derouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijks van 19.30 tot 20.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Geheel onverwacht bereikte ons het droevige be-
richt dat plotseling, als gevolg van een noodlottig
ongeval, van ons is heengegaan, onze zoon, broer,
schoonbroer, oom en vriend

Jo Quaedvlieg
Heerlen 10-3-1953

Balgowlah (Australië) 21-1-1989
Balgowlah: Debby Lawson
Landgraaf: J. Quaedvlieg

C. Quaedvlieg-De Wael
Landgraaf: F. Quaedvlieg

I. Quaedvlieg-Meijer
Landgraaf: J. Ploum-Quaedvlieg

J. Ploum
Patrick

Mechelen.' H. Prumpeler-Quaedvlieg
H. Prumpeler

Landgraaf, 21 januari 1989
Corr.adres: Baanstr. 40, 6372 AG Landgraaf
Jowordt herdacht in de avondmis van 19.00 uur op
zaterdag 28 januari as. in de dekenale kerk van de
H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor de liefde die zij ons gaf, geven wij u
kennis, dat na een geduldig gedragen lijden toch
vrij onverwacht van ons is heengegaan, onze dier-
bare zuster, schoonzuster en tante

M.M.C.Ph.H.G.
Barones de Loë

Douairière Jonkheer Mr.

G.A.M.J. Ruijs de
Beerenbrouck

10 april 1901 24 januari 1989
Gulpen: C.S.D.P.F.H.M.G.

d'Ansembourg-deLoë
Munster (D.): F.C.H.M.G.

d'Ansembourg-deLoë
's-Gravenhage: M.C.F.M. de Muralt-

van Nispen tot Sevenaer
's-Gravenhage: M.L.L.E. de Loë,

namens alle neven en nichten
Het plechtige requiem zal plaatshebben op vrijdag
27 januari as. om 11.00 uur in de parochiekerk St-
Martinus te Holturn, waarna de bijzetting in het fa-
miliegraf aldaar.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons ge-
durende zijn leven heeft omringd, geven wij kennis, dat ten gevolgevan
een noodlottig ongeval, in de volle kracht van zijn leven, veel te vroeg is
heengegaan, mijn lieve Leo, onze lieve pappie en grootvader

Leonardus Hendricus
(Leo) Greve

echtgenootvan

Katharina Elisabeth Maria Verhaar
Zijn sterke eigen levensstijl zal altijd in ons zijn.

K.E.M. Greve-Verhaar
JanWillem, Chantal
Liesbeth, Boudewijn
Claudia, Chiel
Marie-Claire, Wiet
Leo-Hendrik
en kleinkinderen

„Huys de Dohm"
De Doom 48-50, 6419 CX Heerlen
De uitvaartmis zal worden opgedragen op zaterdag 28 januari om 13.30
uur in de Onze Lieve Vrouwebasiliekte Maastricht. Aansluitend om 15.30
uur de crematie in het crematorium Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar
de mogelijkheid zal zijn tot condoleren.. Geen bezoek aan huis.

In de vroege ochtend van 24 januari 1989 overleed, na een uiteindelijk
noodlottig ongeval, onze broer, zwager en oom

prof. dr. L.H. Greve
longarts

Wij zullen Leo blijven herinneren als een voorbeeld van werkkracht,
doorzettingsvermogen en zorgzaamheid.

Utrecht: A. Greve
Valkenswaard: M.F. Greve

De Bilt: J.W. Greve
A.C.A. Greve-Secuur

Hilversum: H.A. Greve
M.F. Greve-Hanegraaf

Nieuwleusen: B.J. Greve
J.M. Greve-Schreuder
en kinderen

De uitvaartmis zal worden opgedragen op zaterdag 28 januari om 13.30
uur in de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht. Aansluitend om 15.30
uur de crematie in het crematorium Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar
de mogelijkheid zal zijn tot condoleren.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze
zeer gewaardeerde collega

prof. dr. Leo Greve
longarts

Wij verliezen in hem een uitermate deskundig staflid van grote integriteit
en visie.
Wij zijn hem dankbaarvoor zijn voortdurende inzet voor de medische staf
en ons ziekenhuis.
Zijn heengaan laatbij ons allen een leegte achter.
Ons diep medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen.

Namens het stafconvent
Academisch Ziekenhuis Maastricht:
prof. dr. J.M. Greep, voorzitter
dr. F. Smits, secretaris

Met verslagenheid hebben medewerkers en studenten van de Rijksuni-
versiteit Limburgkennis genomen van het overlijden van

prof. dr. L.H. Greve
Dr. Greve was als hoogleraar pulmonologie aan de RL verbonden.
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

Het college van bestuur van
deRijksuniversiteit Limburg:
de voorziter, drs. L.E.H. Vredevoogd
de secretaris, drs. B.C.M.E. Niessen

Zeer bedroefd delen wij u mede dat onze collega-longarts

prof. dr. L.H. Greve
hoofd van de vakgroep pulmonologie en de afdeling longziekten

is overleden.
Zijn enthousiasme voor het vak, zijn hart voor depatiënt en collegialiteit
waren voor ons een lichtend voorbeeld, dat we altijd mee zullen dragen.
Wij zullen je missen Leo!

Drs. G.P.M. ten Velde
dr. A.P.H. van der Vel
dr. E.F.M. Wouters
longartsen

Maastricht, 24 januari 1989
Academisch Ziekenhuis Maastricht

Tot ons leedwezen is op 24 januari 1989 overleden

prof. dr. L.H. Greve
hoofd afdeling longziekten Academisch Ziekenhuis Maastricht

Wij hebben hem ervaren als een toegewijd geneeskundige, die gedurende
vele jaren met een groot gevoel voor verantwoordelijkhheid leiding heeft
gegeven aan de afdeling longziekten en een belangrijke bijdrage heeft ge-
leverd aan de integratie van onderwijs, onderzoek en de patiëntenzorg op
zijn vakgebied.
Ons leedwezen gaat uit naar zijn familie.

Bestuur, directie en medewerk(st)ers
Academisch Ziekenhuis Maastricht

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomenvan het overlijden van
oze hoogleraar pulmonologie

prof. dr. L.H. Greve
Wij verhezen in hem een uitstekend klinicus, een wijs man en een goede
vriend.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Mede namens de afdeling
cardiopulmonale chirurgievan het
Academisch Ziekenhuis Maastricht:
T.H. Sic
K.B. Prenger
prof. dr. O.C.K.M. Penn

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van

prof. dr. L.H. Greve
hoogleraar pulmonologie

Een bewonderenswaardig en markant persoon is onze faculteit ontvallen.
Volrespect en waarderingzullen wij zijnvele verdienstenvoor onze facul-
teit blijven herinneren.
Bestuur en directie faculteit der geneeskunde:
prof. dr. F. Sturmans mr. A.W.L. Luermans mr. E.G.J. Steur
dekaan secretaris directeur

Bedroefd delen wij u mede dat

prof. dr. L.H. Greve
hoofdvan de vakgroep pulmonologie en de afdeling longziekten

is overleden.
Zijn stuwende kracht, kennis en sympathie voor dezieke medemens zijn
ons immer een bron van inspiratie geweest.
Vooral doorzijn inzet zijn devakgroep pulmonologie en de afdeling long-
ziekten tot de huidige bloei kunnen komen.
Ons diep medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen.

Ook wij allen,
de medewerk(st)ers van de
vakgroep pulmonologie en de
afdeling longziekten,
zullen hem node missen.

Maastricht, 24 januari 1989

____tA

Met diepe verslagenheidvernamen wij het overlijden van de heer

prof. dr. L.H. Greve L
longarts

Hij wasvoor ons astmacentrum een stuwendekracht en van ont-
schatbare waarde.
Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.

Bestuur, directie en medewerkers
verpleeghuis en astmacentrum
Homerheide
Hom

Dankbetuiging— ——— Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor het medeleven, de steun, vele kaarten, bloemen en
troostrijke brieven bij het overlijden en de begrafenis van
mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Joh. Coumans
Al deze blijken van medeleven en dewetenschap dat hij
doorzovelen werd geacht, hebben ons gesterkt ditverlies j
te dragen.
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag
29 januaria.s. om 11.30uur in deSt. Martinuskerk te Beek
(L).

Mevr. M. Coumans-Bartholomeus
kinderen en kleinkinderen

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen
van haar, die ons allen zo lief en dierbaar was, mijn onver-
getelijk lieve echtgenote

Siene
Schuiteis-Wijnberg
Dank aan allen die het afgelopen jaar een steun voor mij
geweest zijn.

J. Schuiteis

De plechtige eerste jaardienstwordt gehouden op zondag
29 januari 1989 om 10.00 uur in deH. Hartkerk te Haanrade.

De plechtige eerste jaardienst voor onze dierbare schoon-
zuster en tante

Maria Smeets
zal plaatshebben zondag 29 januari om 11.00 uur in de St.
Josephkerk te Heerlerbaan.

M. Smeets-Höppener
Neven en nichten

Vandaag 26 januariis het een jaargeledendat wij afscheid
hebben genomen van mijn dierbare man en onze zorgza-—— me vader

Piet Heyen
Elly Heyen-Schmeits
Mathijs
Peter
Marie-Catharine
Armelies "Geleen, januari 1989

De plechtige eerste jaardienst wordt gehouden op zater-
dag 28 januari a.s. om 19.00uur in deparochiekerk van St
Augustinus te Lutterade-Geleen.

Daar het ons niet mogelijk is ieder persoonlijkte danken voor het medele-
ven ondervonden bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn
dierbare man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Frans Rademakers
willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor uw condoleances, h-
missen en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding
naar zijn laatste rustplaats.

M. Rademakers-Pluijmakers
kinderen en kleinkinderen

Schimmert, januari 1989
de Bockhafweg 2
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 29 januari 1989
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Schimmert.

DankDetUlging „Waar Fons kwam scheen de zon"
Zij schijnt nog steeds, helemaal van boven!
Toen Fons ging, kwam hij thuis.

Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, blOy
van medeleven heeft getoond bij het overlijden en de begrafenis van °n'
ze lieve broer, oom en neef

Fons Eussen
Dit alles was voor ons een grote troost en zal een dankbare herinnering
blijven.
De plechtige zeswekendienst voor Fons zal worden gehouden in de P&
rochiekerk van St. Augustinus te Geleen op zaterdag 28 januari 1989 "n
19.00 uur.

Familie Eussen
Geleen, januari 1989
Klinkenweg 12

Vervolg familieberichten zie pagina 20^,
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Zes jaar cel voor
zoon Willy H. (25)

puttende behandeling in de rechts-
zaal, eerder deze maand, vlogen debeschuldigingen over en weer. Wil-
ly H. en zijn 29-jarige vriend, de als
getuige opgeroepen Peter S. .gingen
elkaar uitmaken voor de daders van
de moordaanslag.

Vervolg
De rechtbank heeft met het vonnis

in het midden gelaten wie van de
twee het fatale schot heeft gelost. In
feite is nu ook S., die inmiddels op
vrije voeten is, mede-schuldig ver-
klaard aan de moord. Volgens de
Maastrichtse officier van justitie mr
J. Nabben kan hij echter niet opge-
pakt worden, omdat niemand twee
keer voor hetzelfde feit in arrest ge-
nomen kan worden. Nabben het we-
ten de kwestie voor te leggen aan de

rechter-commissaris, zodat de
moordzaak - nog afgezien van de
beroepszaak in Den Bosch - wel-
licht nog een vervolg krijgt.

Mr Th. Hiddema, raadsman van H.,
stak zijn verbazing over het vonnisniet onder stoelen ofbanken. In ver-
gelijking met de 'gebruikelijke'
straffen die in moordzaken worden
opgelegd, vond hij de straf voor H.
beduidend lager. Verder noemde hij
de situatie met betrekking tot S.
volstrekt uniek. Nog voordat deze
een dagvaarding in huis heeft, staat
vrijwel vast dat hij, en dat is ook de
overtuigingvan de officier van justi-
tie, bij rechtsvervolging ook de straf
van zes jaar (met voorarrest) opge-
legd krijgt.

Ook van inwoners Maastricht

Veel meer klachten
over nachtvluchten

Van onze verslaggever

QELEEN - Het aantal klachten
°ver geluidsoverlast van nacht-
vluchten op vliegveld Beek is vo-
r'g jaar drastisch toegenomen. In
1988 belden 340 klagers in totaalzon achthonderd keer het spe-
ciale klachtennummer van de

luchthaven. In 1987 rinkelde de
bel 250 maal, wat neerkomt op
een verdriedubbeling van het
aantal klachten in één jaar.

De meeste klachten kwamen
vanuit Beek en Meerssen. Opval-
lend was verder een toename van
het aantal klagers uit Maastricht.

Op 'Beek' werden vorig jaar in
totaal tienduizend nachtvluch-
ten uitgevoerd, ongeveer even-
veel als in 1987. Ondanks een ge-
lijke spreiding van de nacht-
vluchten over het hele jaar was
het aantal klachten van omwo-
nenden vorig jaar in de maand
december uitzonderlijk groot.

Volgens de ambtelijk secretaris
van de Milieucommissie Vlieg-
veld Beek kwam dat doordat in
die periode nogal wat publiciteit
ontstond rond de beraadslagin-
gen van het kabinet over de aan-
leg van de Oost-westbaan en de
daarmee samenhangende mi-
lieu-problemen.

Vervolg van pagina 1
De zoon uit een eerder huwelijk, de25-jarige Maastrichtenaar Willy H.,
werd mede-schuldig aan de moord
bevonden en is gisteren veroor-
deeld tot zes jaar gevangenisstraf.

Tegen de moeder en de zoon waren
respectievelijk twaalf en negen jaar
geëist. Mevrouw mr I. van Dijk, ad-
vocate van de moeder, liet gisteren
weten tegen het vonnis in hoger be-
roep te gaan.

De voormalige croupier. Kraize
werd vorig jaarmaart in zijnwoning
in Veldwezelt om het leven ge-
bracht door een schot in het hoofd.
Aanvankelijk had zijn stiefzoon een
bekentenis afgelegd, maar die heeft
hij later herroepen. Tijdens een uit-

Bouwvakkers willen betere CAO

Staking dreigt in
Limburgse bouwVereniging eist weer

33 miljoen van Staat

Dwangsom morgen inzet voor HofAmsterdam

" De geslaagden van
de eerste
postacademische
opleiding tot
beleidsadviseur
Telematica. Zes
mannen en vijf
vrouwen ontvingen
gisteren het daarbij
behorende diploma.

Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever
SITTARD- Zoals het er nu naar uit-
ziet zullen de Limburgse bouwvak-
kers in de tweede helft van februari
massaal in staking gaan uit protest
tegen de nieuwe CAO-voorstellen.
De onderhandelingen daarover tus-

door eric van dorst

ganisatorische aspecten
van telecommunicatie
en telematica. Met het
opzetten van deze oplei-
ding, die één jaar duurt,
wordt ingespeeld op de
toenemende vraag naar
specialisten binnen de
telecommunicatie- en
telematicasector.

Inmiddels zijn in Heer-
lenen in Maastricht nog
twee van deze opleidin-
gen gestart. De plannen
om ook de Randstad
dergelijke opleidingen
te verzorgen, zijn nage-
noeg rond.

kwam dat in april 1987 volgens de
Vereniging neer op bijna 33 miljoen
gulden, een bedrag dat door een
deurwaarder bij de Nederlandse
Bank werd 'bevroren.

r^LEEN - De Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek
**j morgen alsnog proberen 32,9 miljoen gulden los te krijgen

■^ de schatkist van de Staat der Nederlanden. Het gerechtshof
? Amsterdam moet bepalen of de president van de Amster-?arnse rechtbank het door de Vereniging gelegde beslag in
"jni vorig jaar terecht heeft opgeheven. Dat beslag ligt er des-!^anks formeel nog steeds omdat de vereniging tegen dezeopraak direct appèl (hoger beroep) aantekende.
b

was de eerste keer in de ge-
jjuedenis dat op deze manier aan-
>a!?ak werd gemaakt op de inhoud
y«i de Nederlandse schatkist. De
jseniging had beslag gelegd om-
de z© wettelijk bewezen achtte dat

Seluidnormbij het uitvoeren van

nachtvluchten boven Beek zeer fre-
quent was overschreden.
Het gerechtshof in Den Haag be-
paalde in 1987 dat de Staat de Ver-
eniging voortaan voor elke overtre-
ding van die norm 100 duizend gul-
den boete moest betalen. In totaal

De rechtbankpresident bepaalde
echter in een door de Staat aange-
spannen kort geding dat die be-
slagleggingonrechtmatig was. Zijn
redenatie was dat de Staat altijd na-
kwam wat het beloofde. De belofte
in ditverband was datwel tot beta-
ling zou worden overgegaan, maar
dat van overtredingen van de kant
van de Staat geen sprake was.

Isolatie

'Ik wilde echt niemand doden'

Schoten op disco
gelost uit angst

Immers, het destijds door het Haag-
se Hof geëiste isolatieprogramma
was voor een bedrag van 22 miljoen
gulden uitgevoerd. Dat koeriers of
andere maatschappijen de norm
dan overtraden, was hen te verwij-
ten, en niet de Staat, zo redeneerde
de landsadvocaat vorig jaar tegen-
over de president van de rechtbank.
In zijn Memorie van Antwoord,dat
morgen bij het Hof aan de orde
komt, wijst de landsadvocaat op-
nieuw op de door deoverheid uitge-
voerde woningisolatie. Verder stelt
hij dat van overschrijding van de ge-
luidsnorm geen sprake is geweest.
De Staat ervaart het beslag als kwet-
send en eist dat het wordt opgehe-
ven, aldus de landsadvocaat.
Mr. R. Bedaux, deraadsman van de
vereniging, zal ook het Hof morgen
confronteren met een hele reeks
meetresultaten van de Rijkslucht-
vaartdienst (RLD). Deze dienst
houdt elke maand steekproefsge-
wijs geluidmetingen rond Beek.
Deze maand leverde dat een onge-
kend hoog percentage overtredin-
gen op. Bij zeven van de veertien
vluchten die werden gecontroleerd,
vijftg procent dus, werd de geluid-
norm overschreden. „Dat is abnor-
maal veel percentage, maar normaal
zit toch ook zeker een op dedrie toe-
stellen boven de norm", aldus Be-
daux.

Eerste lichtingbeleidsadviseurs TelematicaMAASTRICHT - Met
het uitreiken van diplo-
ma's is in het GAB
Maastricht gisteravond
feestelijk de eerste pos-
tacademische opleiding
tot Beleidsadviseur Te-
lematica afgerond. Van
deze eerste lichting ge-
slaagde cursisten - zes
mannen en vijf vrou-
wen - hebben er reeds
zes nog vóór het afslui-
ten van de opleiding
een betreffende funktie
verworven.

De cursus, die begin vo-
rig jaarvan start gingen

zich specifiek richt op
mensen met een HBO-
of academische oplei-
ding, is in opdracht van
het GAB Maastricht
ontwikkeld door het
raadgevend ingenieurs-
bureau Intercai in Ge-

leen.

De opleiding, waar ook
externe specialisten bij
worden ingeschakeld,
is toegepitst op een
combinatie van zowel
de technische als de or-

de deur stonden. „Hij had niet zo-
zeer de intenties om iemand te do-
den, maar hij had wel de conse-
quenties moeten voorzien," aldus
mr Nabben. Hij vond het argument
dat de verdachte uit angst had ge-
schoten niet erg overtuigend.
De raadsman van de verdachte, mr
Th. Hiddema, zei dat Robertico na
de trap 'volslagen door het lint wasgegaan. Hij vond dat het het besteis dat deverdachte zo snelmogelijk
terug kan gaan naar de Antillen,
omdathij in Nederlandnu - doordit
voorval - helemaal geen rooskleuri-ge toekomst meer tegemoet kan
zien. Hiddema toonde zich ingeno-
men met de zachte eis.
Uitspraak over veertien dagen.

. Van onze verslaggever

J^ASTRICHT - Uit boosheid
j 3 met enkele vrienden uit.Heerlense dancing Studio '54

LT^.gezet, loste de 21-jarige Ro-
t^ico N. uit Curacao in okto-
he[ V°"S Jaar enkele schoten op
j 0 gebouw af. Drie daarvan
ljoorboorden de deur; enkeletty^s verwondden vervolgens
stn

ee mensen die achter de deuri^nden. „Ik wilde echt nie-
ifor- .doden," zo verklaarde de
iveil8 Jaar naar Nederland uitge-

en Antiliaan. Gisteren werd
'rioh °P e rechtbank in Maas-
'^st poginS tot doodslag ten
\fa e.gelegd, waarvoor officier

Justitie mr J. Nabben 18
der?nden eiste, waarvan 6 maan-
t

n voorwaardelyk.
ge u'Jn eis had mr Nabben rekening
■ met de omstandigheden

Sind
rin de jongeman verkeerde.

beu? S P^tober zit hij in het huis van
iTïe armg

' verstoken van contact
<jen de achtergebleven familiele- Betonkano als afstudeerproject

Bert Claessens wil in Harderwijk varen

HEERLEN - Een betonkano
maken als afstudeeropdracht.
Aan dit niet alledaags kwarwei
werkt Bert Claessens uit Gul-
pen samen met zijn mede-stu-
dent Gijsbert van Zwieten.
Hoewel Bert enkele maanden
geleden wellicht nog nooit ge-
hoord had van een gevaarte dat
de naam betonkano draagt,
hoopt hij er dit voorjaar zelfs in
te zitten. Dan worden in Har-
derwijk betonkanowedstrijden
gehouden met als grote vraag
'hoelang blijven we drijven.

Bert Claessens, links, en Gijsbert van Zwieten maken de bekisting voor de betonkano

&£ geefs probeerde de rechtbank
gen aa nvankelijk antwoord te kry-
°P ?P de vraag waarom Robertico
<*r0 avond een pistool bij zich
verkF' TiJdens de zitting gisteren
iw aarde hij met niemand proble-
cje 2te hebben. Het pistool behoor-
bevJerï vriend toe en hy had het in
ver . arin8 genomen. Na aandringen
"itih e ni-> dat er Plannen waren
gein* Pistool te verkopen, om aana ie komen.

Sussen
avonH n vriend op de bewuste
een ade dancing uit werd gezet, na
con onenigheid over de bestelde
de '*Urnpties, probeerde Robertico
WatTaak te sussen. Zonder succes,
SooiH knaPen werden buiten ge-
'ijkp ' Waarbij de verdachte letter-
ste if^ traP na kreeg. Over dat laat-
6eno zien' zo verklaarde hy te-
W0nH/er de Politie, zodanig opge-
Schii e

u dat hy' het Pist°ol tevoor-
slot naalde en op de inmiddels ge-en deur enkele schoten loste.

sen werkgevers en vakbonden zijn
inmiddels afgebroken.

De vakbonden CNV en FNV heb-
ben de afgelopen dagen samen een
rondgang gemaakt langs tientallen
bouwplaatsen in Limburg. „We zijn
tot de conclusie gekomen dat de sta-
kingsbereidheid onder de bouw-
vakkers bijzonder groot is", zei Re-
né Lahoye van de Hout- en Bouw-
bond CNV gisteren tijdens een ge-
zamenlijke actievergadering in Sit-
tard. Zijn collega Hennie Okkersen
van de Bouw- en Houtbond FNV
voegde daar nog aan toe: „We heb-
ben met heel veel moeite kunnen
voorkomen dat op sommige plaat-
sen de zaak nu al was platgegooid."

CNV en FNV hebben geen goed
woord over voor de nieuwe CAO-
voorstellen. „Het lijkt wel of de
werkgevers denken: met de bouw-
nijverheid gaat het goed, dan moe-
ten de arbeidsvoorwaarden maar
worden verslechterd," aldus La-
hoye. De bonden eisen meer loon,
verbetering van de VUT-regeling en
een evenwichtige spreiding van
roostervrije dagen. Als het aan de
werkgevers ligt moeten bouwvak-
kers al hun ATV-dagen opnemen in
de wintermaanden, aangezien er
dan het minste werk is.

Bij eventueel vorstverlet zouden de
ATV-dagen vervallen. „Onaan-
vaardbaar", aldus Lahoye en Okker-
sen die tijdens hun rondgang ook
gemerkt hebben dat de arbeidsom-
standigheden bij verschillende
bouwbedrijven nog steeds te wen-
sen over laten. „We zijn nog heel wat
50 kilozakken tegengekomen, hoe-
wel dat volgens de huidige CAO
verboden is".

Begrip
Volgens beide vakbondsbestuur-
ders vinden overigens lang niet alle
werkgevers de CAO-eisen onrede-
lijk. „We hebben gesignaleerd dat
heel wat aannemers er begrip voor
hebben. De werkgevers zouden
eens terug moeten gaan naar hun
eigen onderhandelingstafel in
plaats van ons te verwijten dat wel
te veel eisen stellen."

Op 17 februari organiseren CNV en
FNV een provinciale actiedag in de
stadsschouwburg in Sittard. Dan
zal de achterban worden ingelicht
over de voorgenomen acties. De
vakbonden hebben daarvoor al di-
verse bouwbedrijven en bouwplaat-
sen op het oog. „Als de zaak plat
gaat, dan gebeurt het ook goed," al-
dus Lahoye en Okkersen.

Vrouw uit
Maas gered

MAASTRICHT - De Maastrichtse
brandweer heeft gisteren rond het
middaguur een vrouw van middel-
bare leeftijd uit deMaas gered nadat
deze dooronbekende oorzaak te wa-
ter was geraakt. Passanten van de
Servaasbrug hadden alarm gesla-
gen toen zij de

(
vrouw in nood zagen

verkeren. Brandweerlieden slaag-
den erin, en dat onder massale be-
langstelling, de vrouw tijdigaan wal
te krijgen.

(ADVERTENTIE)

n*r^r w|jngracht-

f €L.'f THEATER
V A KERKRADE

Vanavond en morgenavond
20.11 uur

11e CARNAVALS-
CONCERT

Als vanouds een bont spektakel met
muziek (van o.a. het Kerkraads

Symphonie Orkest), zang en dans,
doorspekt met carnavaleske

129633 verrassingen.
Entree: ’ 19,-; Passen: ’ 13,30. Even

bellen is voldoende: 045-454141.

Bert en Gijsbert studeren aan
de Pedagogische Technische
Hogeschool Nederland in
Eindhoven. Beide kozen de
richting bouwkunde en heb-
ben er een vijfde jaar aange-
plakt om ook een tweede
graads bevoegdheid te krijgen.

den et dat ik gestrafd moet wor-
llt iLmaar het is uit angst gebeurd,
cern geen schutter, ik heb nooit
ivist et.een Pistool geschoten. Ik
de ri

00* niet dat er mensen achter
verri ur stonden," verklaarde debuiendte tussen zyn huil-

In dit laatste jaar wordt een
groot gedeelte van de tijd opge-
slokt door de betonkano, hoe-
wel de theorielessen gewoon
doorgaan. Studenten aan tech-
nische universiteiten bouwen
met een zekere regelmaat ka-
no's van enkele mm dik beton.
In het hoger beroepsonderwijs
is het 100 kilogram wegende
gevaarte niet echt bekend.

B"
Kike efCnietParty vielen geen dode-
Offïp: acntoffers, maar volgens de
"tunn Van Justitie had Robertico

'nen weten dat er mensen achter

Liof niet tevreden
over werkloosheid

MAASTRICHT - Ook al is dewerkloosheid in Limburg op het
landelijk gemiddelde gekomen,
ze nog steeds onaanvaardbaar
hoog. Met name in Zuid-Limburg
kan het nog veel beter. Liof-direc-
teur R. Bullens zei dat gisteren in
een terugblik op de activiteiten

van de Industriebank in 1988.

De Industriebank trok in 1988
twaalf bedrijven naar Limburg.
Daarvan kwamen er acht uit het
buitenland. Dat is een beter resul-
taat dan in de voorgaande jaren,
constateerde Bullens. Meer dan

honderd bedrijven deden een be-
roep op het Liof om een advies te
geven of om te helpen bij innova-
tie.

In het afgelopen jaar is in 101 ge-
vallen een IPR-premie toegekend,
die naar verwachting van de In-
dustriebank 2600 arbeidsplaatsen
op kunnen leveren. In totaal was
er een premie-bedrag mee ge-
moeid van 134,6 miljoen gulden,
bijna een verdubbeling ten op-
zichte van 1987. Het overgrote
deel van de premies (125 miljoen)
werd overigens toegekend door
de landelijke overheid.

model, dat goed genoeg moest
zijn voor de strijd in Harder-
wijk. Het tweetal maakte
schaalmodellen, 1:10, die in de
badkuip getetst werden.

Toen Bert en Gijsbert eenmaal
een keuze gemaakt hadden,
moest de houten bekisting in
elkaar gezet worden. Deze
wordt zo geconstrueerd dat zij
vaker gebruiktkan worden. De
bekisting is deze week voor-
zien van een degelijke laag lak,
aangebracht door medestu-
denten.

Wie zich een loodzware kano
voorstelt bij hetkunstwerk van
het technisch tweetal heeft het
mis. De betonlaag is 7 tot 10
mm dik. Nou vormde dat nietzon probleem, maar eerder de
vorm waarin het beton gespo-
ten moest worden. „We hebben
bedrijven benaderd om ons
project te steunen en uiteinde-
lijk Balm spuitbetonbedrijf en
Beamix mortelproducten zo
ver gekregen in ieder geval de
spuitwerkzaamheden voor hun
rekening te nemen", vertelt
Bert enthousiast.

Zinken
Het leukste van deze opdracht
is volgens de Gulpenaar de
brandende vraag of de beton-
kano niet zinkt. „Dat weten we
pas in Harderwijk, hoewel er
een kans is dat we misschien
de Dommel opvaren en Har-
derwijk niet halen..."

Badkuip
De eerste werkzaamheden, in
september, beperkten zich tot
het bekijken van wedstrijdka-
no's. Gekozen werd toen voor
een tweepersoons wedstrijd-

SOMA
ROGGEBROOD
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Enige en algemenekennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij ons heeft betekend, is van ons heenge-
gaan, plotseling en onverwacht, in de leeftijd van
11 maanden, onze zoon

Maarten
In dankbare herinnering:

Bocholtz: Theo Hoogers
Marion Hoogers-Kleuters
Torn en Rob
Familie Hoogers
Familie Kleuters

6351 GW Bocholtz, 24 januari 1989
De Slag 16
De engelenmis, gevolgd door de begrafenis zal
plaatshebben op zaterdag 28 januari 1989 om 11.00
uur in deparochiekerkvan JacobusdeMeerdere te
Bocholtz.
Maarten ligt opgebaard in de rouwkapel van het
ziekenhuis te Heerlen alwaar gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lievezus, schoonzus, tante, nicht,
huisgenote en vriendin

Johanna Hubertina
Maria Leufkens

* 27-10-1904 t 24-01-1989
Uit aller naam:
Familie Leufkens
J. Lahaye

Heerlen, 24 januari 1989
Parallelweg 209
Corr.adres: Theaterpassage 113, 6461 DX Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 28 januaria.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Franciscus van Assisië in deLaanderstraat
te Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de al-
gemene begraafplaats te Heerlen, Akerstraat.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Vrijdag 27 januarizal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid
tot afscheidnemen van 16.00 tot 17.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Heden is plotselingvan ons heengegaan, op de leef-
tijd van 70 jaar,mijn man, vader, schoonvader, opa,
broer, zwager en oom

Martin Peeters
echtgenoot van

Anna van Dalsem
In dankbare herinnering:

Brunssum: A. Peeters-van Dalsem
Heerlen: Peter en Milly

Nathalie
Familie Peeters
Familie Baar
Familie van Dalsem

Brunssum, 24 januari 1989
Corr.adres: Apeldoornstraat 25, 6415 BA Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 28 januari
a.s. om 12.30 uur in de aula van het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance in de ont-
vangkamer.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekuren dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Voor uw medeleven en belangstelling bij
het overlijden en de uitvaart van

Funs
van Aken

danken wij u oprecht.

Een uitdrukking herhalend van de overle-
dene bent u „Kom-wel" bij de zesweken-
dienst as. zondag 29 januari om 11.30 uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand te Kunrade.

Familie van Aken-Übachs

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op wel-
ke wijze dan ook, blijk van medeleven heeft ge-
toond bij het overlijden en de begrafenis van
mijn lieve vrouw, onze goede moeder en oma

Wilhelmina Vedder-Rade
Th. Vedder
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 29 januari as. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk Verschijning van de Onbevlekte
Maagd Molenberg-Heerlen.

Voor uw deelneming en medeleven ons be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve vader, opa, overgrootvader, broer en
zwager

Friedrich Jozef Latten
danken wij u allen zeer hartelijk.

Familie Latten-Janssen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 29 januari 1989 om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Laurentius te Voe-
rendaal.

-J-Mariet Hannen, 39 jaar. Beukstraat 1, 6101 BG
f Echt. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden op zaterdag 28 januari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Landricus te Echt.

tThei Seuren, 63 jaar, echtgenootvan Truus Bag-
hus. Koppelstraat 29, 6088 EM Roggel. De plech-

tige uitvaartdienst zal worden gehouden op zater-
dag 28 januariom 10.30 uur in de parochiekerk van
St.-Petrus te Roggel.

tSjeer Hendriks, oud 76 jaar, echtgenoot van
Toos van Lieshout. 6235 CN Ulestraten, Burg. H.

Cortenstraat 1. De uitvaartdienst zal plaatshebben "
op vrijdag 27 januariom 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Ulestraten. Er is geen
condoleren.

t Maria Pasmans, oud 96 jaar, weduwe van Louis
Maas. Maastricht, St.-Pieterstraat 23. Corr.adres:

Palatijnhof 13.D, 6215 PW Maastricht. De uitvaart-
dienst zal worden gehouden vrijdag 27 januariom
14.00 uur in de basiliek van Onze Lieve Vrouw te
Maastricht. Er is geen condoleren.

tJean Gielissen, oud 60 jaar, echtgenootvan Tiny
Last. 6231 EK Meerssen, Bunderstraat 179. De

eucharistieviering zal plaatsvinden zaterdag 28 ja- "nuari om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Jo-
seph Arbeider te Meerssen. Er is geen condoleren. —

—I
Samen willen wij u bedanken voor uw
medeleven bij het afscheid nemen van

Gertruda
Hubertina

Loo
De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 29 januari 1989 om 10.00 uur in de
Sint Gertrudiskerk te Wijlre.

Familie Loo
Familie Scheepers
neven en nichten

Wijlre, januari 1989

_____^____^__——————————
Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van hem, die ons zo dier-
baar was, mijn lieve man, onze vader en
opa

Laurens Eggen
De plechtige eerste jaardienst zal gehou-
den worden op zondag 29 januari a.s. om
10.00 uur in de parochiekerk van de H.
Gertrudiskerk te Wijlre.

Mevr. M. Eggen-Brants
kinderen en kleinkinderen

Wij willen u bedanken voor de belang-
stelling en het medeleven dat ons werd
betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn man, lieve vader, schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Loet Vrancken
Mevr. Vrancken
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 28 januari a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk van het H. Hart
van Jezus (Paters Karmelieten), Rijks-
weg Noord te Geleen.
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Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (Kastdeurtles. werkbladen
enz.) wordt verwijderd Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat Het voordeligealternatief
voor een nieuwe keuken.

4W^ *!■■■■
Wij geven uw woning binnen een I
dag een nieuw aanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 roem

Bunde 043-647833 gßj

.. " t
Op 1 februari is het een jaar geleden dat
wij afscheid hebben genomen van onze
vrouw en moeder

Corry
Snijders-Boek

Ter harer nagedachtenis wordt op zondag
29 januari om 10.00 uur een plechtige jaar-
dienst gehouden in de parochiekerk St.
Jacobus de Meerdere te Bocholtz.

Ed Snijders
Philippe

De eerste jaardienstvoor mijn man, onze
vader, schoonvader en opa

Harie Bonné
zal worden gehouden op zondag 29 ja-
nuari a.s. om 10.00 uur in de St. Nicolaas-
kerk te Guttecoven.

Mevr. M. Bonné-Mobers
kinderen en kleinkinderen

Groot is de leegte die hij achter liet,
mooi zijn de herinneringen

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten
nemen van hem die ons zo dierbaar was, mijn
lieve man en onze zorgzame vader

Ton van Aernsbergen
De eerste jaardienst zal plaatsvinden op zater-
dag 28 januari as. om 18.30 uur in de kerk van H.
H. Martelaren van Gorcum aan de Sittarderweg
te Heerlen.

F. van Aernsbergen-Cox
en kinderen

Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van onze goede
vader, schoonvader, broer en opa

Martin Eppels
betuigen wij bij deze onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Waubach, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden opgedra-
gen in de parochiekerk van de H. Jozefte Waubach
op zaterdag 28 januariom 19.00 uur.

Heden is het een jaar geleden dat wij plotseling ,
afscheid hebben moeten nemen van onze goede
vader en lieve opa

Jos Cordewener
Tot zijn intentie zal de plechtige eerste jaar-
dienst plaatsvinden aanstaande zaterdag 28 J*"
nuari om 18.30 uur in de kerk van de Martelaren
van Gorkum, Sittarderweg te Heerlen.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlen, 26 januari 1989

Het iseen jaargeleden datwij afscheid moesten ne-
men van hem die ons zo dierbaar was, mijn lieve
man en onze zorgzame vader en opa

Gerard Ruiters
De eerste jaardienst zal plaatsvinden op zondag 2"
januaria.s. om 11.00 uur in de dekenalekerk van de
H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-Landgraaf-

Mevr. S. Ruiters-Habets
kinderen en kleinkinderen

Januari 1989
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ABOP opent kantoor in Roermond
Getuigen wordenverzocht in con-
tact, te treden met de politie van
Landgraaf, tel. 045-328333.

jen overvaller ramde kort na zes
r*r met een gestolen personenau-

* tot twee keer toe de achterpui
Jf1 het pand. Hierbij ging wel de
«ote ruit aan diggelen, maar bin-
?eJidringen lukte niet. De met een
elrti getooide bestuurder staakteJJ 11 pogingen en sprong op de

?otor van zijn wachtendecollega..e overvallers reden toen weg inac richting van de kerk.

Van onze verslaggever
Landgraaf - Een specta-
cülaire poging tot een overvaljjP het postkantoor aan het
kerkplein in Schaesberg is&stermiddag mislukt.

Verder zoekt men getuigen die in
de buurt van de plaats van overval
een blauwe Yamaha-motor van
het off the road-model hebben ge-
zien. De tank van de motor was
aan de linkerzijde beschadigd, de
motor was voorzien van een nieu-
we, zwart-gele kentekenplaat en
de bestuurder droeg een zwarte
helm.

zien hebben, zich bij haar te mel-
den.

%Na de
mislukte

overval bleef
de beige

Volkwagen
Jetta met het

kenteken
GR-42-SG
achter. De

vernielde ruit
van bijna

drie bij drie
meter geeft

nadrukkelijk
aan wat

zojuist
gebeurd is.

Foto:
FRANS RADE

Overvallers rammen
vergeefs postkantoor

Auto bleef staan; per motor gevlucht

Getuigen
to

e Politie van Landgraaf vraagtensen die een beige Volkswa-
Jetta met het kenteken GR-|~"SG rond genoemd tijdstip ge-

achtergebleven auto is inmid-
els door de politie in beslag ge-
j^ttien. In het pand bleken kort
J* sluitingstijd nog twee mede-
werksters aanwezig geweest te
jlh. De vernielingen betreffen
?et alleen de ruit, maar ook het
°2yn en de verwarming.

Twee verdachten, die in België op
heterdaad betrapt werden, zijn in-

De
Roermondse
wethouder J.
Bennis (achter
het spreek-
gestoelte)
klaagde bij de
opening van
het ABOP-kant
oor over de
'maffe wet- en
regelgeving' in
het onderwijs.

Foto:
JAN-PAULKUIT.

Dat het slechts om één groep valse-
munters gaat, leidt de poltie af van
de nagemaakte honderdjes, waarop
weliswaar de serienummers ver-
schillen, maar die toch onder een en
dezelfde moederplaat vandaan ko-
men. Deze falsificatie, te herkennen
aan het ontbreken van het water-
merk, de wazige scherpte van de
strafwettekst, het ontbreken van
voelbare inktlagen en de afwijken-
de druktechniek, heeft een accepta-
tiewaarde van negentig procent.
Dat wil zeggen dat een aangeboden
valse snip in negen van de tien ge-
vallen wordt geaccepteerd.

Heterdaad
Enkele van deze personen konden
overigens in de kraag worden gevat
toen ze vorig jaar in Asten (Noord-
Brabant), Zoetendaal (België), Itter-
voort en Reuver met een klinke par-
tij namaakgeld nieuwe auto's wil-
den kopen of het nepgeld via de
bank wilden witten. Noch de be-
trokken autodealers, noch de be-
wuste bank trapte daarin. Wel werd
in alle gevallen meteen de politie in-
geschakeld. Dat leidde uiteindelijk
tot negen arrestaties en zes huiszoe-
kingen in Venlo en Tegelen, met
eerder genoemd resultaat.In Limburg 2000 leraren werkloosTBR voor

poging tot
doodslag

Van onze verslaggever
ROERMOND - Op het ogenblik zijn er in Limburg ongeveer
2000 onderwijsgevenden werkloos. Bovendien is er een grote
verborgen werkloosheid onder vrouwelijke onderwijsgeven-
den. De komende jaren zal dat alleen nog maar toenemen. Met
dat sombere beeld voor ogen opende de Algemene Bond van
Onderwijs Personeel (ABOP) gisteren het districtskantoor
voor Limburg inRoermond.

HEERLEN - Limburgers wachten
momenteel negen weken op het af-
leggen van een rijexamen. Wie her-
examen moet doen, dient tegen-
woordig te rekenen op een wacht-
tijdvan 14weken. Dit is volgens een
woordvoerder van het Centraal Bu-
reau Rijvaardigheidsbewijzen te
wijten aan een verhoging van het
aantal examenaanvragen van onge-
veer 50.000. Met name het aantal
verzoeken voor motorexamens is
met 50 procent gestegen.

De medewerker van het CBR
spreekt tegen dat de vertraging te
wijten zou zijn aan een niet goed
functionerend nieuw computersys-
teem.

het bisschoppelijk reglement van
mgr. Gijsen. De ABOP vindt het
„voor de Limburgse onderwijsge-
venden, die reeds het slachtoffer
zijn geworden van Deetman's bezui-
nigingswoede en van het dalende
geboortecijfer, volstrekt onaccepta-
bel dat de onzekerheid nogmaals
vergroot wordt door ingrijpen van
deRoermondse bisschop."

Van onze verslaggever
JJ^ASTRICHT - De rechtbank in
Z^astricht heeft gisteren de 30-jari-

* Peter H. uit Simpelveld wegens
jj°?ing tot doodslag veroordeeld tot
Pname in een psychiatrische in-
enting. Na één jaar wordt hij ter
ïj^chikking van de regering gesteld

conform de eis van de offi-
,?er van justitie. De jongeman be-
ukte, uit jaloezie, met een kapot. lerglas de hals van de vriend van
»>et meisje waarop hij verliefd was.
??4 slachtoffer raakte daarbij ern-
j^ggewond. De rechtbank oordeel-
J- de man niet toerekeningsvat-
baar voor zijn daad.

De werkloosheid onder onderwijs-
gevenden in Limburg zal dekomen-
de jarennog sterk groeienals gevolg
van een reeks bezuinigingen en een
teruglopend aantal leerlingen. Op
de HAVO daalt het leerlingental in
tien jaarzelfs met 25 procent. Had-
den de Limburgse HAVO's in 1985
nog 3400 leerlingen, in 1995 zal het
aantal scholieren waarschijnlijk te-
gen de 2550 lopen. Op het VWO
daalt het leerlingenaantal in die pe-
riode van 2700 naar 2300. Dat houdt
in dat de werkgelegenheid onder
onderwijzers daalt met 18 procent.

De ABOP, aangesloten'bij de vak-
bond FNV, heeft een Limburgs kan-
toor gevestigd om dichter bij de le-
den te kunnen werken. De groeien-
de autonomie van scholen en
schoolbesturen maakt dat noodza-
kelijk. Zo worden er op schoolni-
veau al CAO's afgesloten en vinden
er verkiezingen van medezeggen-
schapraden met vakbondslijsten
plaats. De ABOP heeft nu ongeveer
1200 leden in Limburg.

v e zaak speelde zich afop een terrasan een café in Simpelveld, in de zo-
.ler van vorig jaar. De verdachte
Orfum toen °P een gegeven moment
P het slachtoffer af, greep hem van
chteren vast en bracht hem in de

p*s een paar diepe snijwonden toe
£le Plaatselijk tot op het bot liepen.

aarbij werd een halsader zodanig
*£raakt dat het slachtoffer ongeveern liter bloed verloor.

Onder normale omstandigheden
wacht een kandidaat zeven tot ne-
gen weken op de examenoproep.
Voor herexamen geldt een uiterste
termijn van dertien weken. Vorig
jaar registreerde CBR 625.000 exa-
menaanvragen.

Ook het aantal leerlingen in het
middelbaar beroepsonderwijs
krimpt flink in met alle gevolgen
van dien voor het aantal arbeids-
plaatsen. Volgens de ABOP zullen
verder als gevolg van allerlei bezui-
nigingsregelingen van minister
Deetman nog enkele honderden ba-
nen verdwijnen. Door het opheffen
van te kleine scholen verdwijnen erzon 70 arbeidsplaatsen, Een her-
structurering van het middelbaar
onderwijs kost 200 arbeidsplaatsen
en bij het aflopen van het zoge-
noemde Sociaal Plan HBO verlie-
zen ook ongeveer 200 docenten hun
werk.

jj£Simpelveldenaar had aanvanke-
JK tegenover de politie verklaard

J?at hij het slachtoffer koud wilde
tin n- Maar tijdens de rechtszit-
bnS gisteren zei hij dat hij hem een
s?°sje wilde uitschakelen. „Ik was
v

e avond behoorlijk dronken," zoerontschuldigde hij zich gisterenMeermaals.
Mesje
VerHmesJe dat hiJ die avond uit zelf-
hef diging °P zak had- en later op

~?e\fde terras werd gevonden,
bii h die avond gevonden en niet

J ac onverhoedse aanval gebruikt.
'' let dat ik weet," zei hij tot twee-tal toe.

Staatsraad grijpt niet in ondanks verzoek Natuur en Milieu In een brief aan derijschoolhouders
schrijft het CBR dat bovendien de
griepgolf een forse aanslag heeft ge-
pleegd op het korps examinatoren.
Van de ruim 500 examinatoren
meldden er zich 65 ziek. Dat alles
legt een druk op de capaciteit, aldus
het CBR. Als noodoplossing is het
exameninstituut begonnen met de
opleiding van veertig nieuwe part-
time examinatoren.

Landbouwers rond Peel
mogen blijven drameren

Bij de opening van het districtskan-
toor hield onder anderen de Roer-
mondse wethouder van onderwijs
J. Bennis een toespraak. Hij legde
enkele misstanden in het onderwijs
bloot. „Ondanks een uitzinnig hoge
leegstand van twintig procent moe-
ten sommige scholen in Roermond
zich behelpen met ongeschikte
huisvesting. Volgens Bennis heeft
hij als wethouder geen enkel instru-
ment om een lokaal datwel op enige
afstand aanwezig is, te vorderen.
„De klant mag belasting betalen
maar krijgt geen waar voor zijn geld,
als gevolg van maffe wet- en regel-
geving."

Rechtspositie
Behalve over die toenemende werk-
loosheid is de ABOP bezorgd over
de rechtspositie van de onderwijs-
gevenden in het katholiek onder-
wijs. Oorzaak is de invoering van

Van onze correspondent gering kunnen beïnvloeden. Ge-
sproken wordt over een marge van
vijfcentimeter.DEN HAAG - De waarnemend

voorzitter van de rechtspraakafde-
ling van de Raad van State, mr C.
van Zeben, heeft geen noodzaak ge-
zien op verzoek van de Stichting
Natuur en Milieu de boeren met
land in de zones rond het toekomsti-
ge natuurpark De Groote Peel bij
wijze van voorlopige voorziening te
verbieden hun land te drameren. In
november vorig jaar liet landbouw-
minister Braks de Tweede Kamer'
weten definitiefvan plan te zijn De
Groote Peel te verheffen tot natuur-
monument.

Belangstelling
blauwe bessen

vertakt zich
GRUBBENVORST - Ofschoon
vorst ook het Limburgse areaal teis-
terde, is de omzet van blauwe bes-
sen op de veiling Grubbenvorst in
1988 andermaal gestegen. Er werd
in totaal 344ton aangevoerd. Is dat 8
ton meer dan in 1987 en 88 ton meer
dan in 1986. De middenprijs steeg
van f 5,35 de kilo in 1987 tot f 7,45 in
1988. Mede daardoor heeft de be-
langstelling voor de teelt zich ander-
maal vertakt.
Op 24 februari wordt op de veiling
in Grubbenvorst een studiemiddag
voor blauwe bessen telers georgani-
seerd.

Gisteren bleek dat staatsraad Van
Zeben geen aanleiding heeft gezien
op het verzoek van de Stichting Na-
tuur en Milieu in te gaan. Overigens
kwam een ambtenaarvan het minis-
terie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer-
(VßOM) in de procedure rond het
nieuwe bestemmingsplan voor De
Groote Peel wel tot de conclusie dat
de activiteiten van de boeren in de
zone rond De Groote Peel aan ban-
den gelegd moeten worden. De
VROM-ambtenaar gaf de geschil-
lenafdeling van de Raad van State
in overweging de Kroon te advise-
ren onder andere drainageactivitei-
ten aan een vergunningsplicht te
binden.

Wanneer het park een monument is,
kunnen de boeren in de zone rond
het reservaat op grond van de Na-
tuurbeschermingswet verplicht
worden dat zij vergunning aanvra-
gen voordat zij hun land drameren.

Centimeters

Natuurbeschermers vrezen dat de
afwateringssystemen de natuur in
De Groote Peel nadelig beïnvloe-
den. De Stichting Natuur en Milieu
vond dat, nu bekend is dat er waar-
schijnlijk een nationaal natuurmo-
nument De Groote Peel komt, de
Natuurbeschermingswet in het ge-
bied alvan kracht moet worden. Het
ministerie van Landbouw heeft
daar tot nu toe negatief op gerear
geerd.

Omdat bij de Stichting Natuur en
Milieu devrees bestond dat de boe-
ren in de gemeenten Asten, Neder-
weert en Meijel hun landerijen nu
met gezwinde spoed gaan- dramer-
en, werd staatsraad Van Zeben ge-
vraagd dit te voorkomen.

" De winnaars van de IJsspatels 1988. Links J. Maarsseveen, brons; daarnaast Jeanine
van Hove, goud; rechts M. Liet, zilver; met in hun midden de Italiaan Dezi.

Foto: WIDDERSHOVEN

Igens de advocate van H. was het
ooW Zeer devraag of de verdachte
„ ,K.maar enig besefhad van de mo-
vX gevoJgen van zijn daad. Zij
Un i\at sPrake was van een opwel-
de ar de officiel" van justitie,
Sch 1 erkende dat voor een be-
da h

ging op grond van voorbe-
Wa° rade onvoldoende bewijzenaren, bestreed die opvatting.

Besef

Off ■Vonnler van Justitie mr Philippart
bn +

et een hele nare zaak- »Er is
uut en zinloos geweld gebruikt,

Wph"l66 aan avondje-uit wreed
de u verstoord," zei hij. Maar ook
fan 6Stie rond het Psychiatrisch

Pport kwalificeerde hij als naar.PortV S gebleken een visionair rap-
sr, ]H

ziJn- Er is min of meer voor-
te l wa* er zou gebeuren. Adequa-
j" nulp heeft ontbroken," aldus Phi-uPPart.

ti£merkelijk tijdens de rechtszit-
Uit^ iWas een psychiatrisch rapport
j.
l 1981. Dat rapport was opge-

voor een eerdere rechtszaak,
(je^f H. eveneens voor een gewelds-
Y_ "et terecht stond maar waarvoor
Dor+Verc^ vrijgesproken. In het rap-
da k

er(* geconstateerd dat de ver-
chte emotionele conflicten nietn verwerken en dat hij bij uitda-

tot ffn Semakkelijk over kan gaan
L . * gebruik van geweld. „Als je
,Jkt naar wat er op het terras is ge-
n Urd, zat deze prof. er niet ver
0okS"' bent ziek en niet zon beetJek

>' merkte president mr J. Nolet

Café Paris Maastricht beste team

Kollenburg wint
biertapwedstrijd

MAASTRICHT - Bij
de voorronde van de
Nationale Biertap-
wedstrijd, die giste-
ren plaatsvond tij-
dens de 35e 888-ho-
recavakbeurs in
Maastricht werd de
eerste prijs in de ca-
tegorie eenmansza-
ken toegekend aan
Jos Kollenburg uit
Munstergeleen.

A. Bisschops en
J. Dingena van Café
Paris uit Maastricht
behaalden de eerste
prijs in de categorie

teams.

Aan de door het Cen-
traal Brouwerij Kan-
toor georganiseerde
voorselectie werd
deelgenomen door
19 teams en 25 indi-
viduelen. Een stij-
ging van het totaal
aantal deelnemers
ten opzichte van
1987 met 13.

In de categorie een-
manszaken gingen
de eerste drie prijzen
naar: 1. Jos Kollen-
burg uit Munsterge-

leen met 798 pt; 2.
John Leclair uit
Maastricht met 793
pt; 3. Frans Schil-
lings uit Gulpen met
786 pt. Een eervolle
vermelding kreeg
P. Heuts uit Heer-
len.

De eerste drie prij-
zen in de categorie
teams gingennaar: 1.
Café Paris Maas-
tricht, A. Bisschops
en J. Dingena met
1595 pt.; 2. Im wei-
Ben Rössl Bocholtz,
A. Hendriks en
P. Hendriks met
1594 pt.; 3. Ons Thuis
Gulpen, M. Jongen
en J. Heidendahl
met 1590 pt.
In deze afdeling een
eervolle vermelding
voor café Minckelers
uit Maastricht.

Jeaninevan Hove winnares Gouden IJsspatel 1989Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De
Gouden IJsspatel en
bijbehorende geldprijs
tijdens de 888 in het
MECC te Maastricht
ging gisteren naar Jea-
nine van Hoven uit Ant-
werpen (B.). Achttien
deelnemers, waaronder
twee Limburgers, haal-
den de finale. Aan de
vakwedstrijden voor de
Gouden IJsspatel 1989
namen 75 ambachtelij-
ke ijsbereiders uit bin-
nen- en buitenland deel.

ber van dit jaar eenzelf-
de wedstrijd wordt ge-
houden tijdens ICE-
TOP'B9 (Internationale
Vakbeurs voor Con-
sumptie-ijs, Patisserie
en Zoetwaren) in het
MECC te Maastricht.

Tijdens de zitting voor Van Zeben
vertelde een woordvoerder van het
ministerie van Landbouw dat uit
een zeer recente studie van het
Rijks Instituut voor de Zuivering
van Afvalwater (RIZA) - in op-
dracht van Landbouw uitgevoerd -is gebleken dat de waterafvloeiings-
systemen van de boeren de water-
stand in De Groote Peel maar zeer

bor Verdachte toonde biJ herhaling
doprUW en zei dat het nooit de be"
'k i1g was geweest om de man

te maken. Ik ben geen
dio naar- Ik ben nu een verstan-
ar>H mens geworden. Ik heb nu eennoere kijk. op het leven. Als ik vrij
slau?al ik het g°ed maken met het
sok en dan kunnen we mis-
«"-men vrienden worden."

M. Liet, Doesburg-Arn-
hem; 3. J. Maarsseveen
Leusden; 4. ex aequo:
A. Heldens-Damveld
Ottersurn en C. de Waal,
Rotterdam; 6. E. Ho-
rensma Hulst; 7. A. Loo-
nen, Bergeijk; 8. H. Hei-
dens Ottersurn; 9. M.
Janssen Nederweert;
10. Van Olffen Olden-
zaal; 11. ex aequo M.
Liet Rheden en A. Ver-
galen Rotterdam; 13. A.
Loonen Bergeijk; 14. C.
Nelis Weesp; 15. R.
Drommel Zandvoort;
16. T. v.d.Sandt Eindho-
ven; 17. P. Kooy, Blari-
cum en 18. S. Agnello
Venlo.

Uitslagen: l.Jeanine
van Hove Antwerpen; 2.

Twee dagen had een
jury, die voor de helft
bestond uit vakmensen

en voor de andere helft
uit consumenten, het
door de deelnemers ge-
produceerde sinaasap-
pelijs beoordeeld. Jury-
voorzitter Peter Wolf-
sen constateerde iets
minder animo voor
deelname maar dat was
misschien te wijten aan
het feit dat in septem-
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(ADVERTENTIE)

I RAMEN-DEUREN 'INTERLANDiHommerterweg 35 - Hof>sbfoek-Hri. Tel.: 045-213928

Verdachten gaven 330
valse hondertjes uit

Drukkers nep-snippen nog op vrije voelen

Vervolg van pagina 1

Afnemenrijexamens vertraagd

middels uitgeleverd. Eén van hen,
een man uit Tegelen, wordt door de
politie gezien als de spil van de uit-
geversbende, die nauw verbonden
is met het Noordlimburgse en mo-
gelijk ook het Brabantse woonwa-
genmilieu.

HEERLEN - De negen verdachten,
waaronder één vrouw, die tussen
oktobervan het vorig jaaren januari
van dit jaar werden aangehouden
voor het opzettelijk uitgeven van
vals geld, hebben bekend binnen
een tijdsbestek van drie maanden
ruim 330 nagemaakte snippen in
omloop te hebben gebracht.

De verdachten, die wegens cellente-
kort weer allemaal op vrije voeten
zijn, wonen in Venlo en Tegelen. Zij
moeten zich binnenkort voor de
rechter verantwoordden voor op
zijn minst het uitgeven van 57 valse
snippenin Nederlanden 7 in België.

Ongrijpbaar
Hoewel de negen verspreiders be-
paalde feiten bekend hebben en de
poltie zelf nog eens ruim 200 biljet-
ten wist te onderscheppen, heeft
men nooit een duidelijk spoor kun-,
nen vinden dat in de richting van de
valsemunters wees. Volgens' een
woordvoerder van de politie zijn
deze personen nagenoeg ongrijp-
baar en is het nog moeilijker om de
drukkerij te vinden, waar de biljet-
ten (waarschijnlijk nog steeds) ge-
maakt worden.

Limburgs dagblad | provincie
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Nogmaar al te vaak blijkt er bij een overlijden
weinig tot niets tezijn vastgelegd.

Het valt ook niet mee om stil te staan bij
zaken als een testament, codicil of voogdijschap.

Toch zijn er goede redenen om 't wel te doen,
want wat gebeurt er met uw partner, de kinderen,
en het huis? Wij hebben een boekje voor u samen-
gesteld waarin duidelijk en overzichtelijk de meest
essentiële maatregelen worden besproken.

Stuur de coupon naar SIRE, p/a Stephenson-
straat 12, 2723 RN ZOETERMEER. Sluit een extra
postzegel van f 1,- bij. Dan krijgt u het boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

Naam : m/v
Adres

Postcode Woonplaats
Publicatie aangeboden doordit blad in samenwerking XI HK
metde Stichting IdeëleReclame. BBHB

__ _ ___

DEZE WEEKOEVEN WE
DIT VIERTAL'N GRATIS DAK

BOVEN HjUNHOOFD.

In dezeeerste weekvan deSuperkabouteraktie spelen deFluitende .
Ukoopt ze voorslechtsf 1,50bij elkef25-aanboodschappen.Enbij ’>

' : lljpW| rs**"^«WMaaWSWKS aankoop van éénvan de onderstaande merkenkrijgt u, de
Super eerstebouwplaat,hetdakvanhetkabouterhuisgratis!ledereweek super
hamburgers - enda*& weken lang -kunt u steeds andere kabouters kopen. rozijnencake
pak4stufo *f 98 In totaalzijn er 22 verschillende, pak 4 stuks 029
voor wMmm De eerste bouwplaat, het dakwordt u gratis aangeboden door: voor mi

jÉéhi tMw. '~*%k% fÊÊHÊt ■.'.^.r^hjf*^ %.

-Éfc; tMii WËmW m

ssste 199 &00,, 169voor „jLa Aanbiedingenzijngeldigt/m 28-01-1989ofzolangdevoorraad strekt per Stuk J___m

Te k. wegens verh. INBOE-
DEL i.z.g.st. Tel. 04490-
-20889. M. v. Bourgondiestr.
26 Sitt.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel barokstijl, eet-
hoek en enkele Perz. tapji-
ten. Alles als nieuw. Tel.
045-223094 of 323751.
Te k. VERWARMINGS-
RADIATOR lang 130, hoog
100, dik 8 cm. 043-645628.
Te k. prachtige manou
KINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
■ledikantje ’ 1400,-; Tel. 045-
-257213.
Te k. HERENKAPSA-
LONINSTALLATIE. kas-
sa, open winkelstellage.
Tel. 045-312459.
AARDAPPELS kleibintjes
vanaf 30 et. p.k. Fritesaard-
appels 100 kg ’35,-; uien 5
kg ’2,50; wortels 5 kg
f2,50. Veendrick. ingang
kasteel Amstenrade.
Te k. KOLEN le keus. Tel.
045-422217 of 423199.

HARDHOUT eiken- beu-
ken- merbaumeranti- ma-
honie enz. Op maat ge-
schaafd leverbaar. Geurten
Hoensbroek 045-212531
Hommerterweg 27.
Te k. eiken BANKSTEL.
Tel. 043-648387.
Te k. WASMACHINE
i.z.g.st. Gratis thuisbezorgd.
Tel 045-416575.
Te k. LATEX voor binnen
+ buiten; beton + wegen-
verf voor V 2pr. Tel. (J4-
5-213563.
Aanbieding VLOERTE-
GELS 32 x 32 cm ’24,50
§/m2, tegellijm, voegsel en
!TW inbegrepen, franco

thuis bezorgd. Tegelhandel
Janssen v. Dorst De Hut 7,
Gulpen. Tel. 04450-1970.
PENS, kopvlees, slachthuis ;
Bleylevens te Beitel tel.
045-418856.
INBRAAKWEREND
hang- en sluitwerk. 100 vei-
ligheidssloten uit voorraad ,
leverbaar. Ook montage. 1Reparatie inbraak-schade. IGeurten Hoensbroek 045-!
212531.
I

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

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

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één j
stuk, dusgeen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren j
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.

Autotelefoon
PTT car-vox

vanaf ’ 99,- per mnd. excl.
Autotronie b.v. Oirsbeek. 04492-3888

Lorenzo ruimt alle winterkleding op!
Alle dameskleding

2 halen, 1 betalen!
Jacks, broeken, sweaters, hemden vanaf ’ 25,-

-en ’ 50,-
De nieuwe kindercollectie van Rifle is binnen!

Lorenzo Mode
kinder-, dames- en herenkleding.

Kerkstraat 12, Landgraaf-Waubach. Tel. 045-322409.
Vrijdagavond koopavond!

Te koop
horeca-interieur

o.a. houten wandbekleding, verlichting, zitbanken,
tafels, luifels etc.

Alles in perfecte staat.
Inl. 045-712185/314100

Telefax
vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachines
vanaf ’ 62,50 per maand

Personal Binder, ’ 1395-
-voor prof. rapportage
Prijzen excl. B.T.W.

Autronic B.V. - Oirsbeek
Tel. 04492-3888

rivri!l^To7TTn a^Ff V^Zl ifTW \ IL !J Q T^9H| injectie, goed voor 125 pk. En natuurlik
W(m 1 1 ] '_____\\\ mm ÊÊ ] "T 4| il ! H I i I § 1 1^ 1 " 'Siilllllj^^^Jjy^ "T^* II |J^^^j^,^^^J^^L«Jk^l blijven ook de gerenommeerde 1.7 diesels

|^^IMBaMpHBM| —nr-" ...._ «a nn ■ T^T JjjA g als vanouds leverbaar. Voeg by de tech-
lAJhil^LaJiillllAÏ^yL^ fil lljll|lllA|iyp f * ; : nische vernieuwingen de

1 . /il JJJm 4j L▼ A Ik ""v H^^^ *®L Hk J■! k nieuwe grille en achterlichten èn de nieu-
(fcpWl ÉSËÈ W^ lIÉÉ we sto^en bekleding in sportief dessin

W^MÊÊËk WmWËÊlmwÊËmmmmmË mWÊ^SmWZL^ mmm È en u heeft alle reden om bij ons langs te

M^||Ajfl| jm £!■ tQA komen voor 'n nadere kennismaking. Of
NImAN iwWW ¥ Ösr 'tnugaatomeen3-,4-of

|c@a[ I Het succes van de met 'n beter rendement en 'n schonere voortaan uitgerust met 'n 1.8 liter 16 5-deurs, een stationcar of coupé, diesel
Sunny collectie krijgt steeds meer glans, tfbi£JJ& verbranding. Bovendien L£j£J-JÈ^, kleppen motor met mo- ofbenzine, met de Sunny is autorijden er

De Sunny was al kampioen roestbesten- werd de L6voorzien van een 12-kleppen tormanagementsysteem en multi-point gegarandeerd 'n stuk leukerop geworden-

m \-W ■ $ 3Ê I '^S^^^^^i^HrßßrÉi^. KM OF 3 JAA* GARANT* OP MOOPOCOMPO- & $f f 'ijjM^ :':':: '''"''"""

QG IÏIGGSL j§*G3.V3.nCGGrQ6 l^~KlGppGil LGCII- Ijmfl .^«bs»*^ s^*Bßllft isS»'"^i_ MMM^MMHHiMMtëff ' JÉlfl

'M sj&A «^i^^i^^^i^^hHHilHHh&^ i^i^i^HHMfli^HHiSi^HifflHHnHflMflili^i^i^i^nfifl

Prgs mcl. BTW, excl. afleverintfskosten. Wüzitfintfen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra,Prairie. Bluebird. Laurel, Silvia,200 SX, 300 ZX. Terrano,Kinjf Cab,Patrol, Vanette, Urvan en Cabstar.

Beek Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum,AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf), Trichterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langheckweg 3 -
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto VanLaar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts BV,Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen BV, Groenstraat -
tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. NelissenB.V,Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.
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De klok slaat halfelfen de dames

Na vragen Vrouwenappèl:

Olympiakrijgt subsidie voor grootsturngala
beginnen na dit hoogtepunt en
masse de zaal te verlaten. Jans-
sen gaat dapper door, maar on-
dervindt nu de weerslagvan een
toch wel erg lange en met veel
herhalingen gelardeerde inlei-
ding.Beetje kunst, weinig kitsch

Kerkraadse vrouwen laten familiestukken taxeren

KERKRADE - „Hallo, ik ben Ria
Janssen, geboren in 1946 in Ven-
lo. Nu ben ik de tweede vrouw in
Nederland die zich beëdigd ma-
kelaar in kunst en antiek mag
noemen," luidt de niets aan het
toeval overlatende introductie.

De 70 verzamelde dames van de
Limburgse Vrouwenbond in de
Kerkraadse zaal Herpers laten op
deze avond aan het begin van de
week vervolgens een speech van
bijna een uur gelaten over zich
heen komen. Dit in afwachting
van de apotheose. Maar pas te-
gen tienen kunnen de meege-
brachte vazen en potten (alle-
maal familiestukken natuurlijk)
tevoorschijn komen.

Het eerste voorwerp is van brons
en de taxateuse moet verstek la-
ten gaan. „Kan ik echt geen zin-
nig woord van zeggen. Ik verwijs
u naar een specialist," zegt Ria
Janssen. „Is toch echt van mijn
overgrootmoeder," luidt het ver-
weer.

HEERLENs»Bne, Akerstraat 82 a. Werk van Ma-
rianne Aartsen.T/m 28/1, open wo t/m zo14-17 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein1».Werk van Pierre Kissels en MarianneAartsen. T/m 5/3, open di t/m vr 11-17
Uur, za en zo 14-17 uur.

HOENSBROEK
"ABN-bank. Werk van Jan Steen. T/m
'5/3, open 9-16 uur. Kasteel Hoens-
"r°ek. Works on paper from Scotland.r/m 29/1, open dag. 10-12en 13.30-17.30u"r. Bibliotheek, Pastoor Schleiden-
straat 39. Foto's vanJo Ariens. T/m 15/3.

BRUNSSUM
°* Brikke-oave, Lindeplein sa. Werkvan Wim Meys. T/m 29/1, open ma t/m vr8-30-12.30 uur, 13.30-17uuren 10-21 uur,
10 14-17 uur.

LANDGRAAF
{Pomal Galery, Kerkberg 2. Werk vanKnstine Stiles. T/m 5/2

VOERENDAAL
gemeentehuis. Werk van Jacquelineblinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
«Pen op werdagen 8.30-12.30 (di ook
'3.30-16.30 uur).

SITTARD
"enster, Steenweg 86. Werk van Hanskmeekes. T/m 28/1, open do t/m za 12-17
"ur. Galerie Zabawa, Ophoven 183.
Jehilderijen van René Reynders. T/m
*£ en van 13/2 t/m 26/2. Open woe t/m vr
'6-20 uur, zo 14-17 uur. Stadsschouw-
""«■B, Wilhelminastraat 18. Olieverf-'childerijen van Aloys Verhoeve. T/m
«/l. Open di t/m vr 10-16 uur, za 10-12
Uur en tijdens voorstellingen. Kritz-

Rosmolenstraat 2. Zevenj-delsmeden anders. T/m 12/2, open di
['m vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur. DeJ^mte, Brandstraat 23. Werk van Paul«fentink, John Waulthers, Andre Lub-

en John Habraken. T/m 18/2, di en
** 14-16 uur, do 14-20 uur, za 11-16 uur.

bioscopen
den bepaald wordt

Regout
De teleurstelling is echter van
korte duur. Hele rijen Regout-va-
zen en -borden passeren derevue
en de prijs schommelt tussen de
veertig en tweehonderd gulden.
Geen prul. „Er gaat geen dag
voorbij of zon ding gaat door
mijn handen," merkt Janssen op.
De eigenaresse van een Duitse
kop en schotel laat bijna orgiasti-
sche geluiden horen wanneer de
verzekeringswaarde"op 300 gul-

HEERLEN
*«>yal: A fish called Wanda, dag. 18.30*n 21 uur, do t/m zo en woook 15.30 uur.

za zo wo 14 uur. Rivoli:
"'Uuw, do t/m zo en wo ook 15 uur. 18
ggain, dag. 18.15 en 20.30 uur. Maxim:
°'6. 18.15 en 20.30 uur, do t/m zo en wo
,?« 15 uur. H5: Me and Him, dag. 14.30
w-30 en 21.30 uur, za zo ook 16.30 uur.
?ioonwalker, dag. 14 en 19uur, za zo ook

0 uur. Young guns, dag. 19 en 21 uur,
S° vrij ma di ook 14 uur. Who framed£°ger Rabbit, dag. 14.15 19.15 en 21.15
jjj"". za zo ook 16.15 uur. Frank en Frey,
f* zo wo 14 uur, za zo ook 16 uur. Pippi
Jj^ngkous, za zo wo 14 uur, za zo ook 16""r- Coming to America, dag. 18.45en 21,ur. do vrij ma di ook 14 uur. Die Hard,
j"ag- 21 uur. De Spiegel: Candy Moun-
j7'n. vrij t/m ma 21 uur. Zoeken naar
Mieen, di 20 en 22.30 uur.

SCHAESBERG
jUtokino: Scrooged, vrij t/m zo 20 uuro«ergeist 3, vrij t/m zo 22.15 uur.

" TaxateuseRia Janssen vraagt de zaal van wie dit aardewerken kommetje is. Ettelijke
vazen, borden en beelden moeten op hun beurt wachten. Foto: WIMKUSTERS

Eis: drie maanden

Maand celstraf
voor meineedOost-Indië-schepen hier naartoe

brachten," verklaart Ria Jans-
sen.

Of blinkt daar toch een trotse
schittering in haar ogen omdat ze
het in de derde keer toch maar
fijn flikte. De huisvrouw werd ta-
xateuse, waar vele kunstzinnin-
ge mannen afhaakten.

joos philippens
MAASTRICHT - Politierechter
mr Van de Pol heeft gisteren een
inwoner van Merkelbeek en van
Brunssum elk tot een maand gevan-
genisstraf veroordeeld. De beide
broers pleegden verleden jaar mei-
need, toen ze getuigden voor het
Gerechtshof in Den Bosch. Daar
verklaarden ze dat de verdachte die
daar terecht moest staan niet voor
hen gewerkt had.

De verdachte werkte wel degelijk
voor de broers en verdiende er
tweehonderd gulden per week. „We
legden eerder al valse verklaringen
af. We waren bang dat we straf zou-
den krijgen en dan onze zaak moes-
ten sluiten," aldus een van de
broers.

Officier van justitie mr Van Bu-
chem: „Beiden staan hier terecht
voor meineed en dat is een van de
zwaarste delicten. Ik eis dan ook
drie maanden hechtenis waarvan
twee maanden voorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar."

stellen. Het bal begint om 20.11
uur met medewerking van het
Trio Kwatsch. Entree f 3,50. vasteloavendsconcert uitge-

voerd door het Limburgs Sym-
phonieorkest." In narrentempel La Cave te

heerlen wordt voor de zesde
maal het 'Sjelmebal' gehouden.
Organisatie: cv de Sjelme va
Heële. De bals van deze jonge
vereniging zijn steeds een suc-
ces. Denk maar aan de Stars and
Stripes in '87 en Do Brasil in '88.
Aanvang 20.11 uur.

Manny I
prins van
'Groet Neuehage'
" Manny I (Wiersma) werd in
het Spaans Kentje onlangs totPrins van 'Groet Neuehage' ge-
proclameerd. Manny Wiersma is
37 jaaren vader van twee kinde-
ren. Voetbal is zijn grootste hob-
by. De receptie is zondag vanaf
18 uur in het Spaans Kentje.

" De welhaast traditionele Lam-
bertusavond van het gelijknami-
ge mannenkoor vindt plaats in
het Hubertushuis te Kerkrade.
Behalve het uitroepen van de
prins zijn er ook een aantal jubi-
larissen die gehuldigd worden.
Aanvang om 20.11 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar op diversevoor-
verkoopadressen en kosten
f 11.-

■ In de Harmoniezaal te Bleijei -heide houdt de harmonie Sint
Aemiliaan een carnavalsrevue.
Aan de avond werken diverse ar-
tiesten mee en het begint om
20.11 uur.

" Hoensbroek begint aan de be-
kende Gebreuker Aovende in
hetkasteel. Een hele stoet van ar-
tiesten zal op het podium te zien
zijn. De entree bedraagt F 7,50
en deavond begint om 20.33 uur.
Zaterdag wéér een bonte avond
maar dan onder auspiciën van
het CCH. Ook hier een veelvoud
aan artiesten dat op de bühne
staat. Entree voor deze avond
F 15.- die ook om 20.33 uur be-
gint. Na afloop bal.

VRIJDAG
■ De cv. De Verkes uit Heerlen
vieren het 4xll-jarig bestaan in
de kantine van de HTS te Heer-
len. Tijdens deze avond krijgen
De Verkes ook een nieuwe prins.
Aanvang 21.00 uur.

" Prins Ger I van de Dr Hek-
senbergse Vasteloavendsverein
recipieert in het gemeenschaps-
huis Heksenberg aan deHeigrin-
delweg. Aanvang 19 uur. Daarna
prinsebal.

" De Molmuus uit Klimmen
houdeneen Auw Wieverbal in de
narrentempel Hans Claessen.
Aanvang 20.11 uur.

ZATERDAG

" In café Oos Boocheserhei pro-
clameert de cv. De Zof Ulle haar
prins. Het programma heeft een
keur aan artiesten. Aanvang
20.11 uur.

Poetsvrouwen
de straat op
in Brunssum

Celstraf voor
aangeschoten
bromfietser

" De damesgarde van de CV.
De Geete proclameren in het
Corneliushuis te Heerlerheide
hun nieuwe prinses. De avond
gaat om 21 uur van start.

" Prins Karel en de Raad van
Elf van de Postbuulen hopen alle
buulkes om 20.11 uur te ontmoe-
ten in het HKB-gebouwvoor een
groot bal. Toegangskaarten kos-
ten f 2,50.

Gouden en zilveren
AFCENT-werknemer

beurtelings

" Prins Manny I van 'Groet
Neuehage'

■ De Streupers uit Brunssum
hebben voor-de tiende keer een
Buutefestival in dr Brilike Oave.
Een langerij van carnavalsarties-
ten zullen het podium betreden.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij be-
stuursleden en op diverse voor-
verkoopadressen en kosten
f 7,50. Aan de zaal f 8,50.

" In het HKB-gebouw in Heer-
len houdt de cv. De Eekheuëre
een groot bal. De carnavalvereni-
ging gaat dit vroeger zeer gelief-
de dansfestijn weer in ere her-

" In Merkelbeek hebben De Ze-
emplekkesj weer een Auw Wie-
verbal. Het bal begint om 21 uur
in zaal Smeets aan de Steenweg.

"In Vaesrade houden De
Droepnaze het jaarlijkse Auw
Wieverbal in de narrentempel 't
Pomphuuske. Het 'mooiste'
Auwt Wief ontvangt een leuke
prijs. Aanvang 20.11 uur.

Van onze correspondent
MAASTRICHT - Drie weken de ge-
vangenis in en een jaar niet achter
het stuur. Die straf had kantonrech-
ter mrVan de Pol in Maastricht gis-
teren in petto voor een man uit
Brunssum. Het vonnis was conform
de eis van de officier van justitie mr
Van Buchem.

" Inschrijving voor de optocht
in Vaesrade die op 4 februari
door het dorp trekt kan nog bij
de heer Franssen aan de Serva-
tiusstraat, S 243950." Om 20 uur begint in de stads-

schouwburg van Heerlen het

Henk III prins van Bingelrade
" Henk Kuijpers is de nieuweprins van de carnavalsvereniging
'De Keescheknup' en zodanigheerser over het Keescheriekvan Bingelrade. Henk studeertaan de MTS, is 19 jaar oud enheeft als hobby het wielrennen.
Bovendien bezorgt hij al een tijd-je het LD.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
® 045-739284
Wim Dragstra
® 045-710317
Ernile Hollman
® 045-422345
Hans Rooijakkers
® 045-714876
Hans Toonen, chef
® 045-425335
Richard Willems
® 04406-15890
Kantoor Kerkrade
® 045-455506
Joos Philippens
® 04455-2161

gouden bondsspeld uitgereikt
door de FNV-districtsbestuurder
in Limburg, Eijdems.
De uitreiking vond ten huize van
de gouden vakbondsleden
plaats.

" Orthopedist dr Herman
de Boer

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - „Kapper Godde-

erJ uit Brunssum was de eerste
Poetsvrouw van Brunssum. Zo
leP hij vorig jaar in de optocht

"tee. Daar is het idee uit ontstaan
f^ n grote poetsvrouwenoptocht
le organiseren." Aan het woord is

en Raad van Elf-lid
r"iet Hemen uit Brunssum, een

art de organisatoren van carna-
valsvereniging 'de Koelköp die
2lch inzet voor de optocht.

" Poetsvrouw kapper Goddereij geeft het goede voorbeeld.
Foto: CHRISTA HALBESMA

met een kanon van Schutterij St
Gregorius de kop naar beneden
schiet.

%Jubilaris Aleven
Foto: CHRISTAHALBESMA

" Dr Herman de Boer (36) is de
nieuwe orthopedist in het Heer-
lense ziekenhuis De Wever. De
Boer volgt dr P van Haeff op, die
onlangs met pensioen ging. Het
aantrekken van dr De Boer, die
binnen het vakgebied orthope-
die gespecialiseerd is in de trau-
matologie, is gericht op de ver-
dere uitbouw van een traumato-
logischcentrum in het Heerlense
ziekenhuis. Orthopedist De Boer
is geboren in Oegstgeest en stu-
deerde in Leiden. Hij kan leunen
op een gedegen vakervaring, op-
gedaan tijdens zyn meerjarig
verblijf in Malawi en Zuid-Afri-
ka. Bovendien heeft De Boer zijn
specialisatieverder uitgebreid in
de wereldvermaardeAmerikaan-
se Mayo-kliniek in Rochester,
Minnesota.

Nieuwe orthopedist

werknemers uitverkoren voor de
zogeheten AFCENT-Award van-
wege hun bijzondere bijdrage
aan het welzijn van de AFCENT-
gemeenschap in Limburg. Het
zijn: USAF-sergeant William R.
Taylor, de heer A. van den
Bergh, mevrouw Rosemarie
Stone, Hauptfeldwebel
B. Schulze, USAF-sergeanten
Sharon Feiser en Kay Berube,
Hauptfeldwebel Dieter Bau-
mann, de sergeant I Henri
Arens en de heer H. van Nijnat-
ten.
De spelden en bijbehorende cer-
tificaten werden uitgereikt door
de chef-staf, luitenant-generaal
A. de Jonge, in aanwezigheid van
de commandant van de Geal-
lieerde Strijdkrachten in Cen-
traal Europa, generaal H. Von
Sandrart. Bovendien waren ook
de burgemeesters van Nuth en
Heerlen, plus de wethouders van
Brunssum aanwezig.

% Aan acht burgers, werkzaam
bij AFCENT en 'Civilian Staff
Association (CSA), zijn deze
week zilveren en gouden spelden
uitgereikt. Een gouden CSA-
speld (25-jarig dienstverband)
werd toegekend aan de Franse
mevrouw R. McKenna uit Nijs-
willer, de Nederlanders R. de
Bruin, J. van de Pas en G. van
Gent, respectievelijk woonach-
tig in Heerlen, Schimmert en
Schoonhoven. En aan de Franse
heer J. Lahourcade, momenteel
wonend in het Duitse Roetgen.
Een zilveren speld wegens 15-ja-
rig dienstverband is toegekend
aan de Engelse mevrouw G. Wil-
liamsuitKerkrade en aan de En-
gelse heer C. Montague uit Wahl-
willer. Verder werden de heren
G. Beks uit Heerlen en H. van
Nijnatten uit Bocholtz gehul-
digd voor hun vijftien jarig
dienstverband
Tevens zijn er acht AFCENT-

willen gaan. Hemen: „Ik heb er
zelfs het volstevertrouwen in dat
het een succes wordt, maar het
blijft belangrijk. Als we er, on-
danks onze inspanningen, niet in
slagen de optocht tot een succes
te maken, zal het volgend jaar
waarschijnlijk niet meer door-
gaan." Het is duidelijk dat het co-
mité probeert een traditie op te
bouwen zoals die al langer be-
staat in Kerkrade. „Daar is men
tenslotte ook begonnen met eén
clown," aldus Hemen.

"Hoofdmoot blijft het verzuipenvan de Koelkop, maar tot voor
Kort gebeurde er verder weinign Brunssum op de bewuste car-
.^avalsdinsdag. Er moet meer

gemaakt worden. Doore Poetsvrouwenoptocht probe-ren we dat te doen." In hun po-
&lng om in Brunssum meer
tampei te maken op carnavals-

r^nsdag kreeg de vereniging veel
"Medewerking. Onder andere vane horeca. En de brandweer die
ri uac*derwagen uitleent. Het isue bedoeling dat de Koelköp bo-enaan de ladder van de auto
lr.o^* gehangen, waarna Pare-
'ordedrager Frans van Kapelle

„Als er zestig tot honderd poets-
dames komen opdagen ben ik
dik tevreden." Hiervoor heeft het
comité, waar Hemen, Goddereij
en een aantal anderen deel van
uit maken, een aantal bedrijven
en buurtverenigingen benaderd.Deze moeten de mensen enthou-
siast maken om een dagje als
poetsvrouw door het leven te

Vanwege hun 50-jarig lidmaat-
schap van de FNV-Industrie-
bond is gisteren aan de oud-
mijnwerkers Aleven en Krutzen,
beiden uit Kerkrade-West, de

Gouden
FNV-leden

Krutzen
Foto: CHRISTAHALBESMA" De met gouden en zilveren spelden onderscheiden AF-

CENT-werknemers

klein journal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Brunssum
g e raadsfraktie D66 houdt mor-
ber °m 20-30 uur openbaar fraktie-

in de Postwagen.

Heerlen
19 Tn **uize De Berg is morgen omu uur een oecumenisch gebed

over 'Eenheid.

" De heer Verlinden vertelt mor-
gen om 20.00 uur in Stad Heerlen
over kinesiologie.

Bingelrade

" In SJOB kan men morgen vanaf
19.00 uur grimeren. Niet-leden beta-
len f 3,50.

Schinveld

" Morgen is van 19.30 tot 21.30 uur
tienerdisco in De Schinskoel. Zon-
dagvan 14.00tot 16.00 uur film (van-
af 12 jaar).Entree: een gulden.

Brunssum

" De PAK-fraktie uit de Bruns-
sumse gemeenteraad houdt van-
daag om 20.00 uur in De Keppe een
openbare vergadering, ondermeer
over de uitbreidingvan bakkerij Er-
kens.
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exposities

Dekenkist
Toch bevatte deze de nodige pi-
kante krenten temidden van een
overmacht aan deeg. „Al taxeer
ik dit frisdrankflesje op duizend
gulden, mijn rapport is onaan-
tastbaar," bijvoorbeeld. Ook
Janssens nadrukkelijk geventi-
leerde verdriet over mensen die
een achttiende eeuwse dekenkist
openzagen, omdat anders de ste-
reo-installatie er niet in past, is
oprecht en de zaal zucht mee.

Dit schrijft het collegeaan het Vrou-
wenappèl dat kritische vragen had
gesteld naar aanleiding van de sub-
sidie-aanvraag. Volgens het Vrou-
wenappèl had de subsidie alleen ge-
geven mogen worden als de andere
verenigingen in Landgraaf deel zou-
den hebben in de organisatie.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het college van b
en w in Landgraaf zal toch het turn-
gala subsidiëren dat door de gym-
nastiekvereniging Olympia dit jaar
wordt gehouden.

Voor mevrouw Janssen is het
vanavond natuurlijk ook busi-
ness. Ze vertelt dat wie zijn spul-
letjes laat taxeren, bij diefstal het
geld subiet van de verzekering
terug krijgt. Haar tarief is 100
gulden per uur. Ze vindt het niet
prettig om een percentage van de
opbrengst te vragen, zoals veel
van haar collega's doen.

Die voorwaarde stelde de raad in
1985. Het collegezal echter het'sub-
sidieverzoek niet meer aan de raad
voorleggen. Dit omdat deraad in '85
gelden beschikbaar heeft gesteld
voor bijzondere sportevenementen.
Toen zijn ook een aantal regels op-
gesteld waaraan voldaan moet wor-
den om subsidie te krijgen.

Ook schrijft het college dat momen-
teel besprekingen worden gevoerd
met alle gymnastiekverenigingen in
Landgraaf om na het turngala te ko-
men tot een vorm van samenwer-
king. Wanneer die besprekingen
zijn afgerond zal het college de
Landgraafse raad informeren.

Examen
En laat daar geen misverstand
over bestaan. Beëdigd taxateur
ben je niet zomaar eventjes.
Janssen had er vijfjaar intensie-
ve studie voor over en het exa-
men is niet mis. „De eerste keer
zakten we allezeven, bij de twee-
de keer slaagde geen enkele van
de 14kandidaten," zegt ze zonder
een spier te vertrekken.

" Prins Henk 111 van het
Keescheriek

Veel 'leuk'-s en 'schattig'-s later
barst de bom. Een echt achttien-
de eeuws ChinLong-stuk dat mi-

raculeus genoeg in Kerkrade is
terecht gekomen, blijkt zon
1.200 gulden waard te zijn. „Het
is typisch zon statussymbool dat
Nederlandse kooplui met hun

| Limburgs dagblad" oostelijke mijnstreek

vasteloavend

per persoon
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Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
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. + vrijw. 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, allemerken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
In- en verkoop goede ge-
bruikte zomer- en WIN-
TERBANDEN met gar.
Passartweg 39, Heerlen,
045-222675.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg. Tel. 045-254049.
Te k. OPEL Manta A 1973,
i.z.g.st, ’ 3250,-; De Ruyter-
weg 29 Geleen.

I Te k. DAF VRACHTAUTO
bak 6 m met laadklep z.g
04490-50333 na 18 uur.

i Te k. BMW 315 bwj. '83 5- versn. verlaagd. Pr. n.o.t.k.. Tel. 045-441872. Na 17 u.
; Autobedrijf LOVEN Heer-; len b.v., Palemigerboord

' 401, Heerlen, tel. 045-722451- biedt te koop aan: Merce-- des 260 SE ± ’50.000,- on-- der nieuwprijs, 25-8-'B7,, 37.500 km donkerblauw-
met. le eig. alarminstall.,

[ antenne- en luidsprekerset,. centr. deurvergrendeling,. buitentemperatuurmeter,
velours bekleding, klap-- schuifdak (electr.X ABS,:
Mazda 626 Sedan 2 itr. GLX
LPG '84; Mazda 626 2 Itr.

" GLX '86; Mazda 626 HB 2Itr. GLX '86 '87; Mazda 323
HB 1.1 '83; Mazda 323 HB

' 1.5 GT '83; Mazda 323 NB
1.5 aut. '81; Mazda 323 NB
1.3 '81 LPG '82; Mazda 323
NB 1.3 GLX '85 nw. mod.;
Mazda 323 NB 1.3 LX '86;
Mazda 323 NB 1.5GLX '86;
Mazda 323 NB 1.5GLX '87;
Ford Sierra 1.6 LPG '85;
Ford Sierra 1.8 Laser '85;
Ford Escort 1.3 '82 LPG:
Ford Escort 1.1 '82; Ford
Fiësta 1.1 '85 nw. mod.; Fiat
Uno 45S Rialto '85; Honda
Quintet autom. zeer mooi
'82; Mitsubishi Colt 5-drs.
GL '82; Nissan Cherry 1.3
GL '84; Talbot Samba LS
'82; Toyota Corolla 1.3 DX
12V '85; Opel Kadett 12S
'82-'B3-'B4, Opel Ascona 16S
'84; OpelManta 18S GT '83;
Mazda 323 autom. '78; Re-
nault 18TS '79.
TOYOTA Celica Coupé
1979 kl. üchtblauw APK-
febr. 1990, mooie auto, vele
extra's, niet duur, t.e.a.b.
Tel. 045-222442.

1500 Turbo bwj. '80, Combi-
l.a.n. Vr.pr. ’20.000,-; Tel.

SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Landgraaf) te Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt met
far. te koop aan: Seat Ibiza

GL 5-drs '87; Ibiza 1.2 GL
del sol '86; Ibiza 1.2 L '86;
Ibiza 1.7 Van Diesel '86; Ibi-
za 1.2 Van '85; Seat Ronda
1.2GL '85 en '84-Seat Mala-
ga 1.5 SKI '89: Malaga 1.2L

Seat Ibiza 1.5 GLX
5-drs. '88; Subaru 1800 4
WD '88; Subaru 1800 GL
'85: Subaru 1600 '81 en '80:
Subaru Mini '87; Alfa Sud
1.5 '81; Renault R 5'85 en
'81; Honda Accord '79;Honda Civic '80; Lada
2105G'83 en '82; Talbot So-
lara 1.6 GLS en GL '81:
Opel Kadett 1.2 '84; Opel
Kadett Stat.car '81; Opel
Kadett '77; Opel Corsa 1.2 S
'84; Fiat Panda 45 '81; Fiat
127 '78; Sunbeam 1000 '79;
Austin Allegro '78; Seat 133
Luxe '80; Subaru 1600 '87;
Fiat Polski '77. Inr. en fin.
mog. Donderdags koop-
avond;
Te k. TOYOTA Hi-Ace op
benzine '78. Rozenstr. 79
Heerlen. Tel. 045-210990.
Te k. OPEL Corsa 1.2 '87
metallic-griis. Vr.pr.

’ 13.500,-; Tel. 045-419646
na 16 uur.
Te k. FORD Capri 112LS
bwj. '77, APK nov. '90.
Vr.pr. ’1400,-; Tel. 045-
-319424.
Te k. i.z.g.st. verk. en wei-
nig, gel. MITSUBISHI 2.3
Galant T. diesel '81. Inr.
mog. Dorpsstr. 19 Bingelra-
de

Te k. goede VOLVO 340
3-drs. DL 2 11981, van part.,
APK-gek. Richtpr. ’3900,-;
Tel. 04490-47415.
Te k. OPELRekord Berlina
'84, Mercedes 190E'83 aut.
Pr. n.o.t.k. Tel. 04490-74101.
Te k. OPEL Kadett station-
car 1.3, le eig., '82, trekh.
Lz.g.st. ’4900,-. 045-423265.
Na 17 uur.
Te k. Opel CORSA 1.2, '87,
frijsmetalhc, vr.pr.

13.500,-. Tel. 045-419646,
na 16.00 uur.
Te k. RENAULT 5 GTL
bwj. '78, APK tot 9-89.
Vr.pr. ’llOO,-; Tel. 045-
-256576.
Te k. FORD Sierra Laser
1600 kl. wit, met extra's, in
nieuwst., bwj. aug. 85,
km.st. 45.000. Tef 045-
-317768.
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.
RENAULT 14, bwj.'Bo +
apk, i.z.g.st, ’1250,-. 045-
-2Ï0435.
Te k. BMW 732 i, bwj.'B4,mr. mog. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Heerlen.
Te k. BMW 528 i bwj.'Bl en
BMW 735 i, alle extra's, inr-
mog. Caumerweg 70, Heer-
lerbaan-Heerlen.
ESCORT stationcar, geel
kent, bwj.'Bo, i.z.g.st,

’ 1250,-. 045-210435.

Fiat Sitty Car DEMON-
STRATIEAUTO'S: Fiat
Croma okt*l9B7 ’12.500-
-onder nieuwprijs; Fiat Rit-
mo 70 CL 1987 ’ 6000- on-
der nieuwprijs; Fiat Uno 45
1988 ’4OOO.- 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.
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.
MAZDA 626 Hatchback 2.0
GLX duurste uitv. bwj. '84

’ 11.750,-; Tel. 045-442125.
Zeer mooie OPEL Corsa
LS aug. '85 wit le eig., scha-
devr. ’10.950,-; Tel. 045-
-711885.

Stationcars:
Kadett 1.2S3-drs. '83
Kadett 1.3S5-drs. '84
Kadett 1.3S5-drs. '85
Kadett 1.3S5-drs. '86

MerceA 230TE 5-drs. '81
Mitsub. Gal. 5-drs. '80

Inruilers:
VW Golf I.6GL '85
Ascona I.BGL '85
Fiat Uno 55S '84

Inr. mog. + Garantie
Autobedr. Ad van Neer,

Zandweg 160, Heerlen,
tel. 045-416023.

HONDA Civic automatic
'81', wee. omstheden. Moet
weg ’ 3500,-. 045-324763.
Te k. RANGE ROVER op
§as. Moet aan gewerkt wor-

en. Tel. 045-312701.
STATIONCAR 5-drs. Opel
Kadett 13 N bwj. '80, apk
2-'9O, sportvlgn. + lpg. Pr.

’ 3850,-. 045-319328.
MITSUBISHI Colt 1400
GLX 5-drs., m. '80, apk
6-'B9, radio. Vr.pr. ’ 2950,-.
Tel. 045-319328.
FORD type Escort 1.3 L,
zeer mooi '82, met apk. Ha-
merstr. 37-39 Heerlen.
Te k. OPEL Rekord S 2 1,
trefler met lpg, bj. '85, apk
gek. Kl. wit. Inr. kleinere
auto mog. Vr.pr. ’ 12.750,-.
Kieskoel 8 Schaesberg.
Te k. AUDI 80 LS 4-drs. t.
'80. kl. zii vergrijsmet. metradio, trekh., apk gek.
Vr.pr. ’3550,-. Ariënsstr. 2
Kakert-Schaesberg.
OPEL Kadett coupé bwj.
'75, apk, radiocass., goede
lak, ïoopt prima, vr.pr
’950,-. Haesenstr. 44Schaesberg.
Te k. PEUGEOT 104 CL
bwj. '79 5-drs., apk, prima
lak, techn. 100%. Vr.pr.
’950,-. Haesenstr. 44
Schaesberg.
VOLKSWAGEN Golf ca-
briolet 16 '86, Mercedes
Benz. 190 E '85, Opel Sena-
tor 3.0 I '88: Opel Corsa 1.5
D '88; Opel Kadett hatch-
back 1.3 N '86; OpelKadett
hatchback 1.3 S '87; Opel
Kadett hatchback 1.3 S IJS;
Opel Corsa 2-drs. TR 1986.
Inruil, financ. mog. 1 jr. gar.
garage-autohandel J. Buis-
man, Stenen Brug 1 Land-
graaf. 045-323800. »

Kadett hatchback '83
schuif/kanteldak als nw.
Herlongstr. 43 Heerlerbaan.
Te k. DATSUN Bluebird 16
GL bj. '80, apk gek. Inr.
mog. Tulpenstr. 2 Sittard.
Te k. Opel REKORD 2.0 E
CD, bwj. '84. Tel. 045-
-724966.
Te k. MAZDA 323 1.3 HB
bj. '80, bruin, 3-d., trekhaak
i.z.g.st. ’3150,-. Heiberg 30
Amstenrade.
Te k. FORD Fiësta 1.1 Fi-
nesse, mei '87, brede alum.
velgen, in perf. st. ’ 16.500,-.
Tel. 045-31P247.
BMW 525 I autom. bwj. '85,
vele extra's. Inr. diesel mog.
045-353347.
Te k. VOLVO 66 DL aut
bwj. '80, 71.000 km ’2350,-.
Tel. 045-316495.
Te k. OPEL Ascona 1.8 E
bwj. '84, 79.000 km gel. m.
schuifd., centr. vergr., voor-
en achterspoiler. Vr.pr.

’ 11.000,-. Pattonstr. 43
Heerlen.
Te k. als nw. CITROEN
type BK 1.4 '86, kl. rood,
zeer mooi ’ 9250,-. Met keu-
ringsrapp. 043-254462.
MERCEDES 190Eautoma-
tic '85; Ford Sierra 20 CL
Stationcar '86; Ford Sierra
18 Laser '86 met gas; Ford
Scorpio 20 CL '87; Ford Es-
cort 1400 CL '87 en '84; Opel
Kadett 1300 GT '85; Opel
Kadett 12LS '85 en '83; Mit-
subishi Colt GL 5-drs. '84;
Mazda 323 DCL 3-drs. '84-
Honda jazz '85; VW Golf
1600 5-drs. automatic '84,
garantie, financ, APK en
inruil. Autobedrijf P. Veen-
stra Rotterdamstr. 98, Heer-
len. Tel. 725806 na 18 uur
312059.

Te k. FIAT Ritmo 65 bwj.
'79, apk gek. ’BOO,-. Tel.045-423895Tb.g.g. 318412.
Te k .FORD Sierra 2.0L la-
ser, 5-drs. bwj. '86, div. ex-
tra's, le eig. in nw.st. Mgr.
Hanssenstr. 6 Nieuwenha-
gen;
STATIONCAR 5-drs. Opel
Kadett 13 N bwj. '80, apk
2-'9O, sportvlgn. + lpg. Pr.
’3850,-. 045-319328.
MITSUBISHI Colt 1400GLX 5-drs., m. '80, apk
6-'B9, radio. Vr.pr. ’2950,-.
Tel. 045-319328.
FORD type Escort 1.3 L,
zeer mooi '82, met apk. Ha-
merstr. 37-39 Heerlen.
Te k. OPEL Rekord S 2 1,
trefler met lpg, bj. '85, apk
gek. Kl. wit Inr. kleinere
auto mog. Vr.pr. ’ 12.750,-.
Kieskoel 8 Schaesberg.
Te k. AUDI 80 LS 4-drs. t.
'80, kl. zilvergrijsmet. metradio, trekh., apk gek.
Vr.pr. ’3550,-. Ariënsstr. 2
Kakert-Schaesberg.

AUTO'S hallo opgelet! Wy
betalen ’300- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto, ook bedrufs-
wagens. 045-411572.
VOLKSWAGEN Golf ca-

-1briolet 16 '86, Mercedes
Benz. 190 E '85, Opel Sena-
tor 3.0 I '88: Opel Corsa 1.5iD '88: Opel Kadett hatch--1back 1.3 N '86; OpelKadett
hatchback 1.3 S '87; Opel
Kadett hatchback 1.3 S "85;
Opel Corsa 2-drs. TR 1986.

" Inruil, financ. mog. 1 jr. gar.
garage-autohandel J. Buis-
man, Stenen Brug 1 Land-
graaf. 045-323800.
Tek. CITROEN GSA Club
'81 met apk ’1550,-. Tel.
045-252947.

TOYOTA Celica Coupé
1979 kl. lichtblauw APK-
febr. 1990, mooie auto, vele
extra's, niet duur, t.e.a.b.
Tel. 045-222442.
Te k. OPEL Manta A 1973,
i.z.g.st, ’ 3250,-; De Ruyter-
weg 29 Geleen.
Te k. goede VOLVO 340
3-drs. DL 2 11981, van part.,
APK-gek. Richtpr. ’ 3900,-;
Tel. 04490-47415.
Tek. OPEL Rekord Berlina'84, Mercedes 190E'83 aut.Pr. n.o.tk. Tel. 04490-74101.
Te k. TOYOTA Hi-Ace op
benzine '78. Rozenstr. 79
Heerlen. Tel. 045-210990.
Te k. OPEL Corsa 1.2 '87
metallic-grijs. Vr.pr.

’ 13.500,-; Tel. 045-419646
na 16 uur.
Te k. FORD Capri 112LSbwj. '77, APK nov. '90.Vr.pr. ’1400,-; Tel. 045-
-319424.
Te k. i.z.g.st. verk. en wei-
nig, gel. MITSUBISHI 2.3
Galant T. diesel '81. Inr.
mog. Dorpsstr. 19 Bingelra-
de
Te k. BMW 315 bwj. '83 5
versn. verlaagd. Pr. n.o.t.k.
Tel. 045-441872. Na 17 u.
CITROEN GSA '81 100%
als nieuw APK 2 mnd. '90,
vr.pr. ’2250,- 045-415528.
Tek. FIAT 127 mei '79 kl. z.
wagen verk. i.z.g.st Dorps-
str. 19, Bingelrade.
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 Lz.g.st. APK l-'9O,
vr.pr. ’1950,- tel. 045-
-753034.

Autobedrijf E. CUSTEBSI
Verlengde Lindelaan „fiM
Oirsbeek, tel. 04492-52^1biedt te koop aan: BM'l
320, t. '82, i.z.g.st, ’ 8900.-.1
Ford Escort, t '82, ’ 6900*1
Ford Escorts-deurs, 1-6Mj|
Aut, 1988; Ford Sierra ]»
EM, lpg, '86; 2x Opel Ascflna Hatchback 1.6 S, t. »|
’8900,-; Toyota Cressigl
Diesel, nw. mod., t <>ïm|

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6»
t. '84, ’ 8900.-; Opel Kade"
1.2 S, t. '81, ’5900,-; «":
nault 5 TL, t '83, ’ 5900, p
Ford Taunus, t. '82, i.z.gjg?

’ 4500,-; Lada Jeep, t. Bfc

’ 5900,-; Citroen GS, t. I»'

’ 2100,-: 2x Renault 5 GTI*
t '81, ’1900,-; Fiat 128.1
'79, ’ 1750,-; Mitsubishi G* I
lant Station, t '81, ’ 3600,-' I
Datsun Cherry, t. "J I
’2900,-; Honda Accordjjl*80, ’1600,-; Mazda 6JJHardtop Coupé, t _<7|

’ 3900,-; Fiat Uno 55 S. H
vB6; Renault 18 TL, lpg.:
'82, ’2900,-; Opel Manta.l[
'77, ’ 1900,-: Fiat Ritmo Tf\CL, t'Bl, ’ 1900,-; Opel #1
cona 1.2, t '79, ’ 2600,-;W I
subishi Celeste, t. ?7|
’2900,-; Opel Kadett I*l
Aut. Station, bj. '79, i.z.g;»

’3600,-; Golf Diesel, t. WM
i.z.g.st, ’3900,-; Ford Mi?
tang, t '81, autom., 8 £31’3900,-; Chrysler Talg
1510, t. '81, ’2250,-; Om
Manta GTE, bj. '75, iz-8;&

’ 7000,-; Honda Civic, t lfi
’2700.-; Chrysler Aut..*»rB2, ’ 1900,-; Volvo Expr*
se, '71, uniek in Ned. U)V
goedkope inruilers. /rij
auto's met APK. Verlicn»
showroom, geop. ma *vryd. van 10 tot 19 uur, »"
tot 17 uur. Inruil en fina'
ciering mogelijk. *
Ford FIËSTA 100% A/sU-'B9 ’ 1850,- 045-225913^
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BEDRIJFSAUTO'S en
bussen. Steeds voorradig
diverse bestellers, bussen,
minibussen, open laadbak-
ken. Alle typen bestelau-
to's. Ook diverse luxe
auto's in alletypen en prijs-
klassen. Donny Klassen
BV, in- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht,
tel. 043-635222 of 043-
-634915.
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 B.V,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,
sloop- en schadeauto's. Tel.
045-273177.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wii 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.
Autobedrijf JASPER B.V.
biedt te koop aan, tijdens
een wervelende occasions-
show: ± 80 gebruikteauto's, alle merken, alle
bouwjaren, in haar nieuweverwarmde occasionhal,
waar u onder het genot van
een kop koffie uw keuzekunt maken. Event finan-ciering wordt ter plekke
voor u geregeld en tijdensde januarimaand profiteert
uvan onze speciale voorde-len en extra hoge inruilprü-
zen. Alleen bij off. Peugeot-
dealer Jasper 8.V., Windra-
kerberg 29, gem. Sittard,
tel. 04490-21944; donderdag
koopavond.
Inkoop AUTO'S. Contant
feld. Joosten, Scharnerweg, Maastricht, tel. 04Ï-
-634978.
Unieke AANBIEDING. Te
koop weg. omsthed. Ci-
troen Axel 12 TRS, nov. '87,
6.000 km, vr.pr. ’11.000,-,
tel. 045-313425.
BMW 316 '85 i.stv.nw., div.
extra's, ’ 13.750,-; Linde-
laan 36 Kerkrade.

Veneken Specials
Audi 100 2.0, 4-'BB

Kleur: zermatzilver
Passat 1600, 11-'B7

5-drs., kleur blauw
Ford Fiësta 1100 CL, 1987

Blauwmetallic
Mazda 2.0 L Diesel

Zilvergrijsmetallic 1986
BMW 316, 1987, 1984

Beige en grijsmetallic
Audi 100 CC Avant 2.2, 1985

Met airco, schuifdak, getint glas
Opel Kadett, '83 t/m '86,

Diverse kleuren
Opel Kadett Diesel, '83

3-drs., groen
Seat Fura, blauw, 1985

Peugeot 309, 1987, 5-drs., wit
Peugeot 205, 1987, 3-drs., wit

Peugeot 305 GL Break, '86
Wit, 5-drs.

Renault 5 GTL, 1985, 1986, wit
Volvo 360 GL, 1987, groenmetallic

± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum
Veneken

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), Heerlen.
Tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot .
18.00uur, zat. van 10.00 tot 17.00uur, donderdag koop-
| avond. i

Te k. FIAT 127 mei '79 kl. z.
wagen verk. i.z.g.st. Dorps-
str. 19, Bingelrade.
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.
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,s-deurs, 1.6 CL
Aut., 1988; Ford Sierra 1.6
EM1 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,-; Goif 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. ■

Tekoop OPEL Kadett 1975,
apk t/m nov. '89. Vr.pr.
’750,-. Tel. 045-321859.
Tek. VWKever + Chirocco
1600 TSAPK, i.z.g.st. 04499-
-3398.
Te k. MINI 1100 Spec. +. Golf + Opel Kadett, APK,
i.z.g.st. 04499-3398.

Aarts
Hamstr. 211, Kerkrade

Auto-occasions
BMW

520i'86 ’ 27.500,-
-31682 ’ 9.000,-
-323i'80 ’ 9.000,-

-316, 320 '76 vanaf

’ 1.750,-
Opels:

Omega 2.3 D '87

’ 27.500,-
Kadett GSI Sedan '86

’ 25.000,-
Kadett E 1.6 S 5-drs. '84

’14.000,-
Ascona 1.9 S aut. '78

’ 2.000,-
Seat:

Ibiza 1.2 L'B7 ’ 14.500,-
Malaga 1.5 L'BB ’ 19.000,-
Ronda 1.5 GLX '85

’13.000,-
Mitsubishi Colt GLX '86

’16.000,-
Diverse inruilers met APK

vanaf ’ 750,-
-045-412545.

VW Golf 1100 bwj. okt. '78,
apk. i.z.g.st. ’ 1750,-. Tel.
045-720951.
Te k. FIAT 127 typ 1050 bj.
'80 zeer mooi, APK vr.pr.

’ 1950,-, Zeskant 251 Heer-len, tel. 723689.
Te k. SUZUKI type 100 GX
de luxe bwj. '81, APK 15-
-8-89. Vr.pr. ’2950,-; Tel.
045-250400.
Te k. SUZUKI GX bwj. '80

’ 3500,-; Tel. 045-253772.

Te k. FIAT Ritmo 65 bwj.
'79. Apk gek. ’BOO,-. Tel.
045-423895, b.g.g. 318412.
Tek . FORD Sierra 2.0 L la-
ser, 5-drs. bwj. '86, div. ex-
tra's, le eig. in nw.st. Mgr.
Hanssenstr. 6 Nieuwenha-
gen^ __
Te k. OPEL Kadett C aut.
bj. '79 i.z.g.st. Koningsweg
37 K'rade. 045-455432.
PEUGEOT 205 apr. '87. kl.
wit 5-drs. z.g.a.n., km.
31.000. Pr. ’ 14.01)0,-. Eykha-
genln. 7 Schaesberg. Tel.
045-312002.
Ford FIËSTA 100% APK
11-'B9 ’ 1850,-045-225913.
Te k. BMW 320 6 cil., bwj.
'78, totaal uitgeb. Vr.pr.
’3750,-; Inr. mog. Liefst
auto op LPG. Tel. 045-
-461475 na 16 uur.
Ford TAUNUS Kombi '77,
APK tot '90 pp LPG. Vr.pr.

’ 750,-; Ford Taunus 1600L'78, APK Sept. '89, radio-
cass. Vr.pr. ’ 800,-; Inr.
mog. Pr. Hendrikstr. 36
Hoensbroek.
Te k. Opel ASCONA 19 S
aut. bvvi. '78, APK, met
sportwielen, LPG en nw.
trekh. Tel. 045-228398.
Te k. OPEL Commodore
Berlina mooie auto
’4250,-; Chevrolet Impala
Station zonder motor

’ 500,-: Renault 4 ’ 1250,-;
Renault 5 ’250,-; koppe-
ling defect; Honda Civic

’500,-; Manta 2x sloop. Tel.
045-725634 na 19 uur.
Te k. SUZUKI Alto GL
autom. 3-drs. groenmet.
5-86, zuinige auto, gewoon,
new. ’9500.-; Tel. 04490-
-45857 na 14.00 uur.
Te k. RENAULT 25 GTX
m. alle extra's, mod. '85;
Ford Sierra 2.0 L 5-drs. m.
LPG '84, voor liefhebber:
Porsche 928 i.nw.st; Opel
Kadett 1.6 S 4-drs. '82: Su-
zuki Alto FX '82; Ford Es-
cort 1.3 L Stationcar '81;
Opel Kadett 12S Stationcar
m. LPG '81; VW Jetta '81;
Volvo 244 GL mod. '80.
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen (ook zond, geopend!

Te k. zeldz. mooie FORD
Taunus 1.6L bwj. 7-7-80 m.
APK. Vr.pr. ’2950,-; Tel.045-42192£
CITROEN GSA '81 100%
als nieuw APK 2 mnd. '90,
vr.pr. ’2250,-045-415528.
OPEL Ascona 1.6 S bwj.
'82, nieuwst. APK 90. Tel.
045-456944 tst. 348.
Zeer mooie FIAT 127' bwj.
1978, APK 1990, pr.

’ 1850,-; Tel. 045-410750.
Te k. CITROEN GSA Club
'81 met apk ’1550,-. Tel.
045-252947.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.

OPEL Kadett coupé bwj.
'75, apk, radio-cass., goede
lak, loopt prima. Vr.pr

’ 950,-. Haesenstr. 44
Schaesberg.
Te k. PEUGEOT 104 CL
bwj. '79 5-drs., apk, prima
lak, techn. 100%. Vr.pr.

’ 950,-. Haesenstr. 44
Schaesberg.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Landgraaf) te Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt met
far. te koop aan: Seat Ibiza

GL 5-drs '87; Ibiza 1.2 GL
del sol '86; Ibiza 1.2 L '86;
Ibiza 1.7 Van Diesel '86; Ibi-
za 1.2 Van '85; Seat Ronda
1.2 GL '85 en '84-Seat Mala-
ga 1.5 SKI '89; Malaga 1.2L%8; Seat Ibiza 1.5 GLX
5-drs. '88; Subaru 1800 4
WD '88; Subaru 1800 GL
'85: Subaru 1600 '81 en '80:
Subaru Mini '87; Alfa Sud
1.5 '81; Renault R 5'85 en
'81; Honda Accord '79;
Honda Civic '80; Lada
2105G'83 en '82; Talbot So-
lara 1.6 GLS en GL '81;
Opel Kadett 1.2 '84; Opel
Kadett Statcar '81; Opel
Kadett '77; Opel Corsa 1.2 S
'84; Fiat Panda 45 '81; Fiat
127 '78; Sunbeam 1000 '79;
Austin Allegro '78; Seat 133
Luxe '80; Subaru 1600 '87;
Fiat Polski '77. Inr. en fin.
mog. Donderdags koop-
avond.

Te k. OPEL Ascona 1.8 E
bwj. '84, 79.000 km gel. m.
schuifd., centr. vergr., voor-
en achterspoiler. Vr.pr.
’11.000,-. Pattonstr. 43
Heerlen.
Te k. als nw. CITROEN
type BK 1.4 '86, kl. rood,
zeer mooi ’ 9250,-. Met keu-
ringsrapp. 043-254462.
MERCEDES 190Eautoma-
tic '85; Ford Sierra 20 CL
Stationcar '86; Ford Sierra
18 Laser '86 met gas; FordScorpio 20 CL '87; Ford Es-
cort 1400 CL '87 en '84; Opel
Kadett 1300 GT '85; Opel
Kadett 12LS '85 en '83; Mit-
subishi Colt GL 5-drs. '84;
Mazda 323 DCL 3-drs. '84:Honda jazz '85; VW Golf
1600 5-drs. automatic '84,
garantie, financ, APK en
inruil. Autobedrijf P. Veen-
stra Rotterdamstr. 98, Heer-
len. Tel. 725806 na 18 uur
312059.
Te k. zeldz. mooie FORD
Taunus 1.6L bwj. 7-7-80 m.
APK. Vrpr. ’2950,-; Tel.045-42192£
Te k. BMW 320 6 cil bwj.
'78, totaal uitgeb. Vr.pr.
’3750,-; Inr. mog. Liefst
auto op LPG. Tel. 045-
-461475 na 16 uur.
OPEL Ascona 1.6 S bwj.'82, nieuwst. APK 90. Tel.
045-456944 tst. 348.
Zeer mooie FIAT 127 bwj.
1978, APK 1990, pr.

’ 1850,-; Tel. 045-410750.
Ford TAUNUS Kombi '77,
APK tot '90 op LPG. Vr.pr.

’ 750,-; Ford Taunus 1600L'78, APK Sept '89, radio-
cass. Vr.pr. ’BOO,-; Inr.
mog. Pr. Hendrikstr. 36
Hoensbroek.
Te k. Opel ASCONA 19 S
aut. bwi. '78, APK, met
sportwielen, LPG en nw.
trekh. Tel. 045-228398.
Te k. OPEL Commodore
Berlina mooie auto
’4250,-; Chevrolet Impala
Station zonder motor

’ 500,-: Renault 4 ’ 1250,-;Renault 5 ’250,-; koppe-
ling defect; Honda Civic

’ 500,-: Manta 2x sloop.Tel.
045-725634 na 19 uur.

Kadett hatchback '83
schuif/kanteldak als nw.Herlongstr. 43 Heerlerbaan.
Tek. DATSUNBluebird 16
GL by '80, apk gek. Inr.
mog. Tulpenstr. 2 Sittard.
Te k. Opel REKORD 2.0 E
CD, bwj. '84. Tel. 045-
-724966.
Te k. MAZDA 323 1.3 HB
bj. '80, bruin, 3-d., trekhaak
i.z.g.st ’3150,-. Heiberg 30
Amstenrade.
Te k. FORD Fiësta 1.1 Fi-
nesse, mei '87, brede alum.
velgen, in perf. st. ’ 16.500,-.
Tel. 045-319247.
BMW 525 I autom. bwj. '85,
veleextra's. Inr. diesel mog.
045-353347.
Te k. VOLVO 66 DL aut.
bwj. '80, 71.000 km ’ 2350,-.
Tel. 045-316495.
Autobedrijf HEKA 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,sloop- en schadeauto's. Tel.
045-273177.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Hallo opgelet! Doorlopend
vragen wh alle merken
AUTO'S te koop, ook sloop.
Tel. 045-416239.
Autobedrijf JASPER B.V.
biedt te koop aan, tijdens
een wervelende occasions-
show: ± 80 gebruikte
auto's, alle merken, alle
bouwjaren, in haar nieuwe
verwarmde occasionhal,
waar u onder het genot van
een kop koffie uw keuze
kunt maken. Event. finan-
ciering wordt ter plekke
voor u geregeld en tijdensde januarimaand profiteert
u van onze speciale voorde-
len en extra noge inruilprij-
zen. Alleen bij off. Peugeot-
dealer Jasper 8.V., Windra-
kerberg 29, gem. Sittard,
tel. 04490-21944; donderdag
koopavond.
Unieke AANBIEDING. Tekoop weg. omsthed. Ci-
troen Axel 12 TRS, nov. '87,
6.000 km, vr.pr. ’11.000,-,
tel. 045-313425.

Voor schade-, sloop-. |^3
auto's en onderdelen >' fl
je bij STIBA AutösloP ~Joep Wolters zijn.-Spo'^}
14,Kerkrade-West Tel «"

411480. _^
Te k. SUZUKI Alto a
autom. 3-drs. groei" o ji
5-86, zuinige auto, ge;*V
new. ’ 9500,-; Tel. O4* .
45857 na 14.00 uurL_^fl
Te k. RENAULT 25 Gs;
m. alle extra's, mod- ,ii
Ford Sierra 2.0 L 5-d^LPG '84, voor liefheC^lPorsche 928 i.nw.st; y&f
Kadett 1.6 S 4-drs. 8A p
zuki Alto FX '82; Fora ,gl,
cort 1.3 L Stationcar $
Opel Kadett 12S Stati"»,8|:
m. LPG '81; VW Jetta -80
Volvo 244 GL mod- g
Bernhardstr. 12 Munste'?
leen (ook zond. ggoPgl^
Autobedrijf LOVEN H $
len b.v., Palemigerb°,>
401, Heerlen, tel. 045-7/y
biedt te koop aan: Me $
des 260 SE ± ’ 50.000,- jfl
der nieuwprijs, alrf37.500 km donkert)^
met. le eig. alarmin £̂iantenne- en luidspreKSjnj
centr. deurvergrenae
buitentemperatuurmei; lajr
velours bekleding. .g%
schuifdak (electr), %?
Mazda 626 Sedan 2 Hr- "$
LPG '84; Mazda 626 fe,
GLX '86; Mazda 626 3*
Itr. GLX '86 '87; Mazda A
HB 1.1 '83; Mazda \js, jrt
1.5 GT '83; Mazda \jA W|
1.5 aut. '81' Mazda 3f* <ê
1.381 LPG '82, Mazda x
NB 1.3 GLX '85 nW^IMazda 323 NB U.W '8
Mazda 323 NB 1.5 £L£ *Mazda 323 NB 1-5 <£#■ '8
Ford Sierra 1.6 LPy 4
Ford Sierra 1.8 Laser
Ford Escort 1.3 §2\^
Ford Escort 1.1 B^i flFiësta 1.185 nw.moa..^Uno 45S Rialto '85, n o*
Quintet autom. zeer c.M
'82; Mitsubishi Colt ■> u
GL '82; Nissan Cherry ju
GL '84; Talbot Sanfft»'82; Toyota Corolla g
12V '85; Opel Kade» ifc'82-'B3-'B4,tfpelAscor.^
'84; Opel iManta 18S,^. p
Mazda 323 autom. '°' -nault 18TS '79.___^--^



" HEERLEN - In de derde ronde
om de Nederlandse handbalbeker
bij de dames won Auto Caubo lason
gisteravond met 18-12van BHC, na
een 8-6 voorsprong bij rust. Ook
Holbox Swift plaatste zich voor de
vierderonde. De Roermondse ploeg
won probleemloos met 22-9 van Ba-
touwe. VGZ/Sittardia kwam ook
een ronde verder door in Venlo met
14-12 van Loreal te winnen.

Smoke Eaters grijpt in
Dranghekken moeten publiek op afstand houden " De nieuwe dranghekken

in het stadion Glaner-
brook. De eerste supporters
werden er gisteravond
reeds mee geconfronteerd
toen zij de training van
Smoke Eaters bezochten.

Foto: PETER ROOZEN

LOVETSJ - Het Nederlands hand-balteam heeft de eerste wedstrijd in
het Serdika-toernooi in de Bulgaar-
se plaats Lovetsj verloren. Oranje
moest met liefst 18-33 zijn meedere
erkennen in de Roemeense hand-
ballers. Bij rust stond Nederland,
dat onder anderen niet kon beschik-
ken over doelman Bonno Hankel,
Patrick van Olphen en de toekom-
stige Zwitserse prof Paul van Noe-
seldie allen thuis bleven, al met 8-17
achter. Topscorer bij Oranje, dat
vandaag de Sovjetunie treft, was
Kees Boomhouwer met vijftreffers.
Joop Fiege en Lambert Schuurs
scoorden ieder vier keer.

Afgang handbalteam

Vervolg van voorpagina
i&ST - De Bunnik-side (FC Utrecht), de F-Side (Ajax), Mid-

(FC Den Haag) en Vak S (Feyenoord) deelden in het
Bos hun pamflet al uit voordat voorlichter Fred Racké

£ Secretaris amateurvoetbal Han van der Zeeuw de, officieel
y genoemde, KNVB-clubkaart introduceerden. Het tweetal
/^m uit een langdurig overleg met alle 37 betaalde voetbalor-Jpüsaties en zes amateurclubs. In die bijeenkomst werd door
r KNVB bewust over het commerciële aspect van de club-
H^ft gesproken. Het veiligheidsaspect, waar deze week nog
j'nister Van Dijk van binnenlandse zaken andermaal op aan-
d °ng, kwam niet of nauwelijks ter sprake. De kaart moet wor-
t.

ft gezien als een vrucht van het EK-effect. Het veiligheidsa-ï:ct zit opgesloten in de clubkaart. „Dat is altijd de bedoeling
se^eest van de KNVB", aldus voorlichter Racké.

worden gedistribueerd door depostkantoren, de clubs en de
KNVB. De kaart krijgt drie verschil-
lende uitvoeringen: een gericht ophet Nederlands elftal, een op de be-
taalde voetbalclub en een op de
amateurclub naar keuze. Vier we-
ken na de aanvraag worden dekaar-
ten uitgereikt. Houders krijgen
voorrang bij het aanvragen van en-treekaarten voor het Nederlands elf-
tal en mogen alle andere thuiswed-
strijden van vertegenwoordigende
elftallen gratis bezoeken. Ook zyn
er allerlei andere voordeelacties
voor de kaarthouders.

Dj
'Ml lubkaart gaat 25 gulden kosten

vanaf 6 februari worden aan-
raagd. De formulieren daartoe

mers. Zondagavond ontmoeten
zij de Amsterdammers in Geleen
om 18.00 uur. SmokeEaters staat
op de belangrijke vierde plaats
en zal geen enkele misstap meer
mogen maken. Bij volle winst is
nog een positieverbetering mo-
gelijk daar het verschil met num-
mer drie, Agpo-Trappers, maar
twee punten is.

ers wordt de sport op een verve-
lende wijze in discrediet ge-
bracht".

" Voor Smoke Eaters staan in
het derde weekeinde van de
play-offs twee wedstrijden tegen
Fix/Amsterdam op het program-
ma. Zaterdagavond spelen de
Eaters in de hoofdstad tegen de
als laatste geklasseerde Mokum-

doen van enkele onwillige sup-
porters, is er geen aardigheid
meer aan. We maken ons mo-
menteel meer zórgen over het ge-
drag van enkele vervelende toe-
schouwers, dan over onze spe-
lers. Wij komen door het toedoen
van enkelingen de laatste weken
negatief in de publiciteit. Dit
doet het ijshockey in zijn geheel
geen goed.Door enkeleraddraai-Donderdag 26 januari 1989 "25

Zwarte leeuw
loot Mechelen

Been in hoofdrol

ROTTERDAM - Regilio Tuur vliegt
volgende week vrijdag naar New
Vork om te zien, waar en bij wie hy
terecht komt als hij zijn handteke-
ning zet onder het profcontract, dat
Steve Bikoff van de New Vork Bo-
xing Club voor hem in petto heeft.
Tuur, door schade en schande whs
geworden: „Het klinkt allemaal erg
betrouwbaar wat hij zegt, maar ik
wil het toch eerst wel eens met
eigen ogen zien. En dan nog teken
ik niks. Ik laat alleszwart op wit zet-
ten en terug in Nederland leg ik dat
dan voor aan mensen die er ver-
standvan hebben, zoals Peter Bont-
huis". De (betaalde) tickets heeft
Giely al in huis en dat klinkt alvast
vertrouwenwekkend.

'Alle legale middelen aangrijpen om dit systeem te ontregelen'

Supporters kraken pasjes ROME - Pisa, de club van Mario
Been, haalde voor het eerst in de
clubgeschiedenis de halve finales
van de Italiaanse bekerstrijd. De
uitblinkende oud-Feyenoorder leid-
de Pisa naar een zege van 1-0 op
Verona. Incocciadi scoorde vlak
voor het einde. Verona had deeerste
wedstrijd met 2-1 gewonnen. Naast
Pisa bereikten bekerhouder Samp-
doria, Napoli en Atalanta Bergamo
de laatste vier.

Speelverbod
internationals

Bouwfonds

BRUSSEL - Bij de loting voor de
kwartfinales van het toernooi om de
Belgische voetbalbeker is Europa
Cup-houder KV Mechelen gekop-
peld aan derdeklasser Zwarte
Leeuw. De bescheiden club uit Rij-
kevorsel plaatste zich onlangs bij de
laatste acht door FC Antwerp uit te
schakelen.De andere overgebleven
derdeklasser, Westerlo, treft in de
kwartfinale ClubLuik. Topper in de
kwartfinales is het treffen tussen
Anderlecht en Club Brugge. In de
vierde paring komt Lokeren uit te-
gen Standard Luik. De eerste wed-
strijd wordt gespeeld op 8 maart, de
returns zijn op 12 april. Sampdoria speelde 1-1 bij Fiorenti-

na, maar had thuis met 3-0 gewon-
nen. Beide doelpunten waren van
Fiorentina-speler Pellegrini. Zon-
der Diego Maradona, die herstelt
van een rugblessure, had Napoli de
grootste moeite zich bh' de laatste
vier te scharen. Na winst in eigen
huis met 3-0, ging de club uit Zuid-
Italië bij Ascoli met 1-3 ten onder.
Carnevale maakte het belangrijke
Napolitaanse doelpunt.

Tapie ook in
tenniswereld

GELEEN - De beide zaalvoetbalin-
ternationals MarcelLoosveld en Ed-
sard Demandt hebben gisteravond
niet meegedaan in de vriendschap-
pelijke zaalvoetbalwedstrijd van het
Limburgs team tegen Merpati. Zo-
wel Loosveld als Demandt hadden
van het bestuur van hun club te ho-
ren gekregen dat ze tot nader order
niet voor de Limburgse ploeg mo-
gen uitkomen.

Een en ander is het gevolg van de
twist die vorige week ontstond toen
drie Bouwfondsspelers (Bastiaans,
Schwidder en Luyten) de clubbe-
langen lieten prevaleren boven het
Limburgs team en afzeiden voor
een oefenwedstrijd.

COUVIN - Na het wielrennen envoetbal beweegt Bernard Tapie zich
nu ook in de tenniswereld. De za-
kenman heeft een meerderheidsbe-lang in Donnay, een bekende fabri-
kant van rackets. Gisteren nam de
Fransman de Amerikaan Andre
Agassi onder contract. De nummer
drie van dewereld tekende een ver-
bintenis voor vijf jaar. De penne-
streek leverde de Amerikaanse
kampioen zes miljoen dollar op." Han de Zeeuw, secretaris amateurvoetbal van de KNVB, toont voorbeelden van de nieuwevoetbalpas. Links de pas voor kaartjes van het Nederlands elftal en rechts de clubkaart.

De kosten voor het gehele project
zullen oplopen tot een miljoen gul-
den. „Het is de bedoeling dat de
clubs met het adressenbestand gaan
exerceren", aldus Racké, die - mede
door de binnengedrongen side-af-
gezanten - steeds met het veilig-
heidsaspect in het voetbal gecon-
fronteerd werd. „Van het begin af
aan was het nooit de bedoeling van
deKNVB ook maar iemand te stig-
matiseren. De kaart is voor iedereen
verkrijgbaar. In het overleg met de

BVO's is steeds gesteld dat het vei-
ligheidsaspect positief en vriende-
lijk benaderd moet worden. Het ge-
bruik van de clubkaartkan worden
samengevat in één stelregel: som-
mige supporters van sommige clubs
zullenvoor sommige uitwedstrijden
van de kaart gebruik moeten ma-
ken."

Tapie zal een serie tennisartikelen
onder de naam Agassi op de markt
brengen. De Amerikaan maakte in
Couvin bekend dat hij Wimbledon
dit jaarzal laten schieten. Spelen op
gras ligt hem niet. Wel zal hy van de
partij zijn op Roland Garros en in
Rome. Tapie is nog in onderhande-
ling met Mats Wilander. Op de
Zweedse nummer een van de we-
reld ligt een kleine tien miljoen dol-
lar te wachten indien hij met de
Fransman in zee gaat.

Bouwfondsbestuurslid Wim Snij-
ders: „Vie Hermans, de coach van
het Limburgs zaalvoetbalteam,
heeft toen de deur dichtgegooid
voor dat drietal. Vanwege die dolle
maatregel maar ook door uitlatin-
gen en dreigementen van Hermans
aan betrokkenen zijn wij als bestuur
van het Bouwfonds van mening dat
we de spelers in deze moeten be-
schermen. Daarom hebben wij
voorlopig besloten om ook Loos-
veld en Demandt in bescherming te
nemen en hen niet af te staan aan de
Limburgse selectie".

De 'sides' verzetten zich in hun
pamflet vooral tegen de registratie.

Zij noemden de voordeelkaart een
'antisupporterspas'. Zij vonden de
kaart wel stigmatiseren en discrimi-
nerend werken, terwijl het voetbal-
vandalisme aan het afnemen is. „Wij
zullen alle legale middelen aangrij-
pen om dit pasjessysteem te ontre-
gelen", aldus de geïrriteerde sup-
porters. De KNVB zal op 1 februari
een begeleidingscommissie instal-
leren voor deKNVB-clubkaart.

De clubs verweten de KNVB in
Zeist de grote haast met het project.
De bond vond haastige spoed gebo-
den om 45.000 kaarthouders voor 26
april in de gelegenheid te stellen en-
treekaarten voor Nederland - Duits-
land te kopen. In Zeist meldden
zich intussen 10.000 kandidaten.Frits Nöllgen

Jan Gunnarsson verrast elite
Edberg moet opgeven Nijssen in halve finale gemengd dubbel

Roda JC is bereid de Maastrichtse
degradatiekandidaat de helpende
hand toe te steken. Ook al omdat
Nöllgen, die begin dit seizoen een
tweejarig contract tekende, na een
succesvolle start de laatste maan-
den een vormcrisis doormaakte en
genoegen moest nemen met een
plaats op de reservebank.

MVV wil Nöllgen huren Met die stelregel werden de suppor-
ters van de vijf risicoclubs Ajax,
Feyenoord, PSV, FC Utrecht en FC
Den Haag bedoeld. Willen zij naar
bepaalde uitwedstrijden toe, dan is
het denkbaar datzij de entreebiljet-
ten voor die wedstrijden op vertoon
van de clubkaart bij hun eigen club
moeten kopen. ■ Wie zich dan nog
misdraagt, raakt zijn clubkaart
kwijt en komt nergens meer binnen.

{£j, onze verslaggever
H0(
Spe

a JC-aanvaller Frits Nöllgen
Van ~ waarschijnlijk voor de rest

se'zoen °P huurbasis bij
j\la " Indien het bestuur van de
W^,r. lchtse club vanavond in de
"tet d ■ e veëadering akkoord gaat
bm e financiële voorwaarden, de-
in d?;rt Nöllgen aanstaande zondag

h Ultwedstrijd tegen Haarlem.
Siste van Roda zette reeds
een t^n °nc* net sem op ëroen voor
Van uJdelijke overgang van de aan-

houder Mats Wilander verdween
diens voorganger Stefan Edberg in
het ziekenhuis.

KNVB-clubkaart financiële flop
ZEIST- De invoering van de KNVB-clubkaart dreigt een enorme fi-nanciële flop te worden. Het tekort wordt geraamd op niet minder
dan 1,3 miljoen gulden bij een afzet van 50.000 clubkaarten.De totale
kosten bedragen in het eerste jaar 2 miljoen 767 duizend gulden, aaninkomsten staat daar een miljoen 426 duizend gulden tegenover. Dat
is inclusief de 540.000 guldenvan deStichting Fijn langs deLijn. Deel-
neming van de stichting aan het project is echter afhankelijk van eenaantal voorwaarden voor wat betreft de invulling van de bv.

MELBOURNE - Voor Ivan Lendl
lopen de zaken bij de Open Australi-
sche tenniskampioenschappen ge-
zwind. De Tsjechoslowaak, die het
nog altijd moet stellen zonder het
begeerde Amerikaanse paspoort,
plaatste zich gisteren door een over-
winning in drie sets op John McEn-
roe (7-6, 6-2, 7-6) bij de laatste vier,
waaruit de gevaarlijkste Zweden in-
middels zijn weggevallen. Na de
vroegtijdige uitschakeling van titel-

son in vier sets uit: 6-0, 6-3, 4-6, 6-4

Eén Zweed is nog over: Jan Gun-
narsson, die slaagde, waar Boris
Becker faalde. De overwinnaar van
Michiel Schapers (85ste op de we-
reldranglijst) schakelde de als veer-
tiende geplaatste Jonas B. Svens-

MvvnICer. KloPte eerder deze week bij de
Se N

r nadse club aan voor de 23-Jari-iti a„ouBen. Na de slechteresultaten
de = eerste competitiehelft trokkenM^J 1. ?lle opzichten noodlijdende
voor tenaren zestiê mme uit
de een tijdelijke versterking vanstelififVal' Met dit bePaald niet vor-
ïYhi rf T.b,edrag kwam men uit bij
aitüH ?°J1gen, met vijf treffers nog

JQ topscorer van Roda. Cruijff legt critici het zwijgen op
BARCELONA - JohanCruijff heeft de spelers van
Barcelona die morden om de komst van Ronald
Koeman het zwijgen opgelegd. De Barcelona-trai-
ner werd tijdens de training geconfronteerd met de
kritiek van enkele spelers, die ongelukkig waren
met de komst van de man van twaalf miljoen.

Koeman krijgt bij zijn komst naar Barcelona te ma-
ken met José Ramon Alexanco. De 33-jarige cen-
trale verdediger, die ervan beschuldigd wordt be-
trokken te zijn geweest bij een verkrachting vorig
jaar op Papendal, heeft een jaar bijgetekend.

Terzijde van het grootste strijdge-
woel plaatsten Torn Nijssen en Ma-
non Bollegraf zich voor de halve fi-
nales van het gemengd dubbelspel
door een overwinning met twee-
maal 6-4 op hetAustralische tweetalDavid MacPherson/Jenny Byrne.
Het is in korte tijd al de tweede keer,
dat een Nederlands duo naam
maakt in de mixed. Vorig jaar be-
reikten Michiel Schapers en BrendaSchultz de finale van de Open Fran-
se kampioenschappen,Na afloop van de training riep Cruijff de spelers-

groep bijeen om zijn mensen duidelijk te maken,
dat er van hun wordt verwacht, dat zij in het huidi-ge seizoen goed presteren en dat zij niet hebben te
oordelen over een speler, die door het bestuur is
aangetrokkenvoor het seizoen 1989/90.

Cruijff maakte van de gelegenheid gebruik de ze-
ven geselecteerden voor de nationale selectie de
mantel uit te vegen. Hij vindt dat de betrokkenen
Zubizaretta, Serna, Milla, Julio Salinas, Roberto,
Eusebio en Beguiristain minder geconcentreerd
uit het centrale trainingskamp terugkomen dan dat
zij er heen gaan.

Stefan Edberg was de dag tevoren
in de partij tegen Pat Cash (6-4, 6-0,
6-2) twee slagenvoor het einde door
zijn rug gegaan. Niet tegenstaande
de pijn sloeg hij nog een ace en een
service-winnaar. Maar een optreden

Jan Gunnarsson is de grote buiten-
staander bij de laatste vier. Voor de
26-jarige Zweed was het alsof een

Uitslagen: herenenkel,kwartfinales: Mus-
ter geplaatst na opgave Edberg; Lendl -McEnroe 7-6 (7-0), 6-2, 7-6 (7-2); Gunnarsson- Svennsson 6-0, 6-3, 4-6, 6-4; Mecir - Ivanise-
vic 7-5, 6-0, 6-3. Dames dubbel, kwartfina-les: Navratilova/Shriver - Smylie/Turnbull
6-1, 6-4; Graf/Sabatini - Durie/Fernandez
6-3, 5-7, 6-4; Novotna/Sukova - Burgin/Mc-
Neil 6-3, 6-3. Bendick/Hetherington - Por-
wik. Tanvier 7-5, 6-1; Gemengd dubbel,
kwartfinales: Nijssen/Bollegraf - Mac-
Phersson/Byrne 6-4, 6-4; Stewart/Garrison -Leach/Fendick 6-3, 2-6, 6-4; Pugh/Novotna -Dyke/Jaggard 6-4, 6-4; Doohan/Burgin -Fitzgerald/Smylie 7-5, 4-6, 10-9.

De persconferentie, waarin hy aan-
kondigde zich terug te trekken, was
één van de moeilijkste momenten
uit de loopbaan van de Wimbledon-
kampioen. „Maar", realiseerde hy
zich: „Als ik had gespeeld, zou me
dat een half jaar hebben gekost.
Misschien wel mijn hele carrière.
De komende tijd moet ik spelen in
Rotterdam en Milaan, maar ik neem
geen enkel risico. Met zon rugbles-
sure weet je het maar nooit".

Zijn veel sterkere geachte landge-
noot Jonas Svensson leed onder het
na-effect van de zege op Becker.
„Plotseling wilden de benen niet, de
hersens weigerden werk, niets
ging", was zijn verklaring voor de
miserabele start, die Gunnarsson al
meteen in een uitzichtrijke positie
bracht.

in de kwartfinales tegen de Oosten-
rijker Thomas Muster was er niet
meer bij. Vooral niet, toen de toer-
nooi-leiding een verzoek van Ed-
bergs coach Tony Pickard om'de
partij uit te stellen, had afgewezen.
Na een doorwaakte nacht bleek Ed-
berg zo stijf, dat hij niet eens kon
bukken om zijn schoenen vast te
maken. Een onderzoek in een zie-'
kenhuis in Melbourne wees uit dat
de spieren in het onderste deel van
de rug waren geraakt. De Zweed
kreeg twee a drie weken rust voor-
geschreven.

droom werkelijkheid werd. Hij
wordt in eigen land tot de tweede
categorie gerekend. Vooral sindshy
vorig jaaraan een knie werd geope-
reerd. De slepende blessure kostte
hem vele plaatsen op de wereld-
ranglijst. Zijn hoogste notering was
een 25ste plaats in 1985, zestig plaat-
sen hoger dan hy nu staat.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

voor HONDA
aar HERAL

Haefland 15, Brunssum
,^^o4s-252244'

GELEEN - Om in de toekomst
de excessen rondom de strafban-
ken tijdens ijshockeywedstrij-
den van Smoke Eaters in het Ge-
leense Glanerbrook in te dam-
men, zijn gisteren twee meter
hoge dranghekken langs de ijs-
baan geplaatst. Zondagavond
moeten deze hun dienst bewij-
zen als Smoke Eaters om 18.00
uur thuis speelt tegen Fix/Am-
sterdam. Het ontbreken van een
plexiglas afscheiding op de boar-
ding heeft herhaaldelijk geleid
tot problemen tussen publiek en
spelers. Ook liepen scheidsrech-
ters al verschillende malen klap-
pen van heetgebakerde suppor-
ters op.

Na het tumult in het afgelopen
weekeinde was voor Smoke
Eaters-voorzitter Piet Keulers de
maat vol. Hij uitte zijn bezorgd-
heid bij de eigenaar van het sta-
dion, BV Glanerbrook, en stelde
voor zo snel mogelijk voor een
oplossing te zorgen. Glaner-
brook reageerde onmiddellijk
met het plaatsen van het hek-
werk.

Overigens piekert Keulers er
hard over om zijn voorzittersha-
mer neer te leggen, gelet op het
feit dat de uitspattingen buiten
de ijsbaan meer aandacht opei-
sen dan de verrichtingen van de
spelers. Keulers: „De zin is bij
mij bijna over om op deze wijze
nog een sportclub te besturen.
Zoals het de laatste weken rond-
om de ijsvloerrommelt door toe-

Tuur neemt
poolshoogte
in New York
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Wegens uitbreiding van onze activiteiten
vragen wij voor zo spoedig mogelijk een:

COMMERCIEEL-TECHNISCH
MEDEWERKER
die na een korte inwerkperiode zelfstandig kan
gaan functioneren in de verkoop van ons
veelzijdig aanbouwkeukenprogramma.
Voor deze functie zoeken wij iemand met liefst
enkele jaren werkervaring in een aanverwante
branche, min. middelbare opleiding, goede
contactuele eigenschappen,
doorzettingsvermogen en commercieel inzicht.
Leeftijd: 25 tot 35 jaar
Wij bieden de geschikte persoon; 'n prima
salaris en onkostenvergoeding cq.
provisieregeling.
Prettige werksfeer in klein team en goede
vooruitzichten.
Sollicitaties liefst schriftelijk of mondeling na
telefonische afspraak kunt u richten aan:

\_Y Keukens
Eikenderweg 77, 6411 VJ. Heerlen IMS«

Tel. 045-717555 of Postbus 83, 6400 AB

"Ikdsck,
$ottM
beurt"

Hetgaat om V l*"f^|f
betere levenskansen. \ 1

En eigenlijk is beter |=^j|
nogniet goedgenoeg.

mèjMLÏ
Koningin WilhelminaFonds I voor dekankerbestrijding.

Daar kan niemand omheen.

Sophelaan 8,1075 F3R Amsterdam. Telefoon 020-6640991,
Giro: 26.000,Bank 70.70.70.007. |
1

BMW 316 '85 i.st.v.nw., div.
extra's, ’13.750,-; Linde-
laan 36 Kerkrade.
Fiat Sitty Car DEMON-
STRATIEAUTO'S: Fiat
Croma okt. 1987 ’ 12.500-
-onder nieuwprijs; Fiat Rit-
mo 70 CL 1987 ’ 6000- on-
der nieuwprijs; Fiat Uno 45
1988 ’4OOO- onder nieuw-
prijs; Fiat Panda 1000 CL
1987 ’4OOO- onder nieuw-
prijs; Fiat Panda 750 L 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.
Te k. Opel CORSA 1.2, '87.
frijsmetallic, vr.pr.

13.500,-. Tel. 045-419646,
na 16.00 uur.
Te k. RENAULT 5 GTL
bwj. '78, APK tot 9-89.
Vr.pr. ’llOO.-; Tel. 045-
-256576.

—
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.
RENAULT 14, bwj.'Bo +
apk, i.z.g.st., ’1250,-. 045-
-210435.
Te k. BMW 732 i, bwj.'B4,mr. mog. Caumerweg 38,
Heerlerbaan-Heerlen.
Te k. BMW 528 i bwj.'Bl en
BMW 735 i, alle extra's, inr-
mog. Caumerweg 70, Heer-
lerbaan-Heerlen.
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. DAF VRACHTAUTO 1500 Turbo bwj. 80, Combi-
bak 6 m met laadklep z.g.a.n. Vr.pr. ’ 20.000,-; Tel.
04490-50333 na 18 uur.

Veneken Specials
Audi 100 2.0, 4-'BB

Kleur: zermatzilver
Passat 1600, 11-'B7

5-drs., kleur blauw
Ford Fiësta 1100 CL, 1987

Blauwmetallic
Mazda 2.0 L Diesel

Zilvergrijsmetallic 1986
BMW 316, 1987, 1984

Beige en grijsmetallic
Audi 100 CC Avant 2.2, 1985

Met airco, schuifdak, getint glas

Opel Kadett, '83 t/m '86,
Diverse kleuren

Opel Kadett Diesel, '83
3-drs., groen

Seat Fura, blauw, 1985
Peugeot 309, 1987, 5-drs., wit
Peugeot 205, 1987, 3-drs., wit

Peugeot 305 GL Break, '86 .
Wit, 5-drs.

Renault 5 GTL, 1985, 1986, wit
Volvo 360 GL, 1987, groenmetallic

± 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum
Veneken

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), Heerlen.
Tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot
18.00 uur, zat. van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag koop-

avond.

J Perfecte harmonie tussen mensen machine. '_ ____^_____m
_j__

m_____*<

Opalle Fronten onderscheidend:
de mazda323 en9gn.

1_ . li
De Mazda 323 staat bekend als een \f Vjfc ~\7~~~ en elektrisch bedienbare buitenspiegels j

schappen. Hoge prestaties, maar zuinig in J^^^^^BBMBj^^^M " Zwarte omlijsting van ramen en portier-

mmr^jaH^^r W 'M

mWF^éSBw / i IHH 1 "tH

w___w___^^___\^^s^m
1 ¥\ Aaf &li ' J.:.»~^. .---.-

l 1) nili v v mw_m BÜr

DE MAZDA323 ENSIGN 13L. HATCHBACK IS LEVERBAAR VA. F 23290,-, IN 1.5L. VERSIE VA. F 23990,-, IN SEDAN 1.3L. UITVOERING VA. F 25.290,- EN IN 1.5 L. VERSIE VA. F 25.990,-. ER IS AL EEN MAZDA 323 VA. F 21.100,- * MEERPRIJSMETALLICLAK F45 'PRIJZEN INCLUSIEF BTW(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN). AFLEVERINGSKOSTEN F 390,-.6JAARCARROSSERIEGARANTIE. IMPORTEUR: AUTO PALACE DE BINCKHORSTBV. DEN HAAG. TEL.. 070 -489400. .j

~T- ] , I [ | LOVEN HEERLEN B.V.
ËËËii rt_Q__QiP_Y m : Palemigerboord 401, Heerlen
t/rr Ul/llfVli j,,L^.uj Telefoon 045-722451————————————————] AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN 1 AUTOMOBIELBEDRIJF HËNSGENS B.V. ] AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.

Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3, Nieuwstadt \ Langheckweg 2, Kerkrade
hrrrr- Telefoon 04402-71920 i„^w:r Telefoon 04498-53055 lu'r-Vi-M Telefoon 045-464646 4

I AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF 1 AUTOBEDRIJF LEYMBORGH > ] RADREMA AUTO'S
I Klinkenberg 138 Meerssen Bornerweg 5-8, Limbricht j .., Galjoenweg 73 (Beatnxhaven), Maastricht

|„'-.^.'^j Telefoon 043-642697 |,,L-'^---l Telefoon 04490-15838 fi.^.L.l Telefoon 043-632250

" ■—■
, *" i , i ~. ~~i i ~_„.!

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.
MAZDA 626 Hatchback 2.0
GLX duurste uitv. bwj. '84

’ 11.750,-; Tel. 045-442125.
Zeer mooie OPEL Corsa
LS aug. '85 wit le eig., scha-
devr. ’10.950,-; Tel. 045-
-711885.

Stationcars:
Kadett 1.2S3-drs. '83
Kadett 1.3S5-drs. '84
Kadett 1.3S5-drs. '85
Kadett 1.3S5-drs. '86

Mereed. 230TE 5-drs. '81
Mitsub. Gal. 5-drs. '80

Inruilers:
VW Golf I.6GL '85
Ascona I.BGL '85
Fiat Uno 55S '84

Inr. mog. + Garantie
Autobedr. Ad van Neer,

Zandweg 160, Heerlen,
tel. 045-416023.

Aarts
Hamstr. 211, Kerkrade

Auto-occasions
BMW

520i'86 ’ 27.500,-
-316 '82 ’9.000,-
-323i '80 ’ 9.000,-

-316, 320 '76 vanaf
’1750,-

Opels:
Omega 2.3 D '87

’ 27.500,-
Kadett GSI Sedan '86

’ 25.000,-
Kadett E 1.6 S 5-drs. '84

’14.000,-
Ascona 1.9 S aut. '78

’ 2.000,-
Seat:

Ibiza 1.2 L'B7 ’ 14.500,-
Malaga 1.5 L'BB ’ 19.000,-
Ronda 1.5 GLX '85

’13.000,-
Mitsubishi Colt GLX '86

’16.000,-
Diverse inruilers met APK

vanaf ’ 750,-
-045-412545.

Te koop OPELKadett 1975,
apk t/m nov. '89. Vr.pr.
’750,-. Tel. 045-321859.
Tek. VWKever + Chirocco
1600TS APK, i.z.g.st. 04499-
-3398.
Inkoop AUTO'S. Contant
feld. Joosten, Scharnerweg, Maastricht, tel. 043-
-634978.
Te k. OPEL Kadett C aut.
bj. '79 i.z.g.st. Koningsweg
37 K'rade. 045-455432.
PEUGEOT 205 apr. '87 kl.
wit, 5-drs. z.g.a.n., km.
31.000. Pr. ’ 14.000,-. Eykha-
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. FIAT 127 typ 1050 bj.
'80 zeer mooi, APK vr.pr.

’ 1950,-, Zeskant 251 Heer-
len, tel. 723689.
Tek. SUZUKI type 100 GX
de luxe bwj. '81, APK 15-
-8-89. Vr.pr. ’2950,-; Tel.
045-25040D. ,
Te k. SUZUKI GX bwj. '80

’ 3500,-; Tel. 045-253772.

Te k. FORD Sierra Laser
1600 kl. wit, met extra's, in
nieuwst., bwj. aug. 85,
km.st. 45.000. TeL 045-
-317768.
Roadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
ste pr. + vrijw. 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.

Nieuw!!! Unieke en enige
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no-sex). Tel.
045-351555.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

Provinciebox
Waarom verre afstanden
als het ook zo kan! ledere

provincie zn eigen
nummer. Alle nummers

beginnen met

06-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland 83
Brabant 84
Limburg 86

Het is wel debedoeling dat
je je eigen provincienum-

mer belt. We kunnen uiter-
aard niet verbieden datje
op 'Visite' gaat bij een an-

dere provincie. ■0,50 p.tn.,Viditel pag. 611

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

Hardsexü
. Bel eens als je durft!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35

Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-

-320.325.25
320.325.25

Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

Vind je het
langzaam net zo
lekker als ik...?
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Bij privéhuis YVONNE zijn
8 lieve sexy meisjes die u
ontv. in lingerie. 7 dg.
geop. v. 11-24 u. Pr. va.
’75,-. 045-425100. Nu
weer 2 nwe. klasse meisjes
aanw.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Ik heb al een hotel bespro-
ken. LIVE-AFSPREEK-
LIJN! Bel 06-320.320.55
(50 cpm.).

06-320.330.07. Ne-H'■
EROTISCHE vern*

’ 0,50 per minuut
Gay-Bizar-Live . \)
320.330.88 (50 ap"I',
formen? Oh ja, lekj<g!>j

„Karin zoekt een vrie
Erotische
Afsprakenlijn

Snel: 06-32032580
o£m)___^--^

Club 06
Special S&

Lolita 06-320.320-^
S.M. 06-320.320* >"Meesteres 06-320.^ .-

Lesbisch 06-320.3^
Hetero 06-320.320>4"Wet-Sex 06-320.3^1,
Grieks 06-320.330-
Live 06-320.320-6"

Viditel pag. 61 L_3^V
Wel opwindend..-
jou!FLIRT-LINE33,s O 5
sexy! Bel: 06-320-»*
(50 cpm).



FC Groningen -RKC 1-2
Score: 7. Eykelkamp 1-0, 15. Schapendonk
1-1,51.Van de Wiel 1-2. Scheidsrechter: Van
Vliet. Toeschouwers: 4.557.

PSV 18 14 1 3 29 40-16
Ajax 18 12 2 4 26 41-21FC Twente 18 7 9 2 23 28-14
Fortuna 18 9 5 4 23 28-18
Feyenoord 17 9 4 4 22 37-30Volendam" 17 9 3 5 21 29-22
Groningen 18 7 5 6 19 32-22Haarlem 18 7 4 7 18 24-25
RodaJC 18 5 7 6 17 24-22
Den Bosch 18 7 3 8 17 26-36
FC Utrecht 18 6 4 8 16 25-30
RKC 18 6 3 9 15 31-39
Veendam 18 6 3 9 15 19-28Sparta 18 4 6 8 14 24-28
PEC Zwolle 18 5 3 10 13 27-39
Willem II 18 3 6 9 12 26-40
WV 18 19 8 11 17-30MW 18 3 5 10 11 20-38

Italie
Kwartfinale beker:
Lazio Roma - Atalanta 3-2(0-2)
Fiorentina - Sampdoria 1-1(0-3)
Ascoli - Napoli 3-1 (0-3)
Pisa-Verona 1-0(1-2)

oefenvoetbal
Born-SVN 0-1
PSV '35- Reuver 2-3
SWH - DESM 0-3

trainerscarrousel

" SITTARD - Afdelings eerste
klasser OVCS heeft Wil Rutten aan-
getrokken als oefenmeester voor
komend seizoen. Hij wordt de op-
volger van Harry Übachs, die de
club vier jaar onder zijn hoede had.

" HEERLEN - Lei Küppers heeft
zyn contract by derde klasser Hek-
senberg met een jaarverlengd.

de exploitatievan Grundy's Ebonyverkrijgbaar zijn.

i Voormaligerechterhand van Janj^ streek gistermorgen met zyn
£6in Epen neer. Vanuit Hotel Al-, "ia dirigeerde Priem zyn trainen-

(^ coureurs, met uitzondering van
iitj.'tog in Australië vertoevende, Anderson en de in de Zesdaag-
Lvan Kopenhagen koersen Kim
"aafen' over de Limburgse en
*6MSe- weSen- 1° de middaguren
Ja tijd vrijgemaakt voor een foto-se. Vandaag werken deTVM'ers

Epen wederom de nodige ki-3eters af. „In Limburg is het ide-
* °m te trainen," vindt Cees
i* I^. „Bovendien krygen de jon-
£s hier de gelegenheid om me-

beter te leren kennen."

J*8 Priem staat aan de vooravondijj^n tweede seizoen als ploeglei-

" -.Hoewel ik aanvankelijk niet

Groningen:
misère op

alle fronten

WIJK AAN ZEE - In de tiende ron-
de van het Hoogovens schaaktoer-
nooi zijn de rollen aan de kop van
grootmeestergroep A weer omge-
draaid. De Hongaren Gyula Sax en
Zoltan Ribli speelde de eerste viool

Groep B: Dokojan - Rogers 1/2-1/2; Lau
Hodgson 1/2-1/2; Fedorowicz - Kuijf afg.
Nijboer - Van der Sterren 1-0; Armas - Cam
pora 0-1; Bosboom - Andruet 1-0. "'

Uitslagen Groep A: Ribli - Tsjeskovski 1-0;
Piket - Douven 1-0; Sax " Vaganian 1-0; So-
kolov - Benjamin 1/2-1/2; Zuniga - Georgiev
afg; Van der Wiel - Miles 1/2-1/2; Nikolic -Anand 1/2-1/2. Stand: 1. Sax en Ribli 6; 3.
Benjamin, Tsjeskovski en Anand 5 1/2; 6.
Vaganian, Nikolic, Sokolov en Miles 5; 10.
Georgiev 4 1/2 en 1 afg.; 11. Van derWiel en
Piket 4 1/2; 13. Douven 4; 14. Zuniga 3 en 1
afg.

tegen twee. grootmeesters uit de
Sovjetunie, die zich doorgaans toch
niet zo gemakkelijk laten verslaan.
Sax won van Vaganian, Ribli be-
zorgde de nu weer ex-lijstaanvoer-
der Tsjeskovski diens derde neder-
laag met de zwarte stukken. Hier-
door nam het Hongaarse duo de lei-
ding over met de lage score van zes
punten uit tienronden. Met nog drie.
partijen te spelen is nog met geen
mogelijkheid te voorspellen hoe de
prijzen verdeeld zullen worden.

ieder geval niet meer alleen voor-
staan. Jongens als Capiot, Hane-
graaf, Van der Velde en wellicht
Schurer moeten ook kunnen mee-
spelen. En Flupke Vandenbrande
heeft er in de klassiekers altijd bij-
gezeten. Bovendien, als je in de
klassiekers met je renners een rol
kunt spelen, heb je ook de kans om
te winnen." scorebord

eredivisie

GRONINGEN - RKC heeft gister-
avond de eerste en tevens erg be-
langrijke overwinning in een uit-
wedstrijd geboekt. De Brabanders
troefden in het met slechts 4.557
toeschouwers gevulde Oosterpark-
stadion, een laagterecord, verras-
send FC Groningen met 2-1 af. RKC
is daardoor Sparta en Veendam op
de ranglijst gepasseerd en bezet nu
de twaalfde plaats. FC Groningen
blijft zevende.

FISA-baas geeft publiek de schuld
eenmaatregelen na tragische ongevallen in Monte Carlo

ik gevochten voor Van Vliet. Ik
dacht, dat alles in orde zou komen.
Uiteindelijk is de transfer van Teun
niet doorgegaan. Jammer. Ik weet
wel zeker, datVan Vliet in zijn hart
lievervoor ons gereden zou hebben.
Noodgedwongen zal hy nu met Post
verder moeten gaan, maar of dat de
beste oplossing is, zullenwe moeten
afwachten. Gelukkig heb ik Van-
denbrande op de valreep nog kun-
nen contracteren. Voor de Tour van
vorig jaar had ik al met hem onder-
handeld. Ik ben blij, dat hy uitein-
delijk voor TVM heeft gekozen. Met
Flupke erbij zyn we ook verzekerd
van deelname aan alle grote koer-
sen, inclusief de Tour."
Behalve de Tour overweegt Cees
Priem ook deelname aan de Ronde
van Italië. Priem: „TVM heeft ge-
schikte renners voor het etappe-
werk. Niet zozeer voor het klasse-
ment; wel met het oog op de ritze-
ges. Met Van der Velde, Hanegraa?,
Skibby, Pieters, Capiot en Schurer
kunnen we heel ver komen."

De Groningers openden sterk en
Eykelkamp zorgde via een vrije trap
snel voor het openingsdoelpunt.
RKC kwam echter snel langszij
door Schapendonk. Vervolgens was
sprake van een povere vertoning.
RKC hield zich voortdurend bezig
met defensieve acties en FC Gronin-
gen bleek niet zichzelf. Mogelijk
speelde de vermeende zwart-geldaf-
faire een rol. Kort na rust zette Van
de Wiel de Brabanders op voor-
sprong na een snelle tegenstoot.
Met enig geluk, Ten Caat schoot te-
gen de paal, stelden de Waalwykers
de zege veilig.

Van Vliet
Cees Priem wil echter meer dan al-
leen een hoofdrol in de grote een-
dagskoersen. Niet voor niets heeft
hij de afgelopen maanden alles in
het werk gesteld om Teunvan Vliet
binnen te halen. Met zyn vergaarde
wereldranglystpunten zou TVM
verzekerd zijn van deelname aan de
Wereldbekerwedstrijdenen de Tour
deFrance. „Teun van Vlietwas niet
alleen belangrijk voor de punten;
hij zou met Phil Anderson een uit-
stekend koppel voor de klassiekers
gevormd hebben. Een werker en
een afmaker. Tot de laatste dag heb

Uitdaging
De ambities van Cees Priem reiken
echter verder dan de verrassende
resultaten van verleden jaar. „Toen
ik bij TVM begon, werd ik opgeza-

deld met een ploeg die tussen wal
en schip zat te boren. De goede lei-
ding ontbrak en er zat geen systeem
in. Voor mij was het een leuke uitda-
ging. Door mijn bijna vijftien jaar
lange arvaring als profrenner wist ik
dat ik het als ploegleider wel zou
redden. Wielrennen is een keiharde
bussmes geworden. Er is heel veel
geld mee gemoeid. De tijd van spe-
len is voorbij. Renners die zich niet
kunnen aanpassen, moeten een ah-der vak kiezen. Ik wist hoe ik bij-
voorbeeld Peter Pieters moest moti-
veren. Pieters is van huis uit een
goeie coureur, maar van nature te
gemakzuchtig. Ik heb hem aan het
werk gezet en de resultaten kwa-
men vanzelf. Ik besef ook dat hij nu
voor een heel moeilijk jaarstaat. Hij
moet de bevestiging van vorig sei-
zoen leveren en ook nog eens bewij-
zen of hij de psychische druk van
het niveau waarop hy staat aankan.
Deweg naar de top is gemakkelijker
dan dat niveau te handhaven, want
als ze denken dat ze het gemaakt
hebben, is het snel voorbij. Ik weet
dat maar al te goed en zal er ook
naar handelen. De ene renner heeft
meer aandacht nodig dan de ande-
re.

Met het oog op het nieuwe seizoen,
waarin hij op alle fronten wil mee-
spelen, heeft Cees Priem zijn team
aanzienlijk versterkt. De Denen
Skibby en Ericsen, de Belg Vanden-
brande, Hanegraaf, Van der Velde,
Luyckx en Van Wijk zijn de aanwin-
sten. Van de oude kern werden An-
derson, Lammertink, Capiot, Pie-
ters, Schurer, 801, De Keulenaer,
Kleinsman, Schalkers en Siemons
gehandhaafd. „Op papier een ster-
kere ploeg dan vorig jaar, maar dat
is nog geen garantie voor betere
prestaties," relativeert Priem. „De
vooruitzichten bieden niettemin
veel perspectief. Phil Anderson zal
er in de finales van de klassiekers in

Hoewel TVMin 1988 aan geen enke-
le grote etappekoers deelnam, lever-
de de clan van Cees Priem inder-
daad een aantal klinkende presta-
ties. „Johan Capiot won de Brabant-
se Pijl, Phil Anderson greep net
naast de zege in de Ronde van
Vlaanderen en Peter Pieters ver-
overde de Nederlandse wegtitel en
triomfeerde bovendien in Parijs-
Tours. Vooral die laatste overwin-
ning kwam als een geschenk uit de
hemel. De bevestiging, dat onze
ploeg geen eendagsvlieg is en dat
we echt meetellen in het internatio-
nale wielrennen."

arts van de vijfde klassementsproef
het leven van de Zweed Rehnfeldt
had kunnen redden indien hy eer-
der om bijstand van de helicopter
had gevraagd. Nu arriveerde de
Zweed volgens Kecskec met zwaar
hersenletsel te laat in het ziekenhuis
in Aubenas, waar hy overleed.
De dood van de twee Zweden heeft
de fabrieksteam van Lancia en Mit-
subishi ertoe gebracht het voorstel
bij Balestre te deponeren het aantal
rally's terug te brengen tot acht. Ditseizoen staan er tien op het pro-
gramma, een minder dan in 1987-88.
Lancia en Mitsubishi hebben er als
voorwaarde aan toegevoegd datalle
teams verplicht moeten worden alle
acht rally's van de partij te zijn.

Stand: 1. Biasion/Siviero (Ita) Lancia5.55.21;, 2. Auriol/Occelli (Fra) Lancia op
6.00.10; 3. Saby/Fauchille (Fra) Lancia
6.03.09; 4. Vatanen (FinVßerglund (Zwe)
Mitsubishi 6.03.11; 5. Mikkola (FinVGeist-
dörfer (BrD) Mazda 6.04.09; 6. Kankkunen-
/Piironen (Fin) Toyota 6.08.19.

JjNTE CARLO - Nog voor de af-
(jTi nde 'nacht van de lange mes-
? staat de eindzege van Massimo
J)Sl°n in de rally van Monte Carlo

vast. Na negentien van de
il rentwintig klassementsproeven
((J^jn voorsprong buitengewoon
Lmfortabel. Zyn stalgenoot Didier
l^ol volgt op bijna vijf minuten.

pech van zijn naaste con-
senten kreeg Biasion de leiding
l s steviger in handen. Op de eerste
k ssementsproef van gisteren kre-
»'' zowel de nummers twee
J^riol) als drie(Vatanen) een lekke

Auriol verloor 2.01 minuten
k. Vatanen 1.44 minuten.
Ijj^ion trok gisteren niet zoveel be-
jjft«gelling als Balestre en rally-
jj5 SandorKecskec. Balestre wim-
Sori de schuldvraag over de twee
&uh?n in de rallvaf- H«stelde het
v*el " " verantwoordelijk, dat te-
«tk' i"lsico nam en op de gevaarlijk-
st? ekken in het traject stond. Ba-
de re gafeen korte opsomming van
tyas veiligheidsverbeteringen. Zo
van het aantal PK teruggebracht
I,^ 500 naar 300, de lengte van de
*n s.ementsproeven gereduceerde rustPauzes verlengd. De
len p voorzitter had die maatrege-
-4rfn nomen na de doodvan de Fin-
Wln^. ycoureur Toivonen en zijn co-
ca ot Cresta in deRally van Corsi-

té a^°ngaar Kecskec trok de mees-
.'^dacht met zyn verwyt, dat de

" ATHENE - Het nationale elftal
van Griekenland heeft woensdag
in Athene een vriendschappelijke
interland tegen Portugal met 1-2
verloren.

" QUEBEC - Arthur Joesoepov
heeft de derde party van de kandi-
datentweekamp tegen Kevin
Spraggett gewonnen en daarmee
de stand gelijkgetrokken: lVi - V/t.
De beslissing viel in Quebec op de
42ste zet, nadat de met zwart spe-
lende Canadees door gebrek aan
bedenktijd in moeilijkheden was
geraakt.

" HEERLEN - De uitslagen van
de interregio-damescompetitie
voetbal zijn; Herptse - Brabantie
4-0; Den Dungen - Woensel 5-0;
Braakhuizen - RKTVC 2-1; NOAD -SET 0-0; Helmond - LFRKC 0-4;
ODC - Leveroy 1-2; RKTVC - Le-
veroy 2-1; Brabantia - Braakhuizen
0-11; NOAD - Herptse Boys 4-1;
SET - ODC 1-1; Bavel -LFRKC 3-1.

" BEEK - Het duel GSV'2B -Schimmert in de vierde klasse B is
verplaatst naar zaterdag om 15.00
uur. Dit in verband met de carna-
valsoptocht die zondag door Gen-
hout trekt.

" DEN HAAG - De Nederlandse
draverfokkerij krygt in de loopvan
februari de beschikking over de
bijzondere Amerikaanse hengst
Grundy's Ebony. Deze 4-jarige dra-
ver werd geboren op de befaamde
Hanover Shoe Farm in Pennsylva-
nia en is van zeer voorname af-
komst. Zoals in het buitenland wel
meer voorkomt, zullen aandelen in

Nieuwe opzet
LK tennis

" FC Groningen kon, ondanks verwoede pogingen van Regtop en Meijer (links), geen vuist ma-
ken tegen RKC.

Michels: 'Oplossing ligt bij het jeugdvoetbal'
Profvoetbal op tweesprong

" PARIJS - De Spanjaard PedroDelgado, winnaar van de Tour de
France in 1988, wordt op 31 maart
in Parijs ontvangen door de 'Socié-
te duTour deFrance'. Hij ontvangt
bij die gelegenheid nog wat ver-
diende prijzen, zoals de sleutels
van een appartement ter waarde
van 60.000 gulden en een route-
kaart van de ronde, met diamanten
en goud. Geschatte waarde:
160.000 gulden.

" PHOENIX - De Grote Prijs van
de Verenigde Staten formule 1
wordt op 4 juni in Phoenix, Arizo-
na gehouden.Er wordt gereden op
een stratencircuit met de lengte
van 3700 meter.

" HAMBURG - De vroegereWestduitse international Felix Ma-gath, onlangs nog manager van
HSV, en hardloper Thomas Wes-
singhage zijn medeuitgevers vaneen nieuw geillistreerd sportblad
in West-Duitsland. Het tijdschrift
'Hamburg Sportreporter' komt op
6 april voor het eerst uit en houdt
zich vooral bezig met sportgebeur-
tenissen in de 'Hansestreek' en on-
derwerpen uit de (sport)genees-
kunde.

§j,j*n onze tennismedewerker
%s kD~ De kans is dat tij-
pi 0e het Limburgs buitenkam-boscuSchap dat in juni in Herken-
A-tn wordt gehouden weer een
di stJrrnooi wordt afgewerkt. Het
de v 'ctsbestuur en de organiseren-

Itic j\remgingHerkenbosch hebben
over]lm^urBse A-spelers voor een
b6n

e 8 uitgenodigd. Daarby heb-
ge tn en aantal spelers een voorlopi-
litlg ẑegging gedaan. In tegenstel-
de io^etvorig jaarzal er dezekeer in
spee,°P van de week in poules ge-
ttye a worden. De nummers een en
hajv van iedere poule zullen naar de
v°or ï lna!es gaan. Degene die zich
U^l JUm neett aangemeld voor de
iUr§^e kampioenschappen

Hooi week geen andere toer-
blcc sPelen. Hiermee is het pro-
bjj iv van vorig jaar opgelost, waar-
in "e meeste spelers tegelijk aan

ander toernooi meededen.

Van onze verslaggever
EINDHOVEN - Het profvoetbal in
ons land staat in velerlei opzichten
op een tweesprong. Zowel op het
sportieve vlak als op bestuurlijk en

turbo's tobsport door dik
bruynesteyn

keerde hy terug naar de bron, het
jeugdvoetbal. „In bijna elke tak van
sport is het heel normaal dat ze al
beginnen met jongens van zes, ze-
ven jaar, behalve in de moeilijkste
sport die er is. Deze tijd vraagt om
steeds betere voetballers, wil je re-
sultaat halen en attractief voetbal-
len. Je zult daarom heel vroeg met
de opleiding moeten beginnen. De
tactische rijpheid is tegenwoordig
zo verschrikkelijk belangrijk, dat de
basis daarvoor vroeg gelegd moet
worden, en niet pas als ze 14 zyn.
Een goede jeugdopleiding is daar-
om de enige oplossing".

Libregts is eenzelfde mening toege-
daan. „In de jolijtna München '88 is
de toekomst van ons voetbal zonni-
ger voorgesteld dan die is", opende
de bondscoach zijn inleiding. Ont-
wikkelingen rond het voetbal
noemt Libregts 'onze grootste ri-
vaal. Hij verwees daarbij niet alleen
naar het vandalisme, maar ging ook
uitvoerig in op de tweestrijd tussen
resultaat en aantrekkelijk voetbal.

i
~ Ramon Lacroix uitBeek

( Alrifp VolBende week maandag in
"noen; " de Hewlett Packard-aan-
c°itiD t

ngSpr^s uitgereikt. Deze■ u,uterfirma gaat als sponsor van
1 stirnni 1msbond fungeren voor het: vieren van jong tennistalent.,
toeJ"lnn.aar van het Audi Masters-

uit°lmDoorn viel dekeuze voor
"«reiken van deprijs opLacoix.

trokklilnf,nde c«ferreeks van de gisteren ge-
-9 24 3i J?fWuitse lotto is: Trekking A: 2 4
28 38 49 Reservegetal: 5. Trekking B: 923

* 4 1 Reservegetal: 10.Spiel 77: 0 4 1 9

en werd gehouden ter gelegenheid
van het eeuwfeest van de voetbal-
bond.

Op het congres in het PSV-stadion
waren de trainers bijeen uit het be-
taalde voetbal en uit de top van het
amateur- en jeugdvoetbal. De inlei-
ders waren Rinus Michels, trainer-
coach van Bayer Leverkusen,
bondscoach Thijs Libregts en PSV-
trainer Guus Hiddink. In de mid-
daguren vonden er drie 'workshops'
plaats op medisch gebied, conditie-
training en spelhervattingen, waar-
na de dag werd afgesloten met een
panel-discussie. Op bevel van een
aantal trainers was de pers daarbij
evenminwelkom. Die moest het uit-
eindelijk doen met een persbericht
van twee kantjes, waarop de inlei-
dingen waren samengevat.

Als eerste van de drie ging Michels
diep in op de voorwaarden waaraan
een speler in het topvoetbal tegen-
woordig moet voldoen, tijdens een
inderhaast belegde persconferentie

commercieel terrein is er dekomen-
de tijd heel wat daadkracht en in-
ventiviteit vereist om het dwaal-
spoor te verlaten waarop de voetbal-
bond zich nu al tijden bevindt. Om
de aansluiting met de traditionele
voetballanden niet kwijt te raken,
komt er meer by kyken dan een in-
cidenteel succes als een Europa
Cup (PSV) of het Europese kam-
pioenschap van Oranje.

Die sportieve trekpleisters van allu-
re hebben niet kunnen verhinderen,
dat de publieke belangstelling nog
steeds tanende is; de chaos rond de
EK-kaartverkoop en de vermeende
zwart-geldaffaires bij Ajax en FC
Groningen hebben de geloofwaar-
digheid van het topvoetbal diep
aangetast. Het topvoetbal in ons
land heeft inmiddels kennelijk
meer te verbergen dan te bieden.
Dat zal ook wel de reden zijn waar-
om de pers gisteren de toegang
werd geweigerd tot het Eurocon-
gres in Eindhoven, dat notabene
werd georganiseerd door de KNVB

®Sieben b.v.
Bouwmaterialen

SIERGRINDTAPIJTVLOEREN
(bezoek onze showroom)

Schelsberg 94, Heerlen
Tel. 045-725782

lotto
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Priem boert goed
'Metgoedkope ploeg meer gepresteerd dan dure team van Pos'

door bennie ceulen

COURCHEVEL-
Het International
Olympisch Comité
(IOC) en de winter-
sportbonden hebben
in het Franse winter-
sport-oord Courehe-
vel overeenstem-
ming bereikt over
het Olympisch pro-
gramma van 1992 in
Albertville. In
Frankryk krijgen ze-
ker negen nieuwe
onderdelen, moge-
lijk elf, de officiële
Olympische status.
Zes van de negen
zijn disciplines voor
vrouwen.

De dames komen op

Nieuwe disciplines
op Winterspelen

drie onderdelen van
de biathlon uit: de 15
km, 7,5 km en esta-
fette 3 x 7,5 km.

Daarnaast wordt
shorttrack definitief
Olympisch. De da-
mes rijden de 500
meter en de ploege-
nachtervolging op
de 3000 meter, de he-
ren de 1000 meter en
de estafette op de
5000 meter. Verder
wordt het freestyle-

skiën (buckelpiste)
voor dames en heren
aan het programma
toegevoegd. De ski-
federatie nam een
optie op twee ski-
loop-afstanden: de
10 kilometer voor he-
ren en 15 kilometer
voor dames. Demon-
stratiesporten in Al-
bertville zijn curling,
1000 meter skiën met
vliegende start en
freestyle-skiën (bal-
let en sprong).

Hongaarse rapsodie
in Wijk aan Zee

- De Nederlandse profwielersport heeft niet te klagen.
Ns land bezit liefst vier ploegen van wereldformaat, die dit

in totaal bijna 20 miljoen gulden in de sponsoring pompen.
*n ongekende weelde. Het Panasonicteam van Peter Post is
°Ploper met liefst zeven miljoen, gevolgd door PDM met vijf,

met vier en TVM met een budget dat tussen de
en vier miljoen gulden schommelt. De kille cijfers van de

e eerstgenoemde formaties werden afgelopen twee weken
,] de traditionele presentaties met veel trompetgeschal be-
eridgemaakt. Cees Priem, wiens équipe volgende week don-

I rd-ag aan de pers gepresenteerd wordt, wilde desgevraagd
*ver niet te diep op het financiële aspect ingaan.

de bedoeling had om ploegleider te
worden, bevalt mijn nieuwe job me
prima. Het eerste jaar is buiten ver-
wachting een succes geworden. Met
een goedkope ploeg heb ik meer ge-
presteerd dan bijvoorbeeld het dure
team van Peter Post," merkt Priem
op.

C niet precies hoeveel geld
E^ Ploeg kost. Ergens tussen de
P^n vier miljoen gulden. Dat wel,
E 1bij my gaat het niet om het
Fl' Wel om de renners. Met mijn, jj^urs ga ik misschien meer pres-
jj^ft dan iemand die heel dure jon-
"s heeft aangetrokken," meent de

Limburgs dagblad sport

" De TVM-ploeg van Cees Priem trainde gis-
teren op de Limburgse wegen. Hanegraaf
Luyckx, Vandenbrande, Kleinsman, Schurer,
Capiot, 80l (vlnr) en consorten zijn vandaag'
hetzelfde van plan. Inzet: Cees Priem.

Foto's: FRITS WIDDERSHOVEN
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Limburgs Dagblad

EI ff Nu te koop bij de kantoren van het Limburgs
Dagblad en de VW Vaals

50 markante
dorpsfiguren

Leike van Wersch

Een boeiend geschreven lees- en kijkboek, 305 blz. tellend en
rijkelijk voorzien van nostalgisch en historisch fotomateriaal.
Vijftig onvergetelijke typen uit ons Zuidlimburgse land.

Nu te koop met vijf gulden korting!
Op vertoon van uw vriendenpas betaalt u voor deze uitgave

Il geen ’ 28,50 maar slechts ’ 23,50! Zolang de voorraad strekt. ~
Bent u nog geen lid van de vereniging „Vnenden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bi] een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.
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6 jaar plaatwerk garantie. RENAULT 19 TXE Renault adviseert elf oliën.

"m JT ■ 1 « 1 "W" _f^^_~\_~~] T^'T De renault 19 onderscheidt zich zeker ook door zn
l^/l ■"* . 1^ . I Wr^ 1^ . I^y karakter. Uiterlijk door zn stevige, robuuste en

tegelijk eigenzinnige verschijningen van binnen

Op doorzn buitengewonegastvrijheid.

f_rx pTTTk T">T^T7"T~,"IVT"TVTT","VT De renault 19biedt immers zeer forse binnenruimte in
IV. 1 j\FjLJ JK. .Dliilvfcj JN JN il< JN lengte, breedte en hoogte. Met de uiterst riante

stoelen hebben de ontwerpers zichzelf weer eens
overtroffen. Smaakvolle bekleding, uitstekende

Er is weeronderscheid.Voortaan kunt u kiezen tussen ventilatie en sublieme vering maken het kom-
een gewone middenklasser en het nieuwe feno- fort kompleet.
meen Renault 19. Een karakter-auto van het _ „,,.,.,, ~, .De renault 19 onderscheidt zich gekgenoeg ook door
zuiverste ras. z'n prijs, die veel lager is dan u op grond van zn

De renault 19 onderscheidt zich door zn kracht. Voor kwaliteitenzou verwachten. Hij is al verkrijgbaar
wie een gewone middenklasser gewend is, is de vanaf f 21.900,- (inkl. BTW, excl. afleveringskos-
Renault 19een absoluteopenbaring. ten). In 20 verschillende uitvoeringen.

De 5 verschillende basismotoren, waaronderde gloed- Misschien denkt u erover een middenklassertekopen.
nieuwel.4 literEnergy (80pk) en del.9 literdiesel- Maak beslist een proefrit in de Renault 19. Dan
motor (65 pk), zorgen elk voor een acceleratie, merkt u dater wel degelijkonderscheid bestaat,

trekkracht en dynamiek van ongewone klasse. ~,. DChiaillT
Het brandstofverbruik van alle (overigens zeer M m
stille) motoren is daarbij opvallend bescheiden. W// GEEFT JE LEVEN KLEUR

RENAULT INTRODUCEERT DE RENAULT 19.KRACHT METKARAKTER.

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

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
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__^__^__^__^__^__j^gfo^—%__t—M—&RI /^ Ss
~smw^mw~m^^ÊF^j

mt^*^^ \

Reken maar na! 1
EEN PAAR VOORBEELDEN: 1

netto krediet- aflossing terug te eff.
■ bedrag vergoeding per maand betalen rente

kredietbedrag p/j in% |
f 1.122,- f 78,- 12x100,- f 1.200,- 13,3

2.244,- 156,- 12x200,- 2.400,- 13,3
3.379,- 221,- 12x300,- 3.600,- 12,5
5.649,- 351,- 12x500,- 6.000,- 11,9

3.277,10 322,90 18x200,- 3.600,- 12,8
4.934,40 465,60 18x300,- 5.400,- 12,2
6.614,60 585,40 18x400,- 7.200,- 11,5
8.306,70 693,30 18x500,- 9.000,- 10,8 :

II 6.429,70 770,30 24x300,- 7.200,- 11,7
8.640,- 960,- 24x400,- 9.600,- 10,8 ;

10.850,- 1.150,- 24x500,- 12.000,- 10,3
13.060,50 1.339,50 24x600,- 14.400,- 10,0

9.238,20 1.561,80 36x300,- 10.800,- 10,9 |
12.417,50 1.982,50 36x400,- 14.400,- 10,3 |
15.521,90 2.478,10 36x500,- 18.000,- 10,3 |
18.626,30 2.973,70 36 x 600,- 21.600,- 10,3 |
L^—; 1 r_J

Tw. wtiz. voorbehouden Voor inlichtingen en ttnvregen

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

|79fil Heerlen: Burg. van Grunsvenplein 4
■ftf^B1 telefoon 045-715247IHjJKI Roermond: Willem II singel 36
HÉMajfl telefoon 04750 - 30633

Bij RaamPecor staatkwaliteit voorop!
j^^^^^V 1 <v3*-""""""" te Voor meer sfeer' privacy en de beste

It^&ÜSjJH ::::^Sfl Kom naar RaamDecor voor
tvriaSiliïP*^ 'fTflli I een kennismaking met de "^küL het guur weer, dan klapten ze werkend mechaniek. In ve ,ek^^^Sp*I^^ "'^f | )|| mooiste lamelgordijnen van fde luiken voor deramen, want modieuze timen. ,- ■"^göSÉP*^^ ;::gjf'! I Nederland. Voor perfekte "dat scheelde". Tegenwoordig li^ÉÉ
~ ~. '| lichtregeling en tevens geschikt i^^^^^^^^S^S hebben we daar moderne 'yfÉmffM É**V^PKolgOrClljnen ! jj| als scheidingswand of voor I rolluiken voor. Die kunt u van : _\_\_t _\j

** I I 11 andere ruimtelijke effekten. I binnen uit bedienen, sluiten hK^PVrolijke kleuren, uni en dessin. j j| jl tj kreëert er een heel | veel beter af en houden de
Hoogte 190 cm. Doe-het-zelf 11 M bijzondere woonsfeer mee. In 1 =^^r^^^^____^ , stookkosten dus extra laag. Van | M |§j||pÉ^;
pakket, kompleet voor- i jj! j| I m maatwerk leverbaar in meer jfj "~ / "~S^"— t___2 onverwoestbaar aluminium of |^S^^^^^; li
gemonteerd en verpakt in ." lïï dan 70 kleuren, verschillende WJÊ EÊpi BB duurzaam PVC. En terwijl de
handige meeneemkoker. Prettig jj strukturen en in PVC I thermometer zakt, verdient u ; i i |p
geprijsd, kijkt u maar: | || i|ij uitvoering. Wat voor stijl uw ,1 K'vJ*Mb -■ I dierolluiken komfortabel ij,!

IjlJ: interieur ook heeft, zon fraai f wM^ÉH BBm enerêiebesParend teruê' jft /!/$ '' ijlïl^il
i ENKELE «BWOOMEHiMBW» 1 P^il | lamelg°rdiJn PaSt er altiJd biJ! j||^^^P|Cl I'S ZomerS hebt Uer Plezier Van

RHPTrnrT Vfin» Jk Onderstaande prijzen zijn inkl. p~röT~- ~~__"' jjKl^^il als zon-, hitte-en insekten- <J^T%>o^I PKIXUIt, YWK | ipf alle toebehoren en betreffen werin S- Alle da&en als inbraak"

n^.—ïsr i:wlWkiHj enkeJ vallendlicht- < J^l-in
t" OTfc»" I 127 mm BREED [ 89mmBREED [ ENKELE ENKELE I ENKELE PRUSVOORBEELD^iI. 120cm BREEDHI HOOGTE 180CM HOOGTE2BOCM BREEDTE|HOOGTE 180CM|HOOGTE280CM PRÜSVOORBEELDENPVC: PRUSVOORBEELDEN ALUMINIUM: B xHinCM I PRüTT

m*_ BREEDTE I HOOGTE 100 CM [HOOGTE 180CM BREEDTE HOOGTE 100 CM HOOGTE 180 CM -JLiü =TZ^\mm I 30- ITI 89.-103.- £ 105.-121.- ,A<- -71 7°-»° 59?,
S 157J1 1857T19Ö72227 — ,85? "'JL** 371' 69X

Deze aanbiedingen gelden 286 999 *>-7A 286 ?ftA- ??fl- cm 225; 319? cm 310; 472? 90x175 82*
I zolang de voorraad strekt. cm fciffc? | __\__M *Wm |cm | iiOVi[ Jafc*J« | —-^"^!„:_:..._..- DÜDIEIC - , fc \ cm 264; 377; 'm 374; 572; , z_^gt':j_M DAK ICID W-mWmWmt^}kS^^~* 170 x 175 \ 3<k

_. KERKRADE THEATERPASSAGE \ ' S"»^^"^»»» \ 220 tAP Jü "> Ji 220 «««O éC "»«»j^gr^:^gj[j» «kk Ki^n» It^sss^^^ |ff |305.-|434.-| o. 438.-1673.-1 [ i*.»s | 152^



f nationale ufe Lijn,
013-321395 7 dagen

*week geopend.
U> RUSTICA v.d.

9, Kerkrade-
SgUel. 045-412762.

Lim-
'9- Bemidd. privéadr.,
! s en p.ruil. Kamerverh*

a.d. Maas,
■9 Roosteren-Maaseik.
? dames aanw. 04499-

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-120.320.14

50 et. p. min.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
*" jevan verrassingen?
<i^na. 50 et. p. min.

Tieners
- 06 - Nieuw

320.320.10
l Bel voor gratis

rPosterkalender 1989,aansteker en stickersN|euw - 06 - Nieuw

320.323.10
100 verh. p.d.

50 c. p.m.

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty .., Gratis foto's
D6-320.320.06
**★★★★★★★★★*
'evende hemel
Qratis surprisepakket
°6-320.320.07
**★★★★★★★★★★sex Non Stop

Amanda vertelt
'00 verhalen per dag, **★★★★★★★★★★

Ü! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheets,rikt volwassenen

06
kJ20.324.06

Mirjam
y van de

Tuk
met superhete
sex-ervaringen

320.323.63
et. per min.

Afro/sex!
i
, °6-32032522

back porno!
I Or>

50 Ct- Pm-*fe^=Hg_L_3soo AE Utrecht

Inoe iJW BLONDINE vanaf
W u' 045-721759. Te-
|Rjfi|/I?g|sjes gevr.
j^NENPRETJE? Kom er

<IHr6,h naar buiten. Bel de
ll6 ID°x en laat andere bel-

eedelenindelol!o6--SuPt^Sensue|e liefde bij
Oe^ERSEXY. Geweldig.<^°j2(50 c.p.m.).

"Wilt u erh tasje bij,of
lievereen gratisemmer?"
I -r„-,^,cD\/\ji-«-,oHaiirto\/H'amifv,/- 1 Nieuwsgieriggewoiden?UwSßVrnanheeftdezeweekeenTypisch SRV! C bijzonder Vul een 5 Uter emmer (van Curver,

HopcliüchSentogehadvandcgricp- fl| r~j
epidemie. Extravitamine c helpt uwweerstand op Wat je noemt mooi meegenomen al dievitamine C! U hoefter m

De sinaasappelen zelf ,^ .jg f V I ■ £ I^^É a^É

H L lW [gr/ / ’ MWÊÊmÊi »«o«N»«BEPEftciHou!Sii\ Bfê;>«o«niw:Bti>EHiawou3jS

"416"- pakje 250 gram vxjOO L^e^e^^J^^^H Lwc /£ «P^cïBate*^»

a^H m -\ I I I I i|^^ I I Hf^H

Belegen kaas, f\ / Ok WÊ 1 P^cü .BSrjË>S

.M^TM. . -4*4- mvï " -xÊ a^fc^Ml i^^^^fj^^w
aar"-"a^M as . ~^^a^l

De trots van elke SRV-man is zijn eigen huismerk. ; ■ ■ '"■;■■■-■■—- _.
"■

■■■■■ -m ____%___ \WW______________wM_M
Herkenbaaraan het SRV embleem op de verpakking. met druivesuiker Ba^H
De garantie voorkwaliteit, een voordelige prijs en
natuurlijk metde service van SRV. Daarkunt u altijd van . ~.„,.. ~,,^JM||RPBWi^i^»^^^^^^^^^^^^ K.^, ui
op aan. Dat is deprettige zekerheid van SRV. flj
Uw dagelijksevoordeel op eenpresenteerblaadje.

"»*♦ SRV bruine bonen, 1 /»C\ ÉiiiiiiiW^^||)M)tr''"v^m^'^:'"''''"''n'T"" '" ""i"»»i"'i"">"""""1'1'1 ' " ■>"»"»«'■;'" ■«m«mmmm^nvn,,,,u,,,,,^,,,,,, . i :,„„,^J9
\_SRw) grotepot l/+:7 Jj Ij -^^~-j_~-j
(SÈSë\ srvcacaodrank- IQQ _^Ê mÊ
(2Ë!£r}\ SR*'vloeibarezeep, 1 iOQ A-W iBÉ P^iSHlfj flakon7soml. Z.\Sl? Ik- ! - $r2ê^^

k --éwêÊÉÊ wÈÊÈ km\ *s-w'W^W . .^atfÉÉPP II « èL*.JL^^JL. \ pp"
/ T " _____________________________________________________________________* MWmM

I I _ . . I .___.._.-... . . Ui:, :_ i o iji/ji ;«

£""> als zon lekker ding te intiem
Wordt, neem je toch een lijntje

met zn tweeën...
Babbellijn

ranie schoppen met 9 mensen die hunkeren naarn avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók)

50 et/min.

06-320.330.03

' van66
H

net n krultang met
32n Pennetjes! 06--.Ny^-12 -50 c.p.m. T

S.iVl /lar9°' met nieuw
6li '' Sauna, massage en
Sljln dames. RIJKSWEG
°44Qn ,J31B' Geleen,

Tevens

't

Stoeipoesje
06-

-320.325.11
Bij de

konijnen af!
50 et. p.m.

o Sex Society'sn9e meisjes 06-320.321.21
's n= ri' den een scheve schaats, 7/15 en 15/23 uur

NachtsLive Sex 06-320.321.21
Haw vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)

actaal 06-320.325.21
Let it u alleen voor tuig

,IDe-zar 06-320.324.21
Sbv r> ZU leert een goede spagaat

* Schandaal 06-320.324.31
U/oo
, zij gaf lik op stuke sPektakel 06-320.324.41

r^-—___ ja-ja., bloos maar gerust, 50 c.p.m.
rr,o„B..M|RABELLE. Open ma.-vr. 16.00-02.00 u. Div.
I*anw o' Vanaf f75~- Alleen safe-sex. MeesteresI «ene»' Deschaafde gastvrouwen gevr. Burg. Frans-
■"--IglLl^Kerkrade. 045-419823.

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

Bel snel de
Babbelbox!

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

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

('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
Deóox v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)

Flirt-Box 06-320.330.01
Nieuw!!! Unieke en enige
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no-sex). Tel.
045-351555.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
4 leuke MEISJES bij (Kat-
ja) 11-24 uur, ook week-
ends. Tel. 045-423608
vanaf ’ 50,-.

Gezellige dames
bezoeken U dis-

creet
045-311895

CONTACTBURO Maas-
tricht, bemiddeling in pri-
véadressen, tel. 043-
-635264.
Hete BLIKSEM verwent u
■■■! Inl. 045-229718.

Madame Butterfly vr. nog
meer BARMEISJES voor
haar champagnebar. Hom-
mert 24, Vaesrade, kruis-
punt Schinnen, open vanaf
14.00 uur.
Dames! Bel „DE
GROEPSEXBOX!" voor 'n
sexcontact buitenshuis! Je
man hoeft het niet te we-
ten! 06-320.325.13, 50
c.p.m. Ailes kan!.
Nieuw, DE TIPPELLIJN.
Kom in direkt contact met
opwinende dames die er 'n
hobby van maken. Bel 06-
-320.330.66 (50 c.p.m.).
06-320.325.36 „DE GLIB-
BERBOX" voor keiharde
glibberige sex-afspraken,
mannen mogen ook bellen,
50 c.p.m.

Escort „EXCLUSIEF" vr.
vrouwen voor Escort Buro
te Limb. Tel. 043-617810
van 13.00 tot 01.00 uur.wwc

Wat ons betreft /vLiyY
kan je je tanden*^ f
erin zetten... en hou 't droog.
Na 21.00uur gaan alle remmen los.

06-320.322.22
50cenl per minuut

Jonge VROUW I. benen,
volslank, ook v. privé,
04406-41916 v. 12 tot 20 u.

NOBEL ESCORT voor de
man met niveau. Maandag
t/m vrijdag van 14.00 tot
2.00 uur. Tel. 045-459597.

|LyFSstß»jt
Razendsnel echt spannende!

sexskontakten leggen! &C
Zoveelkans A^l

Lm maakte jenog nooit. ~t:
&06-320.324.90T
C^^ 50 cent per minuut

Heren opgelet, de dames
van CLUB EXCLUSIEF
zijn exclusief maar toch
niet duurder. Kom voorbij
en overtuig uzelf. Indus-
triestr. 13 Kerkrade-West.
Tel. 045-423634. Tev.
meisjes gevr. Intern gratis
mog.

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
iijheetjü

320.325.02
macaber

320.325.03
[ 50 et. p/m, pb. 157 Z'voort

CLUB2B ma.-vr. 11-24u.,
■ zat. 11-24 u. Tel. 045-

-420042.
BIGGY'S escortservice
van ma. - zat. 11 uur...?
Tel. 045-410034.

Heren opgelet

Club
. 2000
\ 7 dagen in de week open., Ma. t/m vr. 11-24 u., zat. en
I zond. 14-24 u. Tev. meisje

gevr. Rijksweg-Nrd. 22a,
Geleen. Tel. 04490-42315.
PRIVÉ meisjes Selfkant

j 09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u.

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

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

50 et/min.
06-320.323.01

"buurman-buurvrouw i
E«n Umm«r o-«or*«'»'«"'<«»■ I

PB - 32Q_33______J
K ' * fl.i J- Mrioon! MtattreiMH#^*s£sr Il_0»-320_i_^____J

I kennen, 10l ">« =*""'„«
PO -32Q______\____________J

piofui uoMctioii pi 4DOO. i>B* it i'tia

Veronique, Melanie, Joy-
ce, Diane, Connie en Jill
voor als u weet wat u wilt!!!
Privéhuis MICHELLE, tel.
045-228481.
PRIVÉ Nathalie, Anita van-
af 12.00 t/m 20.00 u. Tel.
045-723029.
PRIVÉ bij Mark en Boy.
Tel. 045-223850, na 14.00
u. Tevens escort.

Spik splinter nieuw! MA-
RIA, Tanja en Natasja.
045-229718 - 228738.
KIJKOTHEEK videoclub,
leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
Privé CORINA, Angela,
Petra, Chamilla en Maris-
ka. Tel. 045-227734.
Buro ELVIRA privéadress.
bemidd. ’ 25- p. adres.
Tel. 045-419384, en ass.
gevr.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Nombre Hombre

voor 1001
nachten

06-320.320.23
zo klaar!!!

50 et. p.m.

' Pb. 208 - 3500 AE Utrecht
Neem 'ns iemand bij „DE
BEURTBOX"! Alleen voor
kanjers en spetters! Alles
mag! 06-320.325.34 - 50
et. per min.

CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling van
adressen. Tel. 04490-
-50921, Geleen.
VERA privé, tel. 04754-
-5818.

fsl GAY-ANONIEM |
? 06-320-320-21

LUISTER MEE..WAT MANNEN V£R-
TEtLCN AAN f^ARCEL i AlVDlot'

pj GAY-ESCORT I
T 06-320-323-M |

.m^^^^jeißßßßaaiaaß^Biaia^aßal
VOOR BELEVENISSEN EN
NUMMERS VAN CAU-ROVS I'

I pu «THWMiMi |

ft 06-320323-05 |
ONDERDANIGE SLAAFJES EN DE
BEkEKDSTE HCfrtó-MEESTER

"Li GAY-PHONE, Ift 06-320Ó22-O6 |
CE MEEST OPWINDENDE

SPETTCRLIJN..,, L
iJGAY-COKTACT-OUB Ift 06-320-322-07 I

MANNEN OP ZOE* WAAR EEN
REMnE/VEPELLEN OVERZKHZaf

Ml *MMIW Wit > WT

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.

Wil je vreemd 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 sexboxi
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14, - 50
et. per 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

39nqn5.P1 3149 l
Het bad bubbelt pas echt
bij ...
de meisjes van

Club
Bubbles

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

Donderdag 26 januari 1989 "29[jftiburgs Dagblad
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Als je't ontbijtwat goedkoper
maakt, ziet zon januaridager ineens

veel gezelligeruit.

20% minder calorieën ®®® 3^T2.65 r^t^Ogram 2&2G} WÊÈ-mm zak 80 gram Nü 1.29 deelblokjes 450 gram ®®® -2r59 1.99 I
ZaanS jÉÈÈiïfi °ntbiJtsPek' I^Bf) Venco tikkels, j£s Uit de diepvries: I

oren r J^WW *«"* verp *» Y__Mt ' zoet, zout ofmint, a>®« WÊÊm **"* Plzzat>rooclJes'
heel ®®®2#nm 100 gram 4^1.29 |||L zak 175 gram W 1.69 HWBfc ham, champignon, ' |

fëb=__? Q&^sP' Qf salami) 2 stuks 250 gram 2*&1.99

l^y^ 4 stuks i^2.50 UHllf^S^ SG! selleriesalade, Sélection Clémence, fafipSL HamlaPPen'
bakje 250 gram L=J| tafelwijn, roodofwit, |^jtó| 500 gram 7^9" 5.99

Ê^^ 21 3 flessen a 0.7 liter 10.- C^SSil kilo ®®@©43^ 10.99
Bolletje ,4&Ë*~~i f^" Zaanlander iHI

flPB! veelkorenbeschuit, ®®«® JT/- -* hu°m°'l' P11' ISB^ I JttÜßk| Rundertartaar, ®®@©

13 stuks h&IW VCrS Van 'Ü mCS' <—
l-GSgl 100 gram 43? 1.09

__. . . ~ . rJ r rrr^^HL bus 500g®®9^9-7.49 Braadworst,
-- Uit de bedieningsaïdeling: U EJ§P f^Of^?©* 500eram-5r75~399

rOÊ Jordanscrunchy J^É SlaSersachterhar^ , lllli. Idlo MMW 6.99
crunchy or crunchy met appel, \^. 31i|PK^ 6 WÊ&M
B^ttÏ ï t £fr9*Q ' lIP NdljSl 4_jÏ* Knak worst, >v i<r:„^k"^m&B*l mw pak ®®©® 2^rZ.oy \TS!nt_\ Oh ~, 1 /r» „. „ *£fc KJppebout,■laßiiaF r Kg» ssü bhk 200 gx&5 1.49 J|^g^ OU /iL

Uit de bedieningafdeling: &§M KZxM, M~k
o nn/g** Pekelborst, ca. 1600 g ®®®® 8.99

"<^-£»^* Tri . .1 >MrSs.i««ii < -m sapsinaasappeien,HH Sdü karnemelk, IllÉ^ pot 650 ml 22&1.79 (I|léP^ + 2'/kl 409tjßi pak 1 liter \£ï 1.29 Uit debedieningsafdeling:
91» /*Bk Runderlever ' Selar' ffr Tanden- /«J^n GrannySmith, I1~"~~ ~ deerd ofongelardeerd, I£^TV^g| SdJ borstels, W ilEïï^ zak ± IV2 kilo 2.50

t^~^.
®®® diverse soorten, set a 3 stuks

/r^-^^J Latta halvarine, 3 halen, 2 betalen* ®®®4<tT 2.74 /T^m Widof
~~

n Ultde aiS^S^. s°°

Pp|a bedieningsafdeling: 90 fluoride, X£v Bloemenhoning Johma eiersalade, p^kTrubes a5O ml f wr*A DnePnmuk's
ML! pot 450 gram 2.99 êm 100 g ®®®Jk3^99 ÏÊ^S^tós m neten mandje,

t^riwiaï-i o ■ 1 » ■ Ott l r^- 1 Per Stuk ®® 7.95" P fC^ Sinaasappelsap, ■ SSJ normale fitting, mmÊk?^B
Calvé cocos-, speculaas-, j^SB S3pak 1 liter 1.65 Cf^|^ 25,40,60,75 of 100 watt, De artikelen ln deze advertentie kunt uinaiie ah wmkeis

r 1 |j t^i^^^^^sSigi >,' jbS^ -1 kopen, behalve de artikelen waarkleine cijfertjes bij staan.
Ol Witte CnOCOladepaSta, E^ «^ Set 2 Stuks J^49^l.^" Die artikelen kunt u alleen kopen in AH winkels waar één

'"» ir? % Ar van die cijfers op de deur staat
pOt 250 gram -2^STZ.Zv Reclameprijzen geldenvan donderdag
r ° 26 t/m zaterdag 28 januaria.s.

/ — \ Tinkk^l Tif-onL- £^J^]j^^ * Zolang de voorraad strekt
I-—.jj^H L-/UDDCI I^/ra.lllv, ■^^SS^ftHa! üo^illi-w»-i h'cciip ** Verkrijgbaar in winkels met eenyPWy j. 1 È^^^Snj ~dPmon USSUe zelf-schep-afdeling. »'

f^^T lllf P^ lHter®®® 2^51.89 I^'^al n fIJ^Svruchtenhagel, SrU^ MetKonsalik dubbelro- f^V Jll lo ~ f1/^oQs U U®^zak4Bogram 1.79 "Lir
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