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PvdA /VVD-motie tegen vrijlating maakt weinig kans

Kamermeerderheidvoor gratie 'Twee'
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt
hetvoornemen van het kabinet de Twee van Breda vrij te laten.
Een motie tegen vrijlating, die vermoedelijk vandaag zal wor-
den ingediend door mevrouw Haas-Berger (PvdA) en Wieben-
ga (VVD), kan niet op een Kamermeerderheid rekenen. Een
overgrote meerderheid binnen het CDA is vóór vrijlating. De
PvdA is in meerderheid tegen en bij de VVD is de stemming
verdeeld. Meer dan de helft van de D66-fractie steunt hetkabi-
netsplan. De PPR is verdeeld, PSP en GPV zijn voor vrijlating,
SGP en RPF menen dat de 'Twee van Breda' in de cel moeten
blijven.

De woordvoerders van de negen
fracties in de Tweede Kamer spra-
ken gisteren in veelal emotionele
bewoordingen over het worstelen
met de vraag of de twee oorlogsmis-
dadigers op vrije voeten moeten
worden gesteld. Het ging daarbij
om het afwegen van 'recht tegen
recht', of 'onrecht tegen onrecht.

Gevangen houdenvan Aus derFün-
ten en Fischer is niet in overeen-
stemming met het Nederlandse
strafrechtsstelsel. Ten opzichte van
andere tot levenslange gevangenis-
straf veroordeelden, die na een aan-
tal jaren wel werden vrijgelaten, is
sprake van rechtsongelijkheid.
Wordt nu het besluit genomen de
'Twee' gratie te verlenen, dan keert
de discussie niet steeds terug bij
overlijden van één van hen of gratie
op medische gronden.

Hond aan
ketting in

de vrieskou
Van onze verslaggever
SBEEK - De rijkspolitie
Schinnen zal binnenkort

Proces-verbaal opmaken we-*feris dierenkwelling tegen een?°menteel nog afwezige fan-u-
-'s Uit Oirsbeek. De familie hadn tien weken oude cocker-
Paniel achter de woning aan?e Beylkensweg buiten aan een

£etting liggen. Het dier kreeg
water en voeding en had

r*k niet de beschikking over
*-« nachthok.

e rijkspolitie heeft de hond
ll zijn benarde positie bevrijd
■" ondergebracht bij een parti-

culier.

Burgemeester:
brandweer te
log en te duur

- De nieu-
*e brandweer Zuid-Limburg,
aarin de regionale brand-

weerorganisaties zijn opge-
Saan, gaat veel meer geld kos-
*n dan is gesuggereerd.Burge-
meester J. Tonnaer van Sittard
J*? gisteren tijdens een com-

dat de hele
een overbodige

** een te dure operatie is ge-
ïeest. „De brandweer is boven-
den veel verder van de burger
p komen te staan. Inhoudelijk

de brandweerzorg er niet be-„r op geworden", aldus Ton-der.
j^nlangsal bleek dat de nieuwe

£randweercentrale Zuid-Lim-, Urg in Gulpen geen goede ver-
inding kreeg met de indivi-
veleuele brandweerkorpsen.

Telegram
Tegenstanders menen dat bij het
gratierecht niet kan worden gespro-
ken over rechtsgelijkheid. Gratie
kan alleen in een individueel geval
worden verleend en niet collectief.
Het leed dat onder oorlogsslachtof-
fers wordt aangericht door de 'Twee
van Breda' voor de tweede maal te
gratiëren is te groot. „Verdubbel
mijn leed niet door verdubbeling
van hun gratie," zo stond in een tele-
gram aan de Tweede Kamer.

Volgens velen is het 'het laatste de-
bat over deze zaak in deze Kamer.
De meeste woordvoerders vroegen
zich in hun bijdrage af of de rege-
ring wel voldoende zorgvuldigheid
heeft betracht bij het afwegen van
de tegengestelde belangen. Zo werd
de opvatting van de regering bestre-
den dat de 19 prominenten, die het
kabinet opriepen tot gratie over te
gaan, de organisaties van verzets-
groepen en oorlogsslachtoffers vol-
doende vertegenwoordigen.

Het weer
Nnig
">ov acntig hogedrukgebied
ttto

en de Balkan stuwt vrij
cje *»* lucht over onze provin-
ija' f-en groot gedeelte van de
Hiaa het onbewolkt en zonnig
tü

r °ok heiig. De tempera-
»m' "00Pt VJ»n 2 graden onder
ld ln devroege ochtend op tot
tja|ra den boven nul in de mid-
*Uid De wind waait uit het
*tyauSten en is vanmiddag
»a k to* matig. Komende
Icouh wordt het iets minder
'el-d ooru»tzichten voor za-

af: meer bewolking en
y"Seiijk regen.
'refr eventuele informatie be-
kn .eiM-e het weer in Limburg
«nt u bellen 06-91122346
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'Overvallen'
In besloten gesprekken die deVaste
Kamercommissie van Justitie voor-
afgaand aan het debat met andere
vertegenwoordigers had, bleek dat
velen zich 'overvallen' voelden door
het kabinetsvoornemen. Met de
'groep van 19' was uitgebreid ge-
sproken en het voornemen van het
kabinet steunde te zwaar op de ar-
gumenten die de 19 hebben aange-
dragen.

Minister Korthals Altes werd ge-
vraagd uiteen te zetten hoe hij tot
het inzicht is gekomen dat in krin-

gen van voormalige verzetsstrijders
en oorlogsslachtoffers 'een kente-
ring' is waar te nemen. Anders dan
in 1972, de laatste keer dat over het
lot van de (toen nog) 'Drie van Bre-
da' in de Kamer werd gesproken,
zouden nu meer betrokkenen vóór
gratie zijn.

Ook het feit dat mogelijke gratië-
ring ter sprake komt op het moment
dat de regering moet besluiten over
de samenstelling van de Nederland-
se afvaardiging naar de begrafenis
van de Japanse keizer Hirohito
werd door velen betreurd. Beckers
(PPR) tegen premier Lubbers: „U
hebtnu het hart niet meer in uw lijf
dat u - om economische of andere
redenen - een zware delegatie naar
Japan stuurt om Hirohito de laatste
eer te bewijzen".

9 Zie ook pagina 3

Hoensbroekenaar
na val overleden

Van onze verslaggever
ROERMOND - De 29-jarige J.Ja-
cobs uit Hoensbroek, werkzaam bij
aannemersbedrijf Jacobs in diezelf-
de plaats, is gisterochtend om-
streeks negen uur in Roermond di-
rect overleden na een bedrijfsonge-
val in Roermond. '*De man werkte op 9 meter hoogte
aan een dakkapel van een woning
aan de Mariagardestraat toen hij op
het bevroren dak uitgleed. Door de
val liep hij dermate schedelletstel
op dat hij directaan de gevolgen be-
zweek. Een dag voor het ongeval
was de steiger al verwijderd.

Ter voorbereiding top
Sjevardnadze
naar Peking

PEKING - Sovjet-minister van Bui-tenlandse Zaken Edoeard Sjevard-
nadze zal volgende week, van 2 tot 4februari, in Shanghai een ontmoe-
ting hebben met de Chinese leider
Deng Xiaoping, ter voorbereiding
van de eerste Sovjet-Chinese top in
30 jaar. Dit is uit Sovjet-bronnen in
Peking vernomen.

Sjevardnadze is de eerste Sovj et-mi-nister van Buitenlandse Zaken die
China sinds 1959 zal bezoeken. In
dat jaarontmoetten Mao Zedong en
Niktia Chroesjtsjov elkaar in Pe-
king, vlak voordat de betrekkingen
tussen de twee landen werden afge-
broken na een twist over ideologi-
sche zaken en buitenlandse poli-
tiek. Volgens Sovjet-bronnen is
erop aangedrongen dat Sjevardnad-
ze met Deng spreekt omdat partij-
leider Michail Gorbatsjov een on-derhoud had gehad met de Chinese
minister van Buitenlandse Zaken,
tijdens diens bezoek aan Moskou
vorige maand.

Thermae 2000
gereed voor
kuurgasten
VALKENBURG - Het 50 mil-
joen kostenden kuurcentrum
Thermae 2000, in toeristisch Val-
kenburg al vaker bestempeld als
het projekt van de eeuw, is ge-
reed. De bouw werd gisteren
door aannemersbedrijf Wilma
opgeleverd. De komende dagen

worden gebruikt voor het weg-
poetsen van de sporen, die de
bouwvakkers hebben achterge-
laten, en het ontvangstklaar ma-
ken van de verschillende zalen.
Dinsdagmorgen gaat het kuur-
centrum, het enige met thermaal
water in Nederland, open voor
de kuurgasten.

In het Limburgs Dagblad van za-
terdag wordt een pagina in de
Vrij Uit-bijlage gewijd aan het
projekt. Middels een aantal kleu-
renfoto's wordt de lezer voor het
eerst een blik gegund in het nu
gereed zijn kuurcentrum.

" Blik op het pyramidevormige gebouw van Thermae 2000. Foto: WIDDERSHOVEN

Escalatie oorlogsden weld

Amerikaanse
ambassade

Kaboel dicht
WASHINGTON - De Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken,
Jim Baker, heeft opdracht gegeven
de Amerikaanse ambassade in Af-
ghanistan te sluiten. Dit houdt ver-
band met de toenemende vrees in
de Verenigde Staten voor een esca-
latie van de burgeroprlog in Afgha-
nistan.

De Amerikanen hebben al een zeer

beperkte diplomatieke aanwezig-
heid in Kaboel, de hoofdstad van
Afghanistan. De mensen die er nu
nog zijn, wordt ten zeerste aangera-
den het landzo snel mogelijk te ver-
laten.

Het vertrekken uit Afghanistan
door de Amerikanen heeft alles te
maken met de terugtrekking van de
Russische troepen uit dat land. Men
voorziet al dat, wanneer de Russen
het land uit zijn, er een enorme
strijd zal losbranden tussen het re-
bellenleger van de Moedzjahedien
en de Moskou-gezinde regering in
Kaboel. Een belegering van Kaboel
door de rebellen staat volgens velen
voor de deur. In Kaboel heeft men
nog voor ongeveer drie maanden
voedsel.

vandaag
" Electronica in

auto's neemt toe
pagina 9

" Pleidooi voor
psychiatrisch
ziekenhuis in
Sittard/Geleen

pagina 15

sport
" KNVB onderzoekt

'affaire-Groningen'
op aandringen
van Uefa

pagina 19

# Doelman Nico
Hanssen kiest
voor Waubach

pagina 19
___________——_—————_________.

Openbare school
in Maasbrachtmag doorgaan

Van onze correspondent
MAASBRACHT - Ondanks slechts
vijfovergebleven leerlingen mag de
Openbare School in Maasbracht
van een meerderheid van de raad
gewoon doorgaan. De positie van de
in opspraak geraakte directeur E.
Backer kwam gisteravond tijdens
de raadsvergadering - nog - niet in
het geding. De wethouder van on-
derwijs, Sjra Peters (CDA), nam het
zelfs voor hem op.

„Deze directeur heeft geen faire
kans gehad", aldus Peters. Hij er-
kende dat de school een moeilijke
start had doorgemaakt, maar tevens
liet hij weten dat de ouders zich te-
veel met de dagelijkse leiding wil-
den bemoeien. Na vijfweken lagen
al 120 klachten op tafel.

In een openbriefnam het voormalig
oudercomité stelling tegen het func-
tioneren van directeur van de basis-
school. „Lijdzaam toezien kan veel
erger zijn als aktief tegengas ge-
ven", aldus het oudercomité in een
rechtvaardiging om zich aktief te
bemoeien met de gangvan zaken op
school. Volgens het comité miste de
directeur het overzicht.

De PvdA diende een motie in, waar-
in het beleid van het college van B
en W ten aanzien van de openbare
basisschool werd veroordeeld. Deze
motie werd echter met 10-2 verwor-
pen.

Ambtenaar EZ zou
bedrijf vestiging in
Limburg ontraden

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - In Haagse kringen is
opschudding ontstaan over een uit-
spraak van een hoge functionaris
van het commissariaat buitenlandse
investeringen. De man in kwestie
zou in een interview met een week-
blad gezegd hebben dat buitenland-
se bedrijven 'zelfs al zouden ze een,
kruiwagen met subsidiegeld krij-
gen' zich niet in stimuleringsgebie-
den als Zuid-Limburg ofde noorde-
lijke provincies moeten vestigen.
De VVD-Tweede Kamerleden Nij-
huis en Scherpenhuizen hebben
daarover inmiddels schriftelijke
vragen gesteld aan ministerDe Kor-
te van Economische Zaken.
De functionaris' zou zijn uitspraak
hebben gedaan tegenover de Nieu-
we Revu-verslaggevers Storms en
Ruigrok, die de laatste weken enke-
le spraakmakende verhalen hebben
gepubliceerd over de zeden in de
Nederlandse zakenwereld. Zich uit-
gevend als directeuren van Abel
Consultancy benaderden de twee
verslaggevers de functionaris en
zeiden een Amerikaans bedrijf te

vertegenwoordigen dat een vesti-
ging wilde openen in Nederland.

De functionaris zou hen toen gead-
viseerd hebben Zuid-Limburg en
de noordelijke provincies te mijden,
ook al zouden ze daar meer subsidie
kunnen krijgen dan elders. In plaats
daarvan zou hij hen Hoofddorp als
vestigingsplaats hebben aanbevo-
len. De functionaris zou hebben ge-
zegd dat hij de burgemeester van
Hoofddorp persoonlijk kende en
dat daar wel wat mee teregelen was.

De WD-ers Nijhuis en Scherpen-
huizen hebben minister De Korte
gevraagd of de uitspraak van de
functionaris tekenend is voor de
werkwijze van het commissariaat
buitenlandse investeringen. Ook
willen zij weten hoe dieuitspraak te
rijmen valt met het door Economi-
sche Zaken voorgestane regionaal
economisch beleid en de in dat ka-
der gevoerde wervingspolitiek. Tot
slot hebben deKamerleden De Kor-
te gevraagd welke maatregelen hij
wil treffen om dergelijke uitspraken
in de toekomst te vermijden.

KV Mechelen
tegen PSV
live op tv

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - De voetbalwed-
strijd KV Mechelen tegen PSV
zal aanstaande woensdagavond
1 februari rechtstreeks op tv
worden uitgezonden. Voor ons
land brengt de NOS deze wed-
strijd in het kader van de Su-
percup van 19.55 tot 22.00 uur
via Nederland 3 op het scherm.
In België, waar de wedstrijd
wordt gespeeld, doet de BRT
via TV 2 rechtstreeks verslag.

Vijf agenten
gewond

OIRSCHOT - Vijf politieagenten
zijn gisteravond gewond geraakt
toen vier of vijfovervallers het post-
kantoor in Oirschot overvielen. De
bewapende overvallers werden aan-
vankelijk achternagezeten, maar na
een nieuwe schietpartij in Leende
werd de achtervolging gestaakt.
Omdat de overvallers vuurgevaar-
lijk zijn kregen alle politieposten in
Limburg het verzoek geen auto's te
controleren of aan te houden. Ver-
dere gegevens ontbraken heden-
ochtend nog.
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Bezoek aan
kapper stijgt

Ook PPR-Kamerlid Peter Lankhorst werd tijdens het debat
over de 'Twee van Breda' door ontroering overmeesterd.
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popmuziek en strips

Jan Manschot geeft 'de stokke aan Fokke'

Drummer Normaal verlaat groep
„Het is toch niet waar?", roept de eigenaresse van restaurant
De Gouden Karper in Hummelo. Met de voorpagina van het re-
gionaal dagblad in de hand loopt ze op Jan Manschot toe. „Ga
je echt weg bij Normaal?" De drummer knikt en de waardin
schudtmeewarig het hoofd. „Foei toch. En dan noe zon jongen
uut Groningen der bic. Is dat wal good?"

Het bericht dat Jan Manschot, alias
Brekken Jan, het voor gezien houdt
bij Nederlands meest succesvolle
rockgroep Normaal, houdt de ge-
moederen in de Achterhoek danig
bezig. 'Onzen Jan', bakkerszoon uit
Lichtenvoorde, via de LTS en een
internaatsschool opgeklommen tot
student sociale academie, bepaalde
tot voor kort met zijn kameraad Ben
Jolink het gezicht van de boeren-
rockgroep, die hij veertien jaar gele-
den mede-oprichtte.

Sommige fans zijn zelfs al een
beetje bang. Nu Manschot de drum-
sticks aan de wilgen hangt, zou dat
wel eens het spreekwoordelijke 'be-
gin van het einde' kunnen zijn.
„Nooit", zegt Manschot. „De jon-
gens zijn wel erg geschrokken van
mijn besluit, maar nog altijd reuze
fanatiek. Voor dit jaar staan er al
tachtig concerten gepland, ver-
schijnter zeker een nieuwe elpee en
komt het publiek ongetwijfeld weer
opdagen".

Waarom dan toch het besluit om te
stoppen? „Ik kies voor mijn gezin.# Komend voorjaar begint Normaal onder aanvoering van Ben Jolink (linksboven) aan haar

zoveelste veldtocht. Drummer Jan Manschot (rechtsboven) zal dan niet meer van de partij zijn. Leven
Jaren achtereen bepaalde de mu-
ziek mijn hele sociale leven. Dat be-
tekende bijvoorbeeld dat ik nooit in
de zomervakantie met mijn vrouw
en twee kinderen op vakantie kan.
Normaal heeft dan namelijk altijd
veel optredens. Een weekje Sport-
huis Centrum in het najaar, datis al-
les wat er in zat". De romantiek van
het succes in de popmuziek is maar
betrekkelijk, „'s Nachts om half drie
thuis van een optreden en dan 's
morgens om half negen in de bus
naar Delfzijl voor Hollands Glorie.
Dat is de praktijk. Voor een drum-
mer is dat op den duur vreselijk. Je
komt er om een nummertje van een
paar minuten te playbacken, ze zet-
ten een groot rookkanon voor je
neus, niemandziet of hoort jeen om
vijfuur 's middags ben je doodmoe
thuis".
Ruzie is er niet bij Normaal. Jan
Manschot werkt met plezier zrjn op-

volger Fokke de Jong in. Een 26-ja-
rige Groninger „die technisch beter
drumt dan ik". Daar gaat het echter
bij Normaal niet in hoofdzaak om,
zo weet ook de scheidende functio-
naris. „Normaal is een levenshou-
ding, muziek voor de gewone man,
het geluid van de Achterhoek". De
Jong moet van manager Janssen
dan ook zo snel mogelijk op zoek
naar een huisje in die streek. „Dan
geef ik de stokke aan Fokke", kon-
digt Manschot het wisselen van de
wacht achter de drums aan.

Wat Jan Manschot na Normaal gaat
uitspoken is nog onbekend. Thuis
resten hem de talloze plakboeken,
vier gouden elpees en vooral veel
mooie herinneringen. „De optre-
dens! Dat was het. Voor 3000 fans in
een kolkende zaal doe je alles. Dat
zal ik gaan missen".

De tekstcomponist van één van de
allergrootste hits (Hiekikowokan)
gaat een wat meer normaal leven te-
gemoet. Deze zomer kan hij met
vrouw Irma, zoon (6) en dochter (9)
eindelijk eens gewoon op vakantie.
En misschien worden zijn kinderen
over een tijdje niet meer op vaders
bekendheid aangesproken. „Mijn
dochtertje had daar een gruwelijke
hekel aan. Andere kinderen zeiden
tegen haar: 'Jij bent zeker het-
kleintje van Normaal?' Ik ben niet
klein en ik ben niet van Normaal,
antwoordde ze dan". Dat kan nu ook
vader Jan zeggen.

quote
„Het beste wat Engeland kan
overkomen is dat er een bom op
valt. De totale atomaire verwoes-
ting. Kijk maar eens wat er in
1945 gebeurde in Japan. Ik ben
ervan overtuigd dat we die Ja-
panners daar een groot plezier
mee deden."

GIBBY HAYNES
(Butthole Surfers)

Door doodRoy Orbison
Kort bestaan
van Wilburys

Met de doodvan Roy Orbison is een
abrupt einde gekomen aan het be-
staan van The Traveling Wilburys.
Volgens een woordvoerder van de
groep (Bob Dylan, Torn Petty, Geor-
ge Harrison, Jeff Lynne) is het nu
zeer onwaarschijnlijk dat de geplan-
de tournee van de Wilburys door-
gaat. Van de gelegenheidsformatie
verschijnt deze week wel de nieuwe
single End OfThe Line.

Er is meer bekend geworden over
de nieuwe elpee van Roy Orbison,
dieMystery Girl gaat heten en vanaf
volgende week maandag in de win-
kel ligt. Op de elpee komen onder
andere drie door JeffLynne gepro-
duceerde songs, namelijk het tot
single gebombardeerde You Got It,
A Love So Beautiful en California
Blue. Verder op deze elpee het door
Elvis Costello geschreven The Co-
medians en She's A Mystery To Me
van Bono Vox.

Evendals van Lone Justie
Nieuwe plaat
Simple Minds

De nieuwe 12-inch (ook op CD) van
deSimpie Minds heet Balfad OfThe
Streets, wordt door platenmaat-
schappij Virgin uitgezet op maan-
dag 6 februari en bevat drie songs:
Belfast Child, Mandela Day en
Biko. De nieuwe elpee Street Figh-
ting Years komt in april en wordt
gevolgd door een wereldtournee.

Maria McKee van Lone Justice
werkt momenteel in Engeland aan
een solo-elpee. Volgens haar bestaat
Lone Justice nog, ondanks het feit
dat ze nu alleen in de studio zit. Aan
haar solo-elpee wordt bijgedragen
door onder andere Robbie Robert-
son. Wanneer de plaat te koop zal
zijn is niet bekend.
Tenslotte nieuws van de Ameri-
kaanse rock & rollgroep Georgia
Satellites: van haar is op single ver-
schenen het nummer The Hippy
Hippy Shake, dat 24 jaar geleden
een superhit was voor The Swin-
ging Blue Jeans.

popagenda
JANUARI

" 27: 't Vlaegelke Geleen: Carribean Explosion

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

" 28: Gymzaal Meerssen: Fietsefreem

" 29: Jeugdpark Smeermaas: Fietsefreem

" 29: Karrosseer Maastricht: The Run

FEBRUARI

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

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

" 11: De Boskar Peer: Michigan Red Blues Band

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

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

" 22: SCHOUWBURG SITTARD: RANDY NEWMAN (1)

" 24: De Boskar Peer: The Prime

" 25: Effenaar Einhoven: Prong en Kong (1)

1 kaarten verkrijgbaar bij alle VVV-theaterbespreekburo's
2 bel voor kaarten naar Kasjmir Productions S 04499-1592
3 bel voor kaarten naar Make It Happen S 09-3232338774
4 bel voor kaarten naar Buro Pinkpop S 04490-52500
Aanvullingenvoor deze agenda? Bel vóór donderdag S 04490-46868
(tijdens kantooruren). Tanita Tikaram op

dreef in Sittard
Ongetwijfeld had de 19-jarige, in
Londen woonachtige, Tanita Tika-
ram veel meer publiek kunnen trek-
ken dan het uitverkochte Cultureel
Centrum in Sittard woensdag-
avond. Maar in een grotere zaal wa-
ren de langzame en solo gebrachte
nummers als Valentine Heart en het
gloednieuwe Little Sister Is Lea-
ving Town zeker niet tot hun recht
gekomen.

Tanita Tikaram is een van de vrou-
welijke musici die 1988 tot het pop-
jaarvan de vrouw maakten. Nauwe-
lijks twee jaar geleden begonnen
met liedjes schrijven verraste Tika-
ram met haar lage stemgeluid op
haar debuutelpee Ancient Heart. Zij
die haar op de plaat te sobervinden,
werden in Sittard zeker niet teleur-
gesteld. De gedrevenheid van de in
Duitsland geboren zangeres door-
brak de bijkans beangstigende ge-
lijkmatigheid van haar plaat. Neemt
niet weg datTanitaTikaram met dat
enthousiasme in het begin van haar
optreden vaker de fout inging door
naar hogere tonen te grijpen die niet
in haar bereik liggen. Maar met de
hitsingle Twist In My Sobriety be-
daarde de jonge zangers enigszins.
Toch verrassend waren nieuwe

nummers als Fire Flies, Once And
Not Speak en de toegift Thursdays
Child, omdat Tikaram in nogal wat
interviews te kennen had gegeven
over niet veel méér materiaal te be-
schikken dan reeds in het vinyl is
geperst. Indrukwekkend werd het
optreden toen de overigens tech-
nisch zeer bekwame begeleidings-
groep tijdelijk het podium verliet.
Helemaal alleen, of slechts begeleid
door bas of viool, bracht Tikaram
een aantal nummers solo. Poor Cow
speelde ze met een snelheid als
moest ze de boot naar Engeland nog
halen; Valentine Heart daarentegen
mag met Cathedral Song het hoog-
tepunt van de avond genoemd wor-
den. De passie die Tanita Tikaram
live op de planken wist te brengen
wekt de verwachting dat haar vol-
gende elpee meerpit zal hebben. En
dat is een fijne constatering, zonder
overigens haar concert in Sitard en
haar eerste elpee tekort te doen.
In het KRO-radioprogramma Op
Slag Van Maandag worden op zon-
dag 5 februari tussen 22 uur en 24
uur via Radio 3 opnamen uitgezon-
den van Tanita Tikaram.

emile hollman" Tanita Tikaram in een uitverkocht Cultureel Centrum in
Sittard. Foto: PETERROOZEN

Bruce Springsteennu op muziekvideo
Het kon niet uitblijven. In navol-
ging van andere groten der popmu-
ziek en na het overweldigende suc-
ces van de livebox '1975-1985' komt
er binnenkort een muziekvideo van
Bruce Springsteen op de markt.
Woordvoerder Jos Lauwers van
Springsteens platenmaatschappij
CBS heeft dit deze week bevestigd.
De muziekvideo gaat '1978-1988' he-
ten (omdat van zijn beginperiode
weinig filmmateriaal voorhanden
is) en is ongeveer 100 minuten lang.
Volgens Lauwers staan er behalve
Springsteens grootste hits (o.a.
Bom In The USA, Glory Days, I'm
On Fire en Dancing In The Dark)
ook live-fragmenten op. De video
komt in maart in de handel en gaat
ongeveer 40 piek kosten.

# Van Bruce Springsteen - hier tijdens het concert op 12 j'
2988 in Frankfurt - verschijnt binnenkort een muziekvideo'
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Schnitzels
met groenten

Benodigdheden voor 4 personen: 4
schnitzels van elk ca. 100 g, 100 g ba-
con of ontbijtspek, 500 g spruitjes, 1
groteof 2 kleine wortelen, 1 groteui én
750 g aardappelen.

Kook de aardappelen niet helemaal

gaar. Laat uitlekken en afkoelen en
snijd ze in blokjes. Snijd ook deworte-
len in blokjes en kook ze 6 tot 7 minu-
ten. Laat ze ook uitlekken en afkoelen,
Kook spruitjes niet helemaal gaar en
laat eveneens uitlekken en afkoelen.
Snipper de ui en snijd debacon ofont-
bijtspek in blokjes.
Verhit de boter en bak de spekjes

■bruin en knapperig. Schep uit de pan
en houd apart. Bak in braadvocht
aardappelen tot ze beginnen te kleu-
ren. Strooi er de ui over en voeg 1 tot 2

minuten daarna spruitjes en wortelen
toe. Breng op smaak met zout en pe-
per en warm goed door. Bak in andere
pan de schnitzels aan weerszijden in 8
tot 10 minuten goudbruin en gaar.
Strooi vlak voor het opdienen de ach-
tergehouden spekjes over het gerecht.
TIP: Vervang aardappels door 2 blik-
jes gekookte maiskorrels of voeg en-
kele eetlepels gekookte doperwtjes
toe. Vervang wortelen eventueel door
reepjes rode of groene paprika.
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Kunstmatig
! A"'orhoeve vindt het jammer dat het
) JpWnet in feite een kunstmatig ein-
|i 16,aan °-e discussie forceert, zonderrjjoudelijke argumenten te geven
kll het WD-voorstel af te wijzen.
1 kleinste regeringspartij had
Jeun van de PvdA gezocht, zodat er
J*11 kamermeerderheid voor Oort. as. Het CDA was van meet af aan
Sen de opzet van de liberalen.

Voorhoeve weigerde, in weerwil
van de harde opstelling die het kabi-
net en het CDA betrokken te spre-
ken van verstoorde verhoudingen.
„Dit kan in de politiek. De verhou-
dingen zijn en blijven goed," aldus
Voorhoeve.
Ondanks het verkapte onaanvaard-
baar van het kabinet over het WD-
voorstel zal er toch iets voor de al-
leenstaanden worden gedaan. Een
plan om voor de alleenstaanden die
er door Oort meer dan een procent
op achteruit gaan, in 1990 toch een
extra belastingvoordeel te handha-
ven, kan wel genade vinden in de
ogen van het kabinet en het CDA.
Dit idee, eveneens afkomstig van de
WD, helpt circa 200.000 alleen-
staanden. De kosten zijn eenmalig
100 miljoen gulden. Na 1990 wil de
WD op de positie van de alleen-
staanden in de belastingen terugko-
men, aldus Voorhoeve.

Ivens geëerd
bij opening
filmfestival

- Met een staandev atie onderstreepte het publiek
s'steravond in het Rotterdamse Lu-
.?r theater de waarde van de ko-
j'iklijke onderscheiding van Joris
,Yens. De 90-jarige cineast werd eer-.er op de dag benoemd totridder ine Ordevan de Nederlandse Leeuw.

J! aanwezigheid van koningin Bea-, 'x. minister Brinkman en burge-
meester Peper ging gisteravond in,.et Luxor theater de achttiende edi-

jv
le van het Film Festival Rotterdam
han start met Ivens' nieuwste werk,
j n̂ geschiedenis van de wind., Yens verrichtte zelf de opening vanhet festival.

Beraad
Het extra kabinetsberaad van van-
morgen vond opverzoek van minis-
ter Ruding (Financiën) plaats. Dat
gebeurde nadat de WD woensdag-
avond niet bereid bleek het voorstel
om een blijvend belastingvoordeel
voor alleenstaanden te handhaven,
in te trekken. Ruding liet er geen
twijfel over bestaan het kabinet ne-
gatief te zullen adviseren. In de Ka-
mer wees hij er gisteren op dat de
ministersploeg zich afgelopen vrij-
dag al unaniem tegen een soortge-
lijk PvdA-idee keerde.
Het omstreden WD-voorstel werd
woensdagmogen door hetKamerlid
De Grave ingediend. Met het plan
zouden circa 600.000 alleenstaanden
die er door Oort op achteruit gaan,
geholpen moeten worden. Dit kost
300 miljoen gulden per jaar. Stem-
ming over het plan-Oort vindt vol-
gende week dinsdag plaats.

Ziekenhuisraad werkt alsnog mee

Ruzie over reductie
bedden uit de wereld

PTRECHT - De Nationale Zieken-'uisraad (NZR) zal alsnog 'con-
meewerken aan de ver-

andering van het aantal bedden ine Dat is het resultaatan nader overleg tussen de NZR en
heritSSecretaris Dees (Volksgezond"

dewge "eek wilde de NZR de me-
sta rlcing opschorten omdat
bjj^secretaris Dees vorige maand
ko a totstandkoming van het ak-
lan ■ over de Deddenreductie be-
a ?Srijke informatie zou hebben>n ergehouden. Gisteren echter«eiden ministerie en NZR in een

""arnenlijke verklaring mee dat deU2le uit de wereld is.

Boze brief. orige week verweet de NZR Dees
v een boze brief dat hij zou hebben
de KWegen dat de Raad van State tot
kei mc-m§ was gekomen dat en-
<je beschikkingen over beddenre-
v e niet zouden deugen. Dees

rklaarde toen echter dat van ach-

terhouden van informatie geen
sprake was. Toen het overleg in de-
cember plaatsvond was het volgens
Dees staatsrechtelijk onmogelijk
om iets over de uitspraak van de
Raad van State te zeggen omdat die
nog door de koningin moest worden
ondertekend. Maar daarna is de
NZR zo snel mogelijk ingelicht, al-
dus Dees.
Bovendien benadrukte hij in het
overleg met de NZR nog eens dat
het ging om een puur juridischeon-
volkomenheid die via een wetswij-
ziging alsnog zal worden gladgestre-
ken. De wetswijziging gaat zo snel
mogelijk naar de ministerraad en
naar de NZR. Van vertraging van de
reductie-operatie zal nauwelijks
sprake zijn, zo zegde de bewinds-
man nog eens toe. Een woordvoer-
der van de NZR zei dat hiermee het
conflict tot het verleden behoort.

In 1982 waren er nog ruim 62.000
bedden. Dat aantal is inmiddels ge-
daald totruim 59.500. Daarvan moe-
ten er nu nog ongeveer 7.600 ver-
dwijnen.

Verzet
Samen met de CPN-er Joop Wolff
leidde Joop Voogd zeventien jaar
geleden het verzet in de Kamer te-
gen het plan van het kabinet-Bies-
heuvel de 'Twee' gratie te verlenen.
Na weken van steeds heftiger wor-
dende demonstraties en discussies
boekten Voogd en Wolff succes.
Veel verzetsstrijders kregen het tij-

dens het debat op de tribune te
kwaad, maar 85 Kamerleden blok-
keerden uiteindelijk de gratiëring.
Die pijn, die heftige taferelen moes-
ten dit keer kostte wat kost voorko-
men worden, oordeelden voor- en
tegenstanders.

Een eenzame demonstrant wacht de
Kamerleden aan het begin van de
dagop in het portiek van Binnenhof
lA. 'De 'Twee van Breda' vrijlaten?
Nooit. Stichting Behoud Nationale
Waarden', luidt de tekst die hij zwij-
gend onder de aandacht brengt van
de Kamerleden, die in alle vroegte
afkomen op de besloten hoorzitting
met het voormalig verzet, hulpver-
leners, oorlogsslachtoffers en Jood-
se organisaties.

Kamer op de grens
van recht en recht:

emoties zonder tranen
DEN HAAG - Wat iedereen
vreesde, gebeurde uiteindelijk
niet. Het Kamerdebat over devrijlating van de 'Twee van
Breda' leverde gisteravond
geen herhaling op van de hart-verscheurende taferelen uit
1972.Emotioneel was het twee
en een half uur durende debat
van het begin af aan; geëmo-
tioneerd werd het slechts een
enkele keer.

Niet alleen de tegenstanders van
vrijlating van Aus der Fünten en Fi-
scher hadden het er moeilijk mee.
„Ook de voorstanders zijn geëmo-
tioneerd," zei PPR-fractievoorzit-
ster Ria Beckers. En PvdA-Kamer-
lid Aad Kosto, deelde met een brok
in zijn keel mee deregering tezullen
steunen. „En daarmee kom ik tot
een andere conclusie dan mijn over-
leden vriend Voogd in zijn in-
drukwekkende betoog in 1972. En
gelooft u mij, dat kost emotie."

" Herman Natkiel (rechts), secretaris van het Joods Verzet en voormalig gevangene in kamp
Mauthausen, volgt vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer met andere oorlogsslachtof-
fers het debat over deregeringsplannen tot vrijlating van de 'Twee van Breda.

" Op het Binnenhofwerd gisteren de hele dag gedemonstreerd. Zo ook door een man, die middels
een fotoboek de verschrikkingen van de concentratiekampen in herinnering riep.

'Voorgekookt'
Hoofdschuddend en 'kotszat' van
de discussie komt Wolff na een half
uur weer naar buiten. Terwijl PvdA-
Kamerlid Ineke Haas-berger hem
nogmaals met tranen in de ogen be-
dankt, zegt Wolff: „Ik begrijp niet
watvoor problemen ze er meer heb-
ben dat de 'Twee' blijven zitten. Ze-
ventienjaar geleden was het al punt
uit, af. Maar ik vermoed dat het
voorgekookt is door het kabinet.
Dat was 17 jaar geleden ook al zo,
maar de kans is groot dat ze ditkeer
gratie krijgen."

Het is een gevoel dat die dag bij
steeds meer leden van het voorma-
ligverzet post vat, en leidt tot scher-
pe reacties. „Ik schaam me Neder-

lander te zijn," zegt een oude dame
tegen haar metgezel.. Een begrijpe-
lijke emotionele uiting, die echter
geen recht doet aan de integriteit,
waarmee de Kamerleden tot hun
oordeel zijn gekomen.

Stilte
Op het Binnenhof zelf heerst die
avond een doodse stilte, de gangen
zijn leeg. In een klein zaaltje volgen
17 geïnteresseerden het debat via
een gesloten tv-circuit. Bij veel frac-
ties blijft de telefoon rinkelen.
„Sommige mensen praten er nu pas
voor het eerst over. Daar beh je wel
even kapot van," verzekert een frac-
tiemedewerkster.
,Het is een keus tussen recht en
recht," had de bekenderabbijn Aw-
raham Soetendorp het dilemma die
ochtend omschreven. Zijn woorden
hebben indruk gemaakt, en worden
's avonds in de vergaderzaal een
paar keer herhaald.
De rechtsstaat verdraagt geen le-
venslange gevangenisstraf tot de
dood er op volgt, maar {iet leed vande oorlog verdraagt geen vrijlating.
Tien Kamerleden wagen zich in het
debat om het grensvlak te verken-
nen. Waardig en ingetogen, zonder
één interruptie. De CDA-er Van der
Sanden preekt, de liberaal Wieben-ga somt kil de oorlogsmisdaden op.
Het debat wordt droevig, maar er
vloeien nauwelijks tranen.

Peter de Vries

binnen/buitenland
Ruding dreigt met intrekking wetsvoorstellen-Oort

VVD door de knieën na
machtswoord van kabinet

Van onze parlementaire redactie
j-EN HAAG - De WD trekt het plan in om ook na de belas-
"^ghervorming volgens Oort in 1990, alleenstaanden blijvend
Fn extra belastingvoordeel toe te kennen. De liberalen beslo-

hiertoe nadat het kabinet gistermorgen na een extra zitting
°ver het liberale voorstel bij monde van minister Ruding (Fi-
nanciën) liet weten dat aanvaarding van het voorstel ertoe zou
fe-den dat het kabinet allewetsvoorstellen-Oort zou intrekken.

UjD-fractieleider Voorhoeve zei
r1machtswoord van het kabinet tePleuren. Hij gaf echter te kennenPJ- zijn partij geen crisis over heefty°r de positie van de alleenstaan-
fft- Bovendien hechten de libera-
qJJ grote waarde aan de plannen-
y°rt die voorzien in een belasting-
°ordeel van 4,1 miljard gulden
°°r 7,5 miljoen belastingbetalers.

Dode bij
roofoverval

Lelystad
LELYSTAD - Bij een gewapende
roofoverval op een geldtransport in
Lelystad zijn gisterenmiddag drie
mensen neergeschoten van wie er
één dodelijk geraakt werd. Een ver-
dachte is later in de bossen rondom
Lelystad gearresteerd. De overval is
de tweede in minder dan twee we-
ken. Bij devorige overval raakte een
geldloper zwaargewond.

De overval vond plaats in een volle
supermarkt. De overvaller had zich
in een rij bij de kassa opgesteld. Op
het moment dat de chef aan een
geldloper het geld overhandigde,
loste de overvaller een schot op de
chef. De geldloper zette het op een
lopen, maar werd buiten door de
overvaller ingehaald en in koelen
bloed neergeschoten. Een bloemist
die buiten de supermarkt bloemen
verkocht werd in het been geraakt.
De geldloper is op weg naar het zie-
kenhuis aan zijn verwondingen be-
zweken. Hoe groot de buit was, is
niet bekend.

Weer uitstel
voor verkopers
van telefoons

DEN HAAG - Minister Smit (Ver-
keer en Waterstaat) heeft de Ver-
enigde Telecommunicatiebedrijven
(VTB) voor de tweede maal uitstel
verleend voor de verplichte toela-
tingskeuringen van kleine telefoon-
centrales. De bedrijven hebben nu
tot 1 mei de tijd om hun apparaten
te laten keuren. Het ministerieen de
VTB hebben dit gisteren gezamen-
lijk bekendgemaakt.

De bij de VTB aangesloten leveran-
ciers van 'meerlijnstelecommunica-
tie randapparatuur' hadden de mi-
nister eerder met een kort geding
gedreigd omdat zij vonden dat de
keuringseisen te laat beschikbaar
waren gekomen, waardoor de
KEMA - die apparatuur keurt - een
achterstand opliep. De minister gaf
de bedrijven vervolgens uitstel tot 1
maart om hun zaakjes voor elkaarte
hebben. De KEMA zag echter geen
kans alle aangeboden apparatuur
voor die datum te keuren. Nu de
PTT sinds 1 januari een particulier
bedrijf is moeten telefoons en ande-
re telecommunicatie-apparaten van
concurrerende bedrijven worden
gekeurd alvorens ze in de winkel
mogen worden verkocht. De KEMA
en de PTT verzorgen die keuringen.

Begrafenis
priester wordt
demonstratie

WARSCHAU - De begrafenis van
de Poolse priester Niedzielak is een
demonstratie geworden voor Soli-
dariteit. Duizenden Polen zongen
patriottische liederen. Ze bewezen
zo de laatste eer aan de vermoorde
priester. Leiders van de verboden
vakbond Solidariteit zelf waren niet
op de begrafenis aanwezig.

De begrafenisceremonie werd ge-
leid door aartsbisschop Jozef
Glemp. De 74-jarige Stefan Niedzie-
lak werd zaterdag dood in zijn huis
aangetroffen, met een op professio-
nele wijze gebroken rug. Volgens
vrienden was de priester al ver-
scheidene malen met de dood be-
dreigd, wegens zijn nationalistische
en anti-communistische houding.
De moordenaars zijn nog altijd niet
gepakt. Leiders van Solidariteit zijn
er niet zeker van dater politieke mo-
tieven achter de moord hoeven te
zitten. Ook de politie denkt niet in
eerste instantie aan een politieke
moord. Stille getuigen in de woning
van de priester wijzen eerder op
roofmoord. Bewijzen voor de
moord zijn er echter nog niet.

President Bush
naar China

WASHINGTON - President George
Bush zal op 25 en 26 februari een be-
zoek brengen aan China na de be-
grafenis van keizer Hirohito op 24
februari.
Dit is gisteren bekendgemaakt door
het Witte Huis. Bush ontmoet in Pe-
king ook China's sterke man Deng
Xiaoping, aldus woordvoerder Mar-
lin Fitzwater.

punt uit
Pellen

Het thuis pellen van garnalen
wordt per 1 juli 1990 verboden.
De datum is zo gekozen omdat
alternatievenvoor het thuispel-
len op kortere termijn niet haal-
baar zijn. Om derisico's diever-
bonden zijn aan het voorlopig
nog gedogen van het thuis pel-
len uit te sluiten, zullen vanaf 1
maart thuis gepelde garnalen
een kiemreducerende behan-
deling moeten ondergaan.

Straf
De rechtbank heeft gistermid-
dag een 45-jarige Haarlemmer
wegens vrouwenhandel veroor-
deeld tot 4,5 jaar gevangenis-
straf. De straf had ook betrek-
king op een gevalvan verkrach-
ting en steunfraude. Daarnaast
moet de man drie slachtoffers
elk 1.500 gulden schadevergoe-
ding betalen.

Arrestatie
Zeven Armeniërs, die zich be-
zighielden met de verkiezings-
campagne voor het Congres
van Volksafgevaardigden, zijn
de afgelopen dagen gearres-
teerd in de Armeense hoofd-
stad Jerevan. De zeven Arme-
niërs voerden campagne om le-
den van het Karabach-comité,
die momenteel vastzitten in
Moskou, kandidaat te stelle--,
voor de verkiezingen.

Geweld
Op Sri Lanka zijn de afgelopen
twee dagen ten minste 38 men-
sen, onder wie een kandidaat
voor het parlement, vermoord
tijdens gewelddadige acties
aan de vooravond van de parle-
mentsverkiezingen van volgen-
de maand.

Korea
De Verenigde Staten en Noord-
Korea hebben in Peking twee
keer een geheime diplomatieke
ontmoeting gehad. Dit gebeur-
de voor het eerst sinds Was-
hington vorig jaar de boycot je-
gens Noord-Korea versoepelde.
Beide partijen spraken over
veiligheidskwesties en politie-
ke zaken op het Koreaanse
schiereiland. De VS zijn bereid
tot verdere gesprekken, maar
tot nu toe is daar nog geen da-
tum voor afgesproken.

Vlucht
Een 23-jarige inwoner van
Oost-Berlijn is er gisteren in ge-
slaagd naar het Westduitse deel
van de stad te vluchten. De
bouwvakker raakte hierbij
licht gewond aan een voet. Vol-
gens hem hadden Oostduitse
grenswachters de vluchteling
opgemerkt en deze toege-
schreeuwd te stoppen, maar
maakten zij geen gebruik van
hun schietwapens.

Overloper
De 35-jarige Cubaanse diplo-
maat, Hector Aguililla Saladri-
gas, die in oktober van het vo-
rig jaar is overgelopen naar de
Verenigde Staten, heeft de
Amerikaanse autoriteiten in-
formatie verstrekt over banden
die Cuba onderhoudt met ter-
roristen in het Midden-Oosten.
Hij was onder meer gestatio-
neerd in Damascus en in Tehe-
ran. Naar zijn zeggen was hij
belast met het leveren van wa-
pens afkomstig van Palestijnse
guerilla-groepen aan linksever-
zetsgroepen in Chili, El Salva-
dor en Guatemala.

Rijexamens
Het Centraal Bureau Rijvaar-
digheidsbewijzen (CBR) in
Rijswijk heeft besloten drie ex-
tra zaterdagen te benutten voor
het afnemen van rijexamens.
Daarnaast gaat het CBR vanaf4
maart iedere zaterdag examens
afnemen om de opgelopen ach-
terstand in te halen.

Moerman
Het landgoed 'Hoogstad' in
Vlaardingen, waar dokter
Moerman zijn wereldbekende,
niet-giftige kankertherapie
heeft ontwikkeld, blijft als mo-
nument voortbestaan. De ze-
ventiende-eeuwse boerderij die
de vorig jaaroverleden arts ge-
bruikte om zijn therapie te ont-
wikkelen, en een deel van het
erf, zal de gemeente Vlaardin-
gen in stand houden. Het om-
liggende terrein wordt bestemd
voor woning- en kantoren-
bouw.

Reagan
Ronald Reagan krijgt tien mil-
joenvoor het schrijvenvan zijn
memoires. Twee dagen na zijn
aftreden, heeft hij een contract
getekend met de gerenom-
meerde uitgeverij 'Simon &
Schuster'. De memoires van
Reagan zullen naar alle waar-
schijnlijkheid twee banden be-
slaan. De eerste band, die in
1990 verschijnt, bevat zijnredes
die door hemzelf van commen-
taar en historische verduidelij-
kingen voorzien zijn. De twee-
de band, de eigenlijke memoi-
res, zal in 1991 verschijnen.
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(ADVERTENTIE)

rt-TI -rfliimJj if\y 2 Pack |-f|J -ÉÉBasl
U-», PDM VHS

' 1 1 IHG + IHG
fa,*," Hifi videoband. I ■|>flÉf_fligg|

Voor perfecte Blï^^i^ ZzLz^J"* beeldkwaliteit 1 |g-Ilftl^-_*-li--j«lUdmm en uitstekend Hw^ttltÉÉl
fll Hifi geluid. INli
C*S PDM VHS 2401
\m^m Speelduur IBM I i iH hm 2x 4 uur 29.50pjg
{jfY 2 Pack
>*-* ** PDM VHS 180 \_W_WÊÊÊ-_W-\\_m

"^ Speelduur 2x 3 uur 23.50

f*^ 2 Pack PDM VHS 195
UJmm Speelduur 6!^ uur. «-Exclusief voor V&D <s*T»
W-mkmml ?olang de voorraad strekt.

(ADVERTENTIE)

S~\ 't BABYHUIS [--**<

v. Helden b.v.
SITTARD

| Alles uitvoom»d hverbaat

Stadswegske 17
tal. 04490-26851

Open: dl. t/m vr. 1 *U3O-16.00 uur
-*. 13.00-17.00, dond. ia.OO-ihJOuur

KINDERWAGENS - BOXEN " VER-
ZORGINGSARTIKELEN EN KLEDING
| LlmbrlchUrstraat 45-47V Sittard - tel. 04490-15218/
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FRITUREHULP gevr. met
ervaring v. enkele dagen
p.wk., v. ml. tussen 10 en 12
uur v.m. 04407-1209.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER lft. 18-20 ir. Bak-
kerij Marlens. 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.
Voor direct gevraagd:
THUISNAAISTERS aan-
melden telef. 273190 of per-
soonlijk bij: Loos Fashion
Maastrichterstr. 9B (tussen
de no's 11 en 13) Bruns-
sum.,
Voor direct BARDAMES
gezocht topcondities werk-
tnd in overleg, ml. va. 14
uur 045-463616 -317032.
Gevraagd vrouwelijke
BUFFETHULP vanaf 20
jaar, 2 of 3 avonden in
weekend. Ervaring vereist.
Tel. 04490-79297.
PARFUMVERKOPERS
m/v gevr. Voor meer info.
tel. 04490-28373.
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.
2 BARMEISJES gevr. voor
Club Mazaruki. Intern mo-
gel. Tel. 09-3211733232.
Crèche Lucas Stichting te
Hoensbroek zoekt met
stfoed VRIJWILLIGERS
voor de maandag, dinsdag-
middag, woensdag, don-
derdagmiddag en vrijdag.
Tel. van maandag t/m vnj-
dag 045-239411.
KIPDRUMSTEAK m. ker-
ryrijst + verse salade

’ 14.95; kop koffie + gebak
v.d. dag ’3,95; Lunchr.-
rest. „Au Coin", Honig-
manstr. 33 Heerlen.
Voor het komende seizoen
kunnen wij nog een leer-
«ling-SERVEERSTER OF
KELNER PLAATSEN
(ruin. 18 jr.), geen vakantie-
werk. Liefst ome. Valken-
burg. Hotel Lennards,
04406-13855.
Weg. toenemende drukte
DRINGEND leuke barda-
me gevr. voor excl. club in
Kerkrade. Tel. 04490-52942,
na 18 u. 045-457927.
DE VOLKSKRANT zkt.
bezorgers voor Hoens-
broek. Tel. 045-218880 van
17.00 - 18.00 uur.
BANKETBAKKER gevr.,
part-time, br.o.nr. SB 039
LD, Fr. Erensln. 4, 6371 GV
Landgraaf.
Te koop wegens vertrek
naar buitenland gips en be-
tonbeelden GIETERIJ ±:
180 gietmallen prachtige
modellen, zonder werk-
plaats, goede verdiensten,
gratis inwerken, startklaar
alle materialen aanwezig

’ 4000,-tel. 073-411756.
Parttime VERKOOPSTER
gevr. 17-19 jr. voor min. 24
uur p. week liefst met enige
verkoopervaring, bent u
geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak slagerij Melik,
Bautscherweg 31, Heerlen,
tel. 045-412771.
Gevr. erv. parttime PER-
STER, Wasserij Dry Clean-
shop Afcent, vrijd. tel.253212, zat. tel. v. 17.00 uur
258562.

Kapster ge-
vraagd
Ervaren kapster voor 4
dgn. die zelfstandig kan
werken. Hairstudio Hairdo
Beek, tel. 04490-76397.
Hij herenmode vraagt MA-
GAZIJNMEDEWERKER
opl. Mavo-Havo ± 20 uur
per week, lft. max. 21 jr. tel.
045-717334.
WERKSTERS gevr. voor
hotelwerkzaamheden. Ho-
tel Limburgia, Grendelpln.
19, Valkenburg, tel. 04406-
-12318.
Gevr. parttime HULP m/v
17-20 jr., dinsd.en zat. (geen
zwart werk) 045-4634567
Confectieatelier te Oirs-
beek zoekt CONTROLEU-
SE/STRIJKSTER voor hal-
ve dagen + thuisnaaisters
met ervaring. Tel. 04492-
-4890.
Wegens drukte, dringend 2
leuke MEIS JE&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.
Goedlopend avondcafé
vraagt nette MEISJES za.,
zo., vervoer heen gratis. Tel.
09-49240573510 of 09-
-49240573539 na 14 uur.

Aangeboden betrekkingen

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.
met spoed gevr. ervaren VERKOPER in sportbranche
op parttimebasis. Br. (met pasfoto) o. no. SI 634 LD Sit-
tard, Baandert 16, 6136 ER Sittard.
Huw.rel.buro zoekt een
CONSULENTE i.d. omg. v.
Roermond. Br. o. no. HO
674 aan Limb. Dagbl., Kou-
venderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Motel Heerlen zoekt en-
thousiaste MEDEWER-
KERS/STERS voor hetres-
taurant, leeftijd 18 tot 22
jaar. Opleiding MAVO, full-
time/parttime per direct.
Schriftelijk solliciteren aan
Motel Heerlen, Terworm
10. 6411 RV Heerlen.

Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.
Wie wil een FRITURE be-einnen en door hard en eer-

ik werk hogerop komen?
De juiste mensen kunnen
(financ.) steun krijgen om
op een gevestigde plaats te
starten. Br.ond.nr. HK 565
LD, postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
MEISJE gevr. voor privé en
escort. Tel. 045-420042.

Gevraagd

zager
en

polijster
voor natuursteenbedrijf.

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

Gevr. feelance AQUISI-
TEURS m/v voor adver-
tenbtieverkoop. Hoge pro-
visie, tel. 04454-1209.
Mode Prom. Nederl. vraagt
voor haar modellen-agent
dames en heren t.b.v. MO-
DEFOTOGRAFIE lft. 16-30
jr. Br. met foto en tel.nr. on-
der nr. HK 667 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET.-
TTMM. en mets. Ook col.
Ned. verz. Tel. 045-229529 of
229548.
HP^H ■■■■*■

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/- :
312709. 'OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.{
Kallen Stabilisaties. Kerk- 'rade. Tel. 045-457415. ]
Dakdekkersbedrijf M. Haas ■is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. 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.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
zaamheden: tel. 045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Voor al uw nieuwbouw en 'VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans,
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.
DAKDEKKER Vraagt
klusjeswerk. Tel. 045-
-218299.
TV-ANTENNES ’ 395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koenen, 045-441693.
Voor al uw VERBOUWIN-
GEN en andere klussen,
goedkoop, 045-316436.
Opritten en terrassen in
KLINKERS of sierbestra-
ting, tuinaanleg. Vrijbl.
prijsopvraag. 043-326574.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in pnjs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

HOUTHANDEL Land-
graaf, voor al uw bouw- en
tuinhout, dakplaten enz.
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenbosch-Landgraaf,
045-318518.
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. grote partij PAL-
LETS. Speciale prijs. Hout-
handel. Rinkens, Land-
graaf. tel. 045-319846.
Te k. vellen LEER voor
vele doeleinden. Tel. 04490-
-52652.
Rechte biels v.a. ’20,-.
Voor al uw vacuüm- en ho-
gedruk geïmpregneerd
(TUIN)HOUT; Impreg BV,
In de Cramer 104, Heerlen,
751687.
Te koop MERGELBRIE-
VENBUS, handwerk, tel.
04458-2625.
Te k. 5.25 DISK-DRIVE'S
voor Amiga 500, 1000, 2000,
ext. in- en uitschakelbaar.
40-80, tracks, doorgeluste
bus. nieuw met 3 mnd. ga-
rantie. Pr. ’ 325,-; Tel. 045-
-251263.
Tek. ZONNEHEMEL Sun-
fit, op statief, 10 snelbruin-
lampen, z.g.a.nw., nw.pr.
’2lOO-, vraagpr. ’950;-.
Tel. 045-272253.
Te k. BABYLEDIKANT
met matras ’ 125,-; combi-
kinderwagen met toebeho-
ren ’lOO.-. Tiendstr. 5
Nuth. 045-244963.
Te k. WASCOMBI AEG

’ 175,-; boyenlader was-
autom. smal model ’ 150,-;
afwasautom. ’2OO,- 1 ir.
oud, 6 mnd. gar. Tel. 045-
-271036.
COMMUNIEJÜRKEN te
koop, collectie 1989, nieuw,
ook Sissymodel met
kroontje, hoedje, tasje en
paraplu's. Voor informatie
tel. 045-272516.
GRINDTEGELS, 60x40
’3,60 p. stuk betonband
15/5 ’ 2,70 p. stuk, künkers
’17,60 p.m2. Alles mcl.
BTW. Ook betonplaten en
palen voor schuttingen, e.d.
Creugers Beton, Economie-
straat 46, Hoensbroek, tel.
045-213877 (bij Herschi).

= I

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schiktvoor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044;

Scherpe
prijzen

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

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60

Übach over Worms
Tel. 045-319846

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

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

Te koop
horeca-interieur

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

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

Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.
Te k. prima WASMACHI-
NE-combinatie Zanker of
AEG met garantie. Tel. 045-
-314914.
COMMUNIEJURKJE tekoop, tel. 045-323207.
Dat is opruiming! KTV
vanaf ’ 379,-, koelkast van-
af ’279,-, videoree. VHS
vanaf’ 698,-, Bang en Oluf-
sen stereoradio's tot 50%
korting, midiset met dub-
belcass. ’ 198,- enz. enz.
Expert Keulen. Markt Sim-
pelveld, tel. 045-443344.

STOOKHOUT: droog po-
pulier, 4 mJ ’ 240,-, eiken 4
m 3’340,-. 045-318518.
VLOERKLEDEN, wol of
katoen, div. maten/kleuren.
Leon Jansen, Kerkstr. 300,
Brunssum, tel. 254818.
Diepvrieskasten en -kisten,
KOELKASTEN, was- en
droogautomaten, kooktoe-
stellen. Alles tegen de helft
van de pnjs. Incl. volle ga-
rantie. Vnesko, Sittarder-
weg 136, Heerlen, 045-
-727342.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2 gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len).

Autotelefoon
PTT car-vox

vanaf ’ 99,- per mnd. excl.
Autotronie b.v. Oirsbeek

04492-3888

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in hetLimburgs Dagblad om iets

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

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven?Bij allekantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

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

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

Voor alle OCCASION-
MEUBELS, eiken, mod.,
barok, slaapkamers, eeth.,
kasten, salontafels enz.
Kouvenderstr. 208, Hoens-broek.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O--p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).
PENS, kopvlees, slachthuis
Bleylevens te Beitel tel.
045-418856.
IJSKAST 125,-; gasforn.
95,-; gasplaat 75,-; diepvries
190,-; wasaut. 195,-- ant. eet-
hoek, 6 stoelen 550,-, tel.
045-725595.
Te k. 2 eiken SALONTA-
FELS, waarvan 1 met pla-
vuizen, tel. 045-227533.
Te k. zwaar eiken BANK-
STEL 3-2-1, salontafel,
zwaar eiken eethoek, vr.pr.

’ 1750,- 045-451715.
VOORDEURLUIFELS,
div. modellen uit voorraad
leverbaar. Geurten Hoens-
broek 045-212531.
INBRAAKWEREND
hang- en sluitwerk. 100 vei-
ligheidssloten uit voorraad
leverbaar. Ook montage.
Reparatie inbraak-schade.
Geurten Hoensbroek 045-
-212531.
INLIJSTWERK, Keuze uit
200 schilderij- en portretlij-
sten. Nieuwe collectie
alum. wissellijsten. Geur-
ten Hoensbroek 045-212531.
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.Te" 045-416575.
Te k. LATEX voor binnen
+ buiten; beton + wegen-
verf voor V 2pr. Tel. 045-
-213563.
Te k. VERWARMINGS-
RADIATOR lang 130, hoog
100, dik 8 cm. 043-645628.

- Tek. wegens verh. INBOE-
tDEL 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. Drachtige manou

"KINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
ledikantje’ 1400,-;Tel. 045-
-257213.

■Te k. HERENKAPSA-
LONINSTALLATIE, kas-

' sa, open winkelstellage.
■ Tel. 045-312459.

Te k. KOLEN le keus. Tel.
045-422217 of 423199.
Aanbieding VLOERTE-
GELS 32 x 32 cm ’24,50
p/m2, tegellijm, voegsel en■ BTW inbegrepen, franco
thuis bezorgd. Tegelhandel

i Janssen v. Dorst. De Hut 7,; Gulpen. Tel. 04450-1970.

' Tek. SRV WAGEN, afm. 9■ x 2.20 br.m, Spijkstal met; opel Moter, dubb. assig:kleine wieltjes, geh. in or-■ gin.st. met koeling en rek-
ken, ook geschikt v. rijden-

-1 de videotheek of camper
APK gek. tot 1990, ’ 6500,-.. 045-323178.
Modern leder. BANKSTEL
3-2 zits als nw. vp ’ 1250,-.
Moderne eethoek'B-hoekig
iets moois vp. f 725,-. 2 mo-
derne witte fauteuils vp.

’ 300,-. 045-323830.
Te koop BANKSTEL
pr.n.o.t.k. Bosheide 60
Nieuwenhagen.- Te k. in Brunssum bü het
centrum VRIJGEZEL-
LENWONING m. grote
woonk., mod. inb.keuken
m. hal en balkon, grote
bergruimte, slaapk. m. Klei-
ne overloop, douche en toi-
let. Te bevr. na 18.00 uur
04758-2232.
Te k. van part.: antieke
eiken KAST, kist. bu-
reautje en bankje, alles in
zeer goede staat. Tel. 04406-
-15050 na 18 uur.
10 VLOERPLATEN (Du-
rox). afm. 2.50x0.50x0.15,
’400,-. Gremelsbrugge 36,
Rimburg (Landgraaf).
Te k. BABYKAMER Louis
Defosser, wit met blauw af-
gezet, 2 ir., nw. ’ 3400,- nu
vraagpr. ’1700,-. Tel. 045-
-226055.
Tek. manou 2-ZITSBANK-
JE + fauteuil, tel. 045-
-214541.
Te k. KOLENHAARD, zeer
mooi, zw. met bronzen ro-
zen, tel. 045-459492.
Moderne witte WOONKA-
MER-MEUBELS te koop.■ Schweitzerstr. 5, Eygelsho-
ven, tel. 045-454849, 17-20
uur.
Tek. WANDMEUBEL, eet-
hoek, nieuw, babykamer.
Tei. 045-243331.
Te k. 2-persoons BEDDEN
90x200 + 2 matrassen, pr.

’350,-. 043-623269.

Te k. eiken WANDMEU-
BEL (2.96 br.) Te bevr. Na-
middagse Driessen 52,
Übach over Worms. Tel.
045-316307.
Te k. PRACTICA spiegelre-
flexcamera, flitser, tas, Chi-
non groothoeklens + tele-
lens 200 mm. Te bevr. Na-
middagse Driessen 52,
Übach over Worms, tel. 045-
-316307.

De hoogste prijs voor oud-
papier en METALEN. Irik
Pappersjans 36, H'heide,
045-212913, na' 18 u. 045-
-253209.
Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels,
goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins, Kastel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
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.
Gevr. GASHAARD, gasfor-
nuis met oven + diepvries-
combinatie. 04490-10994.
Te k. gevr. 2e hands MEU-
BELS. Meubelhal Meers-
sen. In- en verkoop. Zr. Pa-
ladiaplantsoen 28 Meers-
sen. Tel. 043-644172.
Te k. gevr. restpartijen
WINKELVOORRADEN.
Uw aanb. naar postbus 63,
8.3980 Tessenderlo.
TUINFREES "te k. gevr.
Postbus 9, 6343 ZG Klim-
men.

WOONHUIZEN te koop
gevraagd, tot ’ 150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
via notaris binnen 24 uur.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed, taxaties, hy-
potheken, tel. 045-728671 of
04750-15135.
BRUNSSUM te k. half-
vrijst. woonh. Ind.: hal, ka-
mer, keuken, badk., w.c, 6
slpks., berging, vrijst. ber-
ging, tuin, loods ± 100 m2.
Geschikt voor kleine zelf-
standige. Vr.pr. ’130.000.Tel. 045-228662.
Te k. gevr. halfvrijst. ouder
HERENHUIS i.g.st. met
gar., regio Oost-Mijn-
streek. Pr. ± ’140.000,-.
Aanb. 045-424831.
Te k. gevr. WONING in
Brunssum, tot max.

’80.000,-. Tel. 045-250343.
OUD-GELEEN. Te k. tus-
sengel. woonh. Ind. entree-
woonk.+ parket, open
haard, aanbouwkek. met
app. toilet, v.-a-tuin, ber-
ging, verd. 2 slpk, badk. m.
ligbad en 2e toilet. Rollui-
ken vr.pr. ’ 109.000,- k.k.
tel. 04490-53044.
Van part. te k. royaal bedr.
annex BELEGGÏNGSP. te
U.o.W. Landgraaf, omvat-
tend o.a. 2 appart., waarvan
1 leeg te aanv., verder win-
kel (in gebruik als woonr.)
en 1 bedrij fsr. 10x8 mtr met
douches en kelderruimtes
afz. gas lichtm. te bevr. 045-
-715071.
Übach o. Worms, Lindestr.
37, goed onderh. woonhuis
(3 slpk.) met tuin en ber-
ëing, pr. ’92.500- k.k.'

iOPA o/g, 045-324133.
Eygelshoven, Bongartstr.
11, zeer g. onderh. woon-
huis (3 slpk., aanb.keuken)
m. kl. tuin, vraagpr.

’ 104.000- k.k. BOPA o/g,
045-324133.
Te k. luxe APPARTE-
MENT Heerlerheide, 2e
verd. grote woonk. m. op.
keuk., 2 slpks., voor- en
acht.zijde, balkon, vraagpr.

’ 85.000- k.k. 045-320307.

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 huurin Simpel-
veld. Pr. ’350,-; Te bevr.
045-443238/443716.
3-kamer APPARTEMENT
te huur, moet opgeknapt
worden. Tel. 045-223168.
Te huur WOONH. met be-
drijfsruimte v. 10x10x3.3
hg., oprit 30 m gesch. v. vele
doeleind. 3 slpk., keld. tuin,
§ar. cv., bj. 70 te Schaes-

erg, aanv. i mnd, ml. 045-
-313947.
KAMERS te huurDr. Cals-
straat 13 Schaesberg (bij
station) tel. 045-721658 na 18
u. 045-313898.
BOYENWONING te huur
met 2 slaapkamers. Tel.
04493-1368.
Gemeub. APPARTE-
MENTte h., Papperjans 40,
Heerlen.
Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon, tel. 045-416005.
Te huur WOONH. m. gara-
ge, 4 slpks., niet langer dan
± 1 jr., in Oud-Geleen, pr.
’700,-. Br.o.nr. GE 818
L.D., Markt 3, 6161 GE Ge-
leen.
KAMER te huur in Voeren-
daal. tel. 045-750229.
Te h. omg. KERKRADE
gem. zit./slpk. m. gebr. v.
gemeensch.keuk., badk. m.
figb., aparte entree, v. pers.
ouder dan 35 jr. Tel. 045-
-351294 of 045-214265.
Te h. Heerlen-Centrum KA-
MER in studentenhuis. Tel.
045-455755.
Te h. z.m. BOYENWO-
NING, Kerkrade, tel. na 18
uur 045-464096. Geschikt
voor 1 a 2 per.
Gem. ZIT-SLPK. te h. in
Brunssum.Te bevr. tel. 045-
-252049.

Te h. gevr. GARAGEBOX.
Tel. 04405-2936.
KAMERS Centrum Heer-
len 2 studentes zoeken 2,
tel. 045-766179.
Te h. gevr. zo spoedig mog.
WOONHUIS m. 2 a f slpk.,
omg. Valkenburg, event. m.
tuin. Tel. 04406-f6179.
Te h. gevr. WINKELRUIM-
TES in Z. Limburg A-l lo-
katie ± 50 m2br. o. nr. HK
664 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Te ruil EENGEZINSWO-NING te Hoensbroek tegen
eengez. woning Hoens-
broek-Heerlerheide of omg.
045-217399.

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, ’2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc, glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm. Vloertegels.
L.A.G. b.v., Industrieweg 5,
ind.terr. Borrekuil, Geleen,
tel. 04490-43985.

- Epen te k. APPARTEMENTEN/HOTEL. Hotelaccom-
;* modatie, 40 bedden met cv., bad, w.c, telefoon, KTV,
;' en radio, kitchenette. Het geheel is bedrijfsklaar. Terras
r en parkeergelegenheid, garage met berging. Pr. n.o.t.k.

' Tel. 04455-1268.~- Te koop of te huur speciaalzaak in

groenten en fruit
il met grote boyenwoning in winkelstraat. Inl. M. Thijs,
'. Bredalaan 33-35, Eindhoven, tel. 040-515016.

9 Kerkrade, Theresiastr. 72
g Halfvrijst. drive-in woning met garage en tuin, 3 slpk.,
"- cv.-gas, huurprijs ’ 788- p.mnd. Aanv. dir. Laura en
'■■ vereeniging, Rimburgerweg 2, Eygelshoven, tel. 045-

-'I 352324.

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenjJak-
ies te h. Boumans, Vredes-hofie 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
Te h. te BRUNSSUM gem.
zit-slpk. en eigen doucheen
w.c, 3 min. v. ziekenh. ml.
na 15.00 uur: Laanderstr.
85, Heerlen.
VALKENBURG te h. ge-
meub. appartement v. 2
pers. TV en tel. aansl. 04405-
-1342.
ZIT/SLAAPK, tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 uur 045-229654.
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.
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-
gingmetgoede omzetmog.-
heden. Ervaring gewenst.
Tel. 045-314719.
KAMERS te huur, alleen
voor uiterst nette personen.
Gelegen bij winkelcentrum
Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Te h. kamers en apparte-
menten te SUSTEREN,
04499-1615 of 06-52107978.
KAMER te h. met cv. te
Valkenburg. 04406-12875.

I DAMOISEAUX HeerlenI verkoopt en verhuurt meerI dan u denkt! (Verhuur zon-> der borg). Tel. 045-411930.

' Antieke KEUKENKAS-
i TEN vanaf ’475-, 3-drs.

eiken kasten vanaf ’475,-,
toogkasten vanaf ’975-,
cylinder bureaus ’ 1375-,■ slaapkamers vanaf ’ 1275,-.; Souren (witte boerderij bij■ Makro) te Nuth. Tel. 045--■ 243860.

■ Antiekhandel SIMONS
i biedt u een ruime keuze in

antieke meubelen en klein-
I goed tegen betaalbare prjj-
I zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.■ Dorpstraat 45a, Nuth, t.o.
kerk, naast Chinees restau-
rant

Van part. te koop veel
KLEINGOED (antiek) te
veel om op te noemen, tel.04754-5425T

I
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen; per week geopend.

! Nieuw!!! Unieke en enige
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no-sex). Tel.
045-351555.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Voor echte sexcontacten
bel je de „BANALE SEX-
BOX" 06-320.325.13 - 50
c.p.m. Echt pervers, echt
banaal! Ook mannen mo-
gen bellen!.
CLUB 28 ma. -vr. 11-24u.,
zat. 11-24 u. Tel. 045-
-420042.
BIGGY'S escortservice
van ma. - zat. 11 uur...?
Tel. 045-410034.

Nieuw escort
Het adres voor een lief
meisje bij u thuis vanaf

’lOO,- all-in
06521-27896

Bij privehuis 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.).
Gay-Bizar-Live 06-
-320.330.88 (50 cpm) Uni-
formen? Oh ja, lekker!.
„Karin zoekt een vriend...

Erotische
Afsprakenlijn

Snel: 06-32032580 (50
cpm)

Topsex is 2 handen vol!

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

Hardsex, keihard de lekkerste!

06-320-325-35
Bel snel, het voorspel begint...
Eroslijn: 06-320.321.22

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

met zn tweeën... .
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen. '(Alleen luisteren mag natuurlijk óók)

50 et/min.

06-320.330.03
06-sex

50 et. p. min.
Relax-Line

Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

★★*★★★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★*★★★★★★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag
06-320.320.08

★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

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

320.320.24
Orale-sex

06-320.323.40
mmh nieuw 50 et. p.rrf.

Ze kent geen
grenzen...

SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar

schokkend is ze altijd!
Luister zelf! 50 ct./m.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

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

Mirjam
van de

Tuk
met superhete
sex-ervaringen

06-
-320.323.63

50 et. per min.
Neem 'ns iemand bij „DE
BEURTBOX"! Alleen voor
kanjers en spetters! Alles
mag! 06-320.325.34 - 50
et. per min.
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel dan „DE JEUKBOX!"
06-32032516, 50 c p/m.

Sex Hotline
06-320-320-22

Hot News
06-320.323.66

50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

Wel opwindend... zo met
jou!FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel: 06-320.320.33
(50 cpm).

Nieuw privé
045-321038
Diana escortservice
045-215113

3Pnqr)ft-913149

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

Club
Bubbles

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

[DIANA DE KONJMS *
[
I BUURMAN-BUURVKUun f’ Cluroi bi|ff hetr*""'",. _ I
t,„„ 1

,
M«.-«»«"'l»»"'W'"" Ij nf,.ngQ.3'»^^ M

j S U-V A K l * f

J
fax KONTAKT CLUHf
nor vn riODumois r.l. <i3OO. ïoof eg i'Dii

CLUB ELLE met Terèse,
Mercedes, Tanja, Regina,
Claudia 043-218884. Te-
vens leuke meisjes gevr.

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.

'?ommo)C\
PE HEETSTE BOX r>%VAN NEDERLANP'XJ\

taboes na 21.00 uw(xgy/A

Sex Sc
Jonge meisjes

worden graag verwend'
's Nachts Live-Sex

v.a? 23 tot 7 ui
Harde taal

alleen v
Letitbe-zar

oei... dat is
Sex schandaal

zo smeuig om je n
Live spektakel

het lijkt wel ritmische c
Blijf bellen. Ook

S De kletslijn waar jezeker %
aan jetrekkenkomt.: Bel voor 'n superkontakt:

06^0.32430 |
Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag! 06-320.325.14, - 50
et. per min.
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.
Veronique, Melanie, Joy-
ce, Diane, Connie en Jill
voor als u weet wat u wilt!!!
Privehuis MICHELLE, tel.
045-228481.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling van
adressen. Tel. 04490-
-5092 1, Geleen.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
NOBEL ESCORT voor de
man met niveau. Maandag
t/m vrijdag van 14.00 tot
2.00-uur. Tel. 045-459597.
Ik zoek 'n boy met 'n hercu-
lesfiguur, die niet zacht is
met vrouwen! 06-
-320.325.12 - 50 c.p.m. T
NYMPHOMAANTJE.
BINNENPRETJE? Kom er
mee naar buiten. Bel de
pretbox en laat andere bel-
lers meedelen in de lol! 06-
-32032544, 50 C.p.m.
BEESTACHTIG goede lijn.
Supersexy geeft meer! 06-
-320.321.59 (50 c.p.m.).
Nieuw!!! Unieke en enige
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no-sex). Tel.
045-351555.

moesten ns \*# 0yw
■weten waar H-0'M-b^B-0-X||
ik vannacht 06 " 3*y2~5T5*_.

'__.(>...
HOMOBOX

10 MANNEN OP I LIJN

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

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

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

Hete BLIKSEM verwent u
...! Inl. 045-229718.

Madson Men's CluL
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.^
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.mi" .

Flirt-Box 06-320.330.0t
CLUB MIRABELLE. Open ma.-vr. 16.00-02.00 u. Dj
mogelijkh. vanaf ’75,-. Alleen safe-sex. Meeste"
aanw. 2 beschaafde gastvrouwen gevr. Burg. Frai»
senstr. 4, Kerkrade. 045-419823. J
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.

Live - Live - Live - Li"
Sex-Box

50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live -Jj!

Grijp je kans en laat je eens ■
opwarmen door 9 frisse jongens-A

Bobby's Gay Box *
Dollen met 9 jongensdie maar één gedachte hebt#i,

50 et/min.
' 06-320.323.01 "

Wie weet, misschien maak je we! j
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit prafêj
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bel*
met de Babbelbox doe je metzn tienen of, wannee'fll

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

('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.^
Vrijdag- en zaterdagavO<*

Live Show ws
en

Striptease
Grote Gracht 95, N

Maastricht.
Let op de palmen £r

in de etalage. _^

jciety's &
06-320.321* «n

I? v.a. 7/15 en 15/23 uur Ju06-320.321^ £»ur(bovenlBjr.) , g06-320.325'1 ft
'oor ,u'9 „. 0\06-320.324 2' £frs gewaagd .06-320.324-"
mond bij af te likken . ne06-320.324*" -~gymnastiek. 50 et. p.m. lij-
< in het weekend 4e

* fer
PRIVÉ Nathalie, Anita vaj J
af 12.00 t/m 20.00 u. '-* j*
045-723029. \\
Nieuw!!! Unieke en entëf tei
totale ONTSPANNING*' *\
MASSAGE (no-sex). I*V<
045-351555. J^Echte sex kent geen tijdf 'VERSIDECLUB E 9a<s'§ ?.Echt Ohé en Laak, DÜ*;
Ohè en Laak 1 oo mtr. vo°'
bij camping de MaasW"
tel. 04755-1854. _^
Speekselmaniakken. £meiden op de „SABBc1-
BOX" zijn bezig met W
(sex)hobby. Smakk* j,imag, pas op voor kortst e
ting. 06-32032569, 50 -* tj

[ p.m. ij
Heren opgelet

Club S
I 2000 "7 dagen in de week op^. ci Ma. t/mvr. 11-24u., zat»' <i zond. 14-24 u. Tev. mei*". gevr. Rijksweg-Nrd. "i 'Geleen. Tel. 04490-423^' PRIVÉ meisjes SelfkaIJ,'.09-49-2456-1053, 's m<". gens vanaf 08.00 u. s

' Spik splinter nieuw! ■*■'RIA, Tanja en Natas)*1[ 045-229718 - 228738^^
KIJKOTHEEK videod^■ leuke meisjes aanweZ'»
jTel. 045-718067. s
'.Privé CORINA, Ange'*;■ Petra, Chamilla en Mar|S

ka. Tel. 045-227734._^jr KANDRA en Joyce, iC,, 03.00 uur, privé en escO';. tev. meisje gevr. n4^. 228975. f*

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
il|heet|j|

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m, pb. 157ZVgg^

-Club Margo, met nie-'*. S.M., Sauna, massage fjg
6 lieve dames. RIJKSW*
ZUID 1318, Gelee'^- 04490-48448. Teve"

' meisje gevr.
jNieuw, DE TIPPELLIJ-*
Kom in direkt contact rn»

- opwinende dames die er
hobby van maken. Bel u", 320.330.66 (50 c.^___h^
06-320.325.36 „DE GL £
BERBOX" voor kein*»"
glibberige sex-afsprak»

j mannen mogen ookbeN
50 c.p.m. _^-^
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NDU/PC boreenop aanpassing
fusieplannen

- Elsevier, De Ne-. -'andse Dagbladunie en de Pers-
iPj-binatie praten momenteel over
L^ minder vergaande samenwer-
Cgsvorm. Secretaris J. van Veen
£ deRaad van Bestuur van Else-
gr heeft dit gisteren tegen het. iNp gezegd.

?l er wordt gepraat over minder
Irëaande samenwerkingsmodel-
J* 's overigens een normale gang

11?zaken als het meest vergaande
i^11voor een fusie bij de betrokke-
Cop weerstan(* stuit, aldus Van
fvT'ï- Hij kon donderdag niet mee-
* 'en wanneer dit overleg zal wor-
l1* afgerond. De NDU is een doch-

°nderneming van Elsevier.

November 1988 werd het voorne-
.el bekendgemaakt te komen tot
kj" integratie van NDU en PC, met
ll^ondering van de redacties van
5? betrokken dagbladen, de adver-. itie- en de oplageverkoop. Daar-
,|Ben leven bezwaren bij de NDU-
jofbladen Algemeen Dagblad en

tl^C Handelsblad en de PC-kran-
ZTrouw en Volkskrant. Van Veen
ïst erop dat de adviesprocedure,.06 niet is afgerond. De directies

J^hten nog op het oordeel van de
j^ernemingsraden en de stichtin-
C? die de identiteit van de PC-

bewaken.

FMO
Prof. drL. Mermes, algemeen direc-
teur van de Nederlandse Financie-
rings-Maatschappij voor Ontwikke-
lingslanden), kondigde tijdens de
bijeenkomst aan dat de FMO haar
portefeuille dekomende vijfjaarwil
verdubbelen tot circa ’ 1,1 miljard.
Met enkele banken worden binnen-
kort besprekingen begonnen over
mogelijk co-financieringen. Ook
wordt gedachtaan vestigingvan bij-
kantoren in landen waarin de FMO
relatief veel projecten heeft.
FMO's betrekkingen met lokale ont-
wikkelingsbanken, collega-instel-
lingen en niet in de laatste plaats
met Nederlandse ondernemers en
investeerders zullen worden geïn-
tensiveerd, waarmee een verrui-
ming van het aanbod van financie-
ringsprojecten kan worden bereikt.

Bijkantoren
In dit kader past ook het plan om
door te gaan met de vestiging van
bijkantoren in landen waar zich een
concentratie van projecten bevindt.
Naar de mening van Mermes groeit
ook in de Derde Wereld de belang-
stelling voor de particuliere sector
in het ontwikkelingsproces, mede
als gevolg van de in veel ontwikke-
lingslanden sterk toegenomen
schuldenlast.

Eind 1988 waren de totale FMO-in-
vesteringen opgelopentot’ 619 mil-
joen in 155 bedrijven, ontwikke-
lingsbanken en instellingen voor de
financiering van het kleinbedrijf in
41 landen.

Krupp in de
rode ciifers

l elei?^N ~ Het staal"> machine- en
n s tr°nicaconcern Krupp heeft vo-

'%3t&T een verlies van 10° miljoen
r e<!, i Beleden, het eerste negatieve
citaat sedert 1983.

stf-^ngrijke verliezen in de con-
voo ector neDDen tot verlies
UUr/ het hele concern geleid. Alle

e divisies hebben winst ge-
% h maar le was net voldoende
Oh et verlies in de installatiebouw
J-j. 'e vangen. Over 1987 boekte
■n-ijPP een wmst van 42 miljoen

beursoverzicht
ffoger

- De Amster-«mse beurs heeft de dag over-
WaBend wat h°/j*er gesloten en
VaTf daarmee geheel in de lyn«n Wall Street. Sommige koer-
ij n ontwikkelden zich nogal gril-
le' 'naarvan een hectische stem-
s'in8zoals in Frankfurt was geen
da *"'e omzet was in Amster-
Pa

m ook wat lager dan de voor-bande dag. Hy bedroeg f 1416

" "noen, waarvan f 776 miljoenln aandelen.

dm grote aandelenfondsen ge-
ma g jn zien wat wisselvallig,
a aar de verschuivingen bleken
n.o i

eind van de rit meestal, galklein. Van de internationa-
le .r?31"061* trok Akzo f i-70 aane2L ,155 *20- Kon- olie sloot 70
nan a,ger °P f 123,90. In de fi-
«neiele sector was Amrobank

f »tlndeliJk een gulden beter op«,70 Stad Rotterdam moesteen gulden terug naar f 152.
edlioyd begon voorzichtig ho-

f 9 o?laar kon de das toen weer
lO*- 0 beter afsluiten opf 290,20.
f j .sft _moest f 1 terug naar
wiet J ' maar Internatio-Müller
vnf *-'30 aan de koers toe teuSS?1 °P f 80-80. De obligatie-
si *^kt gaffractionele verliezen te

in» A/nroDank nam wat gasterug
"zake de grijze handel in niet««gegeven stukken DSM. Deze

werden echter
rr.!6! duuraer en verhandeld tot££d def 115,50 tegen een uitgif-"«koers van f 108.

Roparco schaft
rente afop
kleine saldi

Van onze redactie economie

ROTTERDAM - Roparco, de
spaarbankvan deRobeco Groep
in Rotterdam, geeft geen rente
en winstuitkeringmeer op tegoe-
den beneden duizend gulden.
Ongeveer 50.000 van de in totaal
240.000 rekeninghouders van
Roparco heeft minder dan 1000
gulden uitstaan (gemiddeld is
het zelfs maar iets meer dan 200
gulden).

In een briefaan de rekeninghou-
ders schrijft Roparco dat de ren-
te niet meer wordt vergoed om-
dat de administratie (het sturen
van afschriften en derente-opga-
ve aan defiscus) veelal meerkost
dan de rente en winstuitkering

die moet worden bijgeschreven.
„Het is een efficiency-maatre-
gel," aldus een woordvoerder
van de Robeco Groep.

Overigens had iedere Roparco-
spaarder al de verplichting mini-
maal 1000 gulden in te leggen.
Door overheveling van bedragen
naar andere beleggingsfondsen
van de Robeco Groep komt het
vaak voor dat op de Roparco-re-
kening bedragen van minder dan

1000 gulden staan

Duitse chemie verwacht
verdere produktiegroei

FRANKFURT - De al jaren op-
gaande lijn in de Westduite chemi-
sche industrie zal ook dit jaar wor-
den doorgetrokken. Er zijn thans
geen aanwijzingen voor dat er een
eind komt aan de positieve ont-
wikkeling. Dat heeft het Verband
der Chemischen Industrie (VCI)
gisteren laten weten. Het voorziet
voor 1989 een reële produktiegroei
van twee procent.

Verleden jaar heeft de bedrijfstak
omzet- en winstrecords geboekt. De
omzet in chemische produkten

groeide met zeven procent en ging
voor het eerst de 150 miljardmark te
boven. Met inbegrip van de han-
delsomzet en de verkoop van niet-
chemische produkten van de indu-
strie kwam het verkoopcijfer zelfs
boven de 180 (voorgaand jaar 169)
miljard mark uit.

De beslissende stimulans kwam uit
de buitenlandse vraag; de uitvoer
van de Duitse chemische industrie
nam met elf procent toe tot tachtig
miljard mark, zodat de export een
aandeel van 53 procent bereikte.

Het aantal werknemers nam met 0,6
procent toe tot 575.000.
Aan de wederom gunstige ontwik-
keling van de winsten heeft de
„voor een deel zeer hoge bezettings-
graad" aanzienlijk bijgedragen. Be-
halve de toeneming van de koop-
kracht in de Bondsrepubliek zelf is
de sterke economische ontwikke-
ling bij de belangrijkste afnemers
de oorzaak geweestvan de goedere-
sultaten in de Duitse chemische in-
dustrie.
VCI-voorzitter Helmut Sihler deel-
de mee dat verleden jaar voor een
record van tien miljard mark in de
chemie is geïnvesteerd, terwijl nog
eens tien miljard aan onderzoek en
ontwikkeling werd uitgegeven.

Sihler leverde kritiek op de lange
tijd die verstrijkt voordat vergun-
ningen worden afgegeven voor de
bouw van chemische installaties.
De verwerkingstijd van aanvragen
bij de overheden, die in 1985 nog on-
geveer elf maanden bedroeg, is in-
middels opgelopen tot 22 maanden
en het ziet er volgens hem naar uit
dat die periode nog langer zal wor-
den.

Mogelijk Japans bedrijf in Paal
BERINGEN- De Japanse fabrikantvan gereedschappen Makita Tools
toont interesse om in het Belgisch-
Limburgse Paal een vestiging te
bouwen. De optie die het bedrijf op
enkele gronden genomen heeft is
daarom nuverlengd tot 1 mei. De in-
dustriezone in Paal is momenteel
erg in trek bij diverse bedrhven. Er
zijn onderhandelingen aan de gang

met verschillende ondernemingen
die zich daar zouden willen vesti-
gen.

Het gemeentebestuur van het Bel-
gisch-Limburgse Beringen (Paal is
daarvan een deelgemeente) zorgt
voor de verkoop van de gronden,
maar de onderhandelingenvoor het

aantrekken van nieuwe bedrijven
wordt voornamelijk gevoerd door
de Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappij van Belgisch-Lim-
burg. In Beringen zal overigens een
bedrijvencentrum worden ge-
bouwd, dat faciliteiten verleent aan
startende ondernemers. Het wordt
het zesde bedrijvencentrum in Bel-
gisch-Limburg.

economie

Minister blijft uitgaan van werkelijke behoeften

Bukman: 'Bedrijf
mag profiteren van
ontwikkelingshulp'
JN HAAG -Er is niets fout aan als het Nederlandse bednjfs-
ren baat heeft bij de activiteiten die Ontwikkelingssamen-
Fking in ontwikkelingslanden ontplooit. Geen enkele facili-
Pl van het departement mag echter de eigen inspanning van
f** bedrijfsleven vervangen.

f^ster Bukman van ontwikke-
jSSsamenwerkingzei dat gisteren~ °en Haag op een bijeenkomst
F het Nederlands Christelijk
t"rkgeversverbond en FENEDEX.
[* de vraag wat Ontwikkelingssa-

menwerking voor het Nederlandse
bedrijfsleven kan betekenen, blijft
uitgangspunt wat de reële behoef-
ten zijn van de ontwikkelingslan-
den. Nederlandse bedrijven worden
daarbij ingeschakeld voorzover zij
daaraan een juiste bijdrage kunnen
leveren: een goede verhouding tus-'
sen prijs en kwaliteit, aldus de be-
windsman.

Mogelijkheden
Volgens de woordvoerder van de
Robeco Groep hebben de kleine
Roparco-spaarders nu twee mo-
gelijkheden: ófzij laten hunklei-
ne bedrag gewoon staan, maar
krijgen dan geen rente meer, óf
zij vullen het aan tot boven de
1000 gulden en krijgen dan weer
voor het volle pond rente en
winstuitkering.

Overigens zijn dezekleine spaar-
ders binnenRoparco écht 'klein.
Bij dit spaarfonds is in totaal vijf
miljard gulden ingelegd. Dat
komt neer op een gemiddelde
van ruim 20.000 gulden per reke-
ning.

Mogelijk
acties bij

Hoogovens
BEVERWIJK - Leden van de in-
dustriebonden van FNV en CNV
hebben de directie van het staalcon-
cern Hoogovens (17.000 werkne-
mers) gisteren gedreigd met acties
als er niet vóór 9 februari betere
voorstellenvoor de nieuweCAO ko-
men. Het huidige bod van Hoogo-
vens is op alle fronten niet aan-
vaardbaar, zo hebben zon 650 leden
van beide bonden donderdag beslo-
ten op vergaderingen in Beverwijk.
Als er op 9 februari geen ander bod
ligt, komen de leden opnieuw bij-
een om een beslissing over acties te
nemen. Welke vorm en duur de ac-
ties krijgen (stiptheidsactie, werk-
onderbreking dan wel staking)
wordt die dag bepaald.
De onderhandelingen over de
Hoogovens-cao liepen vorige week
vast op deweigering van de directie
om voor het kantoor- en dagdienst-
personeel de 36-urige werkweek in
te voeren en de voorwaarden die
Hoogovens stelt aan volledige in-
voering van de vijfploegendienst.

De werknemers in de ploegendien-
sten zouden 1,5 procent van hun
toeslagkwijtraken, bijna allefeestd-
agentoeslagen en nog eens twee va-
kantiedagen. Op het gebied van
loonvan Hoogovensvoor dit jaar 1,5
procent verhoging geboden en 0,5
procent eenmalige uitkering. De
bonden willen twee procent struc-
tureel.

Winststijging
voor Texaco

NEW VORK- De Amerikaanse olie-
maatschappij Texaco heeft in het
vierde kwartaal van vorig jaar een
winst geboekt van 296 miljoen dol-
lar tegen een verliesvan 4,67 miljard
dollar in dezelfde periode een jaar
eerder. Na een verlies van 19,24 dol-
lar per aandeel vorig jaar werd nu
een winst behaald van 1,21 dollar.
De omzet is afgenomen van 9,4 tot
8,5 miljard dollar.
Over heel 1988 werd een winst be-
haald van 1,3 miljard dollar tegen
een verlies van 4,14- miljard dollar
een jaar eerder. Dat betekent een
winst van 5,35 dollar per aandeel te-
gen een verlies van 17,03 dollar per
aandeel vorig jaar. De omzet was
200 miljoen minder en kwam uit op
35,1 miljard dollar.
Goede resultaten zijn behaald in de
raffinage, de verkoop en de petro-
chemie. De resultaten uit exploratie
en produktie vielen tegen.
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USX Corp 31,00 31,00
US West 59,60 59,60
Warner Lamb. 79.00 78,60
Westinghouse 53,80 53,90
Woolworth 52,20 52,40d
Xerox Corp. 58,50 60,00
Certificaten buitenland
AMAX Inc. 52,50 52,90
Am. Home Prod. 165,00
ATT Nedam 61,50 62,00
ASARCO Inc. 56,00
Atl. Richf. 175,00 174,00
Boeing Corp. 120,00 123,00b
Can. Pacific 37,00 37,00
Chevron Corp. 100,00

Chrysler 57,00 57,00d
Citicorp. 52,20 53,70
Colgate-Palm. 94.00 93,00
Control Data 38,00 38.00
Dow Chemical 187,00 189,00
Eastman Kodak ■ 96,00 96,00
Exxon Corp. 91,00 91,00
Fluor Corp. 45.00
Gen. Electric 93,00 94,00
Gen. Motors 182,50 183,50
Gillette 68.00 69.00
Goodyear 101,00 99,50
Inco 75,00 75,00
1.8.M. 250,00 249,00
Int. Flavors 100,50 100,50
ITT Corp.. 107,00 109,50
Kraft Inc 200.00
Kroger 18,00 18,00
Lockheed 88,50 90,00
Merck & Co. 127,50 126,00
Minn. Min. 129,50 135,00
Pepsi Co. 78,00 77,00
Philip Morris C. 212.00 211,50
Phill. Petr. 41,00 42,00
Polaroid 76,00 75,50
Procter &G. 180,00 184,00
Quaker Oats 105.00 104,00
Schlumberger 70.50 69,60
Sears Roebuck 82.00 85,50
Shell Canada 78,00 80.50
Tandy Corp. 78,50 80,50
Texas Instr. 86,00 87.00
Union Pacific 139,00 141,00
Unisys Corp 60.00 58,00
USX Corp 62,00 62,50
Vanty Corp 4,10
Westinghouse 111,00 111.50
Woolworth 106,00 107,00
Xerox Corp. 115,00 118,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 551,00 543,00
Dresdner B. 312.00 310,00
Hitachi(soo) 1400,00 1400.00
Hoechst 298.00 303,00
Mits.El.(soo) 410,00 410,00
Nestlé 7300,00
Siemens 540,00 533,00
Warrants
Akzo 40,70 41,40
AMRO warr. 3,20 3,10
Asia Pac Gr F. 6,80 7,00
Bogamij 9,40 9,80
Falcons Sec. 14,65 14.60Honda motorco. 2550,00 2550,00
K.L.M. 85-92 124,00 124,00
Philips 85-89 19,00 18,30
Stßankiers a 2,20 2,10
Stßankiers b 3.30 3,20
Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100,00 100,00
Aegon wan 13,30 13,20
10/2 ABN 87 98,00 98,00
13Amev 85 97,75 97,75
13Amev 85 95,80 95,80
10 AmevBs 100,75 100,75

11 Amev 86 99.00 99,00
14UAmro87 98.00 98.15
13 Amro-BankB2 101,50 101,50
10/2Amro 86 97.75 97,75
10 Amro 87 98,80 98.80
53/< Amro 86 101.15 101,15
Amro Bank wr 27,50 29,00
Amro zw 86 68,40 68.50
9 BMH ecu 85-92 102,00 102,00
7 BMH 87 98,00 98.00
llCCßaboB3 101,50 101,50
9 CCRabo 85 105,00 105,00
7 CCRabo 84 108.00 108,00
10' «EEG-ecu 84 101.25 101,25
9'-4EIB-ecu 85 105.75 105.50
12' 2 HlAirl.F 94,25 93,75
12 NIBiBI 85-90 102,00 102,00
11'/«NGUB3 101,50 101,50
10NGU 83 100,50 100,50
JM NMB 86 86,25 86,25
NMB warrants 41,50 41,75
83/4 Phil. 86 95,50 95 50
Wt Phil.B3 95,10 9510
14'4Un.Becumy86 99.75
12'/«Unil. 97,50 97,50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,20 5.20Bredero eert. 1.50 1,50
11Bredero p 0.90 0,90

Breev. aand. 6,70 6,70
Breev. eert. 6,00 6,00
Leidsche Wol 2,20 b 2,50bLTV Corp. 2,10 2,10
Rademakers 29.00 29,00
RSV. eert 1,56 1,55
T/n RSV 69 90,00 90,00

Parallelmarkt
Alanhen 16,90 16,90
Berghuizer 57,00 59,00
Besouw Van c. 40.00 41,50
CB Oblig.F.l 101,50 101,50
CB Oblig.F.2 101,50 101,60
CB Oblig.F.3 103,10 103,10
De Drie Electr. 29,00 28,00
Dentex Groep 36.10 36,70
Dico Intern. 82.50 e 82.50
DOCdata 33,00 33,00
Geld.Pap.c. 76,00 75,50
Gouda Vuurv c 62,50 64,00e
Groenendijk 31,00 31,00
Grontmij c. 103.00 101,00
Hes Beheer 222,00 223,00
Highl.Devel. 12.00 b 12,00b
Homburg eert 3.60 3,50
Infotheek Gr 20.60 20,50
Interview Eur. 7.80 7,80
Inv. My Ned. 45.00 44,30
KLM Kleding 28,40 28,30
Kuehne+Heitz 27.20 27,10
LCI Comp.Gr. 36.40 37,00e
Melle 285.00 285,00
Nedschroef 71.40 72,00
Neways Elec. 10,50 10,50
NOG Bel.fonds 30.20 29.90

PieMed. 11,40 11,50
Poolgarant 10,35 10.35
Simac Teen. 17,80 17,90
Text Lite 5,80 5,90
VerkadeKon. 265.00 265,00
Weweler 75,90 74,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk.

Abn c apr 45,00 365 1,00 1,20
abn c jul 45,00 1226 1,70 1,80
abn c okt 45,00 261 2,10 2,10 b
abn p jul 40,00 1010 1,20 1,00
abn p jul 45,00 1106 3,60 3,50
akzo c apr 150,00 480 9,90 10,50
akzo c apr 170,00 569 1,90 2,00
akzo c jul 160,00 227 6,50 6,60
akzo p apr 150,00 248 3,60 3,00
amev p apr 55,00 357 2,00 2,00
amro c apr 80,00 287 4,80 5,50
amro c apr 85,00 970 1,70 2,60
dTI c feb 210,00 1443 1,70 1,25
d?l c apr 215,00 324 1,80 1,80
eoE c mrt 280,00 590 3,00 a 2.50
eoE p feb 260,00 313 1,70 1,40
eoE p feb 265,00 415 3,20 3,00
eoE p mrt 265,00 1023 5,50 5,10
giSt c apr 40,00 327 1,60 1.30 a
giSt p jul 35,00 349 1,60 1,80
hoog c apr 75,00 663 4,70 4,60
hoog c apr 65,00 238 1,50 1,30
hoog p jul 75,00 309 6,50 6,50
kim c apr 45,00 1142 130 1,70
kim c jul 45,00 313 3,10 3,00
kim p apr 45,00 334 2,40 2,50
knP c apr 45,00 305 5,80 5,60 a
knP c apr 50,00 398 230 2,30
knP c jul 55,00 320 1,60 1,50
nis p feb 112,50 1025 I,loa 1,10
nly p n9l 102,50 1000 4,50 a 430
natn c apr 70,00 697 IJ3O IJ3O
natn p apr 65,00 239 1.20 1.20
phil c apr 35,00 356 2,60 2,70
phil c jul 40,00 372 130 U 0
phil c okt 35,00 219 3,60 3,80
phil p apr 35,00 355 1,50 130
phil p jul 40,00 261 530 530
olie c apr 120.00 425 6,90 6,40
olie c apr 125,00 1077 3,70 3,10
ohe c apr 130,00 494 2,00 1,50
olie c jul 130,00 236 2,90 2,40
olie c 093 115,00 389 22,00 22,00
olie p apr 120,00 304 1,50 b 1,60
unil c apr 120,00 277 12,00 12,00
unil c apr 130,00 1008 5,50 5,00
unil c apr 140,00 382 1,60 1,50
unil c jul 140,00 917 3,00 230
unil p apr 120,00 590 130 130

i=l»ttn g=bi«d«n--i-di».
b=bieden k=late*r+u-di«.
c=ii-claim k=gedain+k
d=r»-divid«nd Nftdaan+g
e=ggdaan- bieden vk=ilotkoen vorige dag
«--gtdaan-r-litM tk=tlotkMrt gisttrta

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 26-01.1988 om14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles inkg:
Goud: onbewerkt ’ 26.940-/ 27 440-
-vorige ’ 26.850-/ 27.350; bewerkt ver-
koop ’ 29.040; vorige ’ 28.950 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 375-/ 445 vorige

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

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,02 2,14
Brits pond 3,57 3,82
Can. dollar 1,69 1,81
Duitse mark(100) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,76 1,88
Jap. yen (10.000) 159,50 164,50
Ital. Ure. (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) 130,50 135,00
Zweedse kr. (100) 31,65 34,15
Noorse kr. (100) 29,65 32,15
Deense kr. (100) 27,60 30,1(5
Oost.schill.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1.89
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 47,00 50,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0.06
Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,08025-08275
Brits pond 3,6915-6965
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,135-33,185
Belg. franc 5,3905-3955
Zwits. franc 132,670-720
Japanseyen 162,52-162,62
Ital. Ure 15,405-455
Zweedse kroon 33,120-33,170
Deense kroon 29,050-29,100
Noorse kroon 31,155-31,205
Canad. dollar 1,75925-76175
Oost. schill 16,0530-0630
lers pond 3,0280-0380
Spaanse pes 1,8160-8260
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8230-8330
Hongk.dollar 26,60-26,85
Nieuwz.dollar 1,2685-2785
AntiU.gulden 1,1500-1800
Surin. gulden 1,1500-1900
Saudische rial 55,35-55,60
Ecu gulden 2,3540-3590

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 306,8 307,2
alg.-lokaal 297,4 297,9
internationals 317,0 317,2
industrie 268,6 268,9
scheep/luchtv. 274,3 273,5
banken 358,3 362,3
verzekering 609,0 610,0'
handel 497,0 496.0cbs obl.index 113,3 113,0
rend. staatsl. 6,50 6,51
waarvan 3-5 jr 6,45 6,45
waarvan 5-8 jr 6,51 6,53waarv.s langst 6,63 6,64
rend. bng-len. 6,73 6,73
rend. banklen. 6,49 6,50

Avondkoersen Amsterdam

In verband met een langdurige storing
in het telexverkeer konden wij gister-
avond niet beschikken over avond-
koersen van Amsterdam.

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

Begin 2261 61-1°22.37 190.20 861.29
Hoogst 2303.57 1044.10 191.56 876.51
Laagst 2252.86 1018.16 189.19 857.72
Slot 2291.07 1039.23 190.43 871.89
Winst' +25 18 +14.42 -0.06 +8.89
verlies

Vrijdag 27 januari 19895

Massale opkomst gisteren van FNV-leden, werkzaam bij Hoogovens. De Industriebond FNV
peilde de actiebereidheid in verband met het vastlopen van de CAO-onderhandelingen met de
directie van Hoogovens.
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- m Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - LiHEZZSBKIZïBBdI^BB^I^Bd^I

-**o*'"». THE HIGH
itjp*» csaHsaa

E nieuwenhagen f
m Vrijdag, zaterdag en zondag
■ geopend vanaf 20.00 uur.

Zondagmiddag discomallnee
vanaf 14.00 uur.

Tijdens de karnaval zijn wij
geopend op zaterdag en zondag
vanaf 20.00 uur (gekostumeerd)

Beuteweg 14, Nieuwenhagen
Tel. 045-312510

AUWT WIEVERBAL KERN ECHT
Woensdag 1 febr. 20.33 uur.

Opgeluisterd door "8 Zaate Hermeniekes"
"5 Carnavalsverenigingen" "Gratis Treintje"

Kasteleins Kern Echt:
De Witte, Spee, De Tamboer, Chapeau,

Stoba, Moustache, De Broewerie, Apollo,
't Hoekje, De Port, Royal, Bruin café Spee,

De Mert, Majestic.

LA DILIGENCE . —n<°pverzoek

.__ MÉlx- LA STRADA
"^^►/JJL >^ yj&Rff" Gesloten v.a. 30 januari t/m 8 februari

Donderdag 9 februari

'* \P v; "" HOTA BAL met trio kwatscheen begrip in Limburg

mm w_^_^_W-_-_^-m_mmm m

Café-dancing-kelderbar

fflhite Horse
Kerkstraat 4,Eijsden,

I tei. 04409-1334 Zaterdag 28 januari

/£T"\ PRINSE-en
{ P I CLOWNE-
I m BAL
3^v, l m.m.v.JOEHAMEBAND

Aanvang 20.11 uur

_fi_m_\^m_^ïi^t^^^\\m \^_W_^^-\
vindt _w'^_^_m 'W'W.v'.v._^m I 111'll'H'B _^_wons ot» Ak^BHB ifnUß t^LwtÊÊÊtÊAwtÊl^km _^_W_^^Ê_mcac-na F-Ti L*B IM^^ "' *■*^^^^.^^l
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m DE SMID
| dancing | Reijmerstok
Zaterdag 28 januari:

DE STEPS (bovenzaal)

DISCO (benedenzaal)

De Smid, 2 onder 1 dak
ledere zaterdag disco met live muziek

Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID
Telefoon 04457-1321

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag DANSEN met

orkest
PROMOTION

Dinsdag GEZELLIGE
AVOND voor

alleenstaanden met orkest

PROMOTION

i'-'m_\m pi«
3

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 28 jan. GAME

UITGAANSCENTRUM
Tijdens de carnavalsdagen zijn wij geopend op vrijdag, zaterdag en zondag 1

| CARNAVAL BRASIL ]____________ ; '-*
Een daverende carnavalspartij In Zuid-Amerikaanse sferenlH

* vrijdag: een doldwaze surprlse-nlght
* Zaterdag: DISCO Po Brasll. Muziek: Brasil/disco

* zondag: Carnaval Brasll „live" met een te gekke
rythm & Steelband. Muziek: Brasil/disco

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

Gemeen-
schapshuis
Schimmert

zaterdag

| DISCO l

Zaterdag 28 januari a.s.

Grote carnavalsavond
incafé 'T Wolf je met
hetbekende orkest

van Jo Houben.
Kasperenstr. 54,Kerkrade

tel. 045-413662.

DISCO-DANCING

WHITE-HORSE
HULSBERG

Zaterdag DISCO
Zondag

DISCO-MATINEE
tijdens de carnaval alle dagen geopend

I Ml^Bßß^l^l^l^lll^l^Ml^l^Blll^Hl

W-W_W—-^—-^^—^—^^—-

/jT-km \ Z II I _ THE BEST IN

"
.SI LIGHTAND

vI l J

Hnf_i_ss
' "*■_■«^ ' 'p* NEW-STYLE

'M \U* AL- SUSTEREN
\jJiP5-* «E; STATIONSTR-i. *. "f TEL. 04490-385'

zaterdag 28 januari

SATURDAYNIGHT
STRIP SPECIAL

ledere zondag

DISCOMARATHON
Nonstop discovanaf 14.00 uur

SILO-verharding, erfverh.
etc vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Onderdelen Bank SCHIN-
NEN. Tel. 04493-2715.

Gebr. MACHINES, 6- en
12-riiige Fahse bietenzaai-
macnine; 6-rijige Hassiazaaimachine voor maïs, bie-
ten, erwtenetc; 6- en 12-rij-
ige granulaatstrooier;
Imants spitter 1.80; Mullos
U-snij der m. hefmast; 5- en
6-tons kipwagens; De Boer
strobalenhakselaar; Hola-
ras kuilverdeler; 4-schaar
Krone wentelploeg. Collé,
Nusterweg 90, Sittard. Tel.
04490-19980.
T.k. ca. 3 ha goed BOUW-
LAND, één kavel, in de
omg. Beek, vliegveld Zuid-
Limburg. Br. ond. nr. MA
542 LD,Stationsstr. 27, 6221
BN Maastricht.

Te koop: Fendt 309 LSA/86
HP; Steyr 8160/140 HP met
terugrijinrichting; Ford
7700 FW/92 HP: Truitkisten-
transportwagen ’ 2000,-
-incl. BTW; div. kuilvoer-
snijders vanaf ’300,-; Ur-

fent 21 m. veldspuit; Gilles
-zonnigebietenrooier, mcl.

ontbladeraar met blad-
band. FRISSEN 8.V.. Val-
kenburg a/d Geul. 04406-
-40338.

Kennel v.d. HERDERS-
FARM heeft jonge Duitse
herders te k. (34490-10652.

Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. zeer mooie DWERG-
POEDELS, pups, apri-
cotkleur. Tel. M5-222413.
Te k. kruising BOUVIER-
ROTTWEILERPUPS. Tel.
04459-1237.
Te k. z.m. DWERGTEC-
KELTJES rood en zwart
met stamb. Prov.weg Zd.
143 Oirsbeek.
Te k. prachtige YORKSHI-
RE terriertjes, geënt ontw.
en stamboom, goedkoop,
tel. 04490-33594.
Te k. ruime VOGELKOOI
e.a. vogelbenodigdheden.
Te bevr. Namiddagsche
Driessen 52, Übach over
Worms. Tel. 045-316307.
Te k. kruis. BOUVIER-
/ROTTWEILER pup, teef
tev. vlinderhondies reu 17
mnd. m. stamb. 045-229519.
Jonge bruine en zwarte
KIPPEN, tegen de leg,
Henk Ploemen, Broekhui-
zenstr. 53,Rimburg tel. 045-
-320229. .
Te k. BOOMERHONDJES
8 wk. oud, geënt en ontw.
tel. 045-229307.
Weg. omst. te k. BOUVIER.

I IV2 jr. pr. ’350,- tel. 045-
-229307.'Te k. YORK-TERRIER,
klein soort, zeer mooi, teef-
je, m. stamboom, 045-
-459492.

1

Te k. gevraagd RECREA-
TIEPAARD. Aanbiedin-
gen. Tel. 045-216527.
Te k. jonge BOUVIERS

’350,-. Tel. 045-320870.
Te k. jonge Duitse DOG,
teef, zwart, 3 mnd. oud en
reu van 9 mnd. gevlekt.
Geneinde 14 Itteren-Maas-
tricht.
BOUVIER, Teef, 10 mnd.
waaks, met papieren.
Eyserweg 3 Trintelen.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Sloop-, loop- en SCHADE-
WAGENS tegen redelijke
prijs, gratis afhalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
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.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens te k. auto's. met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Te koop BMW 320 autom.
in perfecte staat, apk tot 3
jan. '90. Vr.pr. ’ 2700,-. Tel.
322771. Koempel 41 Lgrf.

. Tek. 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.
Ford FIËSTA 100% APK
11-'B9 ’ 1850,-045-225913.
CITROEN GSA '81 100%
als nieuw APK 2 mnd. '90,
vr.pr. ’2250,- 045-415528.
Te k. FIAT 127 mei '79kl. z.. wagen verk. i.z.g.st. Dorps-

I str. 19, Bingelrade.
Te k. Opel ASCONA 2.0 S

1 Berlina bj. '79, i.z.g.st. prijs
F n.o.t.k. 045-227357.

' SEAT-DEALER A.C.H.,- Jeugrubbenweg 20 (bij

" Randweg) te Hoensbroek.
i 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 1.7Van 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- %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 R5'85 en, '81; Honda Accord '79;Honda Civic '80; Lada- 2105G'83 en '82; Talbot So--1 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
i '84: Fiat Panda 45 '81; Fiat: 127 '78; Sunbeam 1000 '79;
iAustin Allegro '78; Seat 133,Luxe '80; Subaru 1600 '87;

" Fiat Polski '77. Inr. en fin.
mog. Donderdags koop-

" avond.
iRENAULT R 9 GTS, bwj.. 9-'B2, lpg, sunroof, trekh.,

lm-velgen, tel. 04492-3062.

i

Inruilauto's
Div. Fiat Panda's va. 1982.va. ’3900-
Fiat Uno 55 S, 10-'B5, donkergrijs.’ 11.900-
Fiat Uno 45, 1987, rood.’ 13.750-
Fiat Uno 60 S, silver, 1987, grijsmet.^ 14.500-
Fiat Ritmo Prima, 1985, donkergrijs.’ 8750-
Fiat Ritmo Carrara, 1987, wit.’ 12.900-
Fiat Ritmo, . spec. uitv., '88, groenmet., 8000
km.f 14.700-
Citroën 2CV6, 1982, blauw.’ 1750-
Ford Sierra 1.6, 4-drs., '86, blauw-grijsmet.J 18.900-
Ford Scorpio 2.0 autom., 1985, bl.-grijsmet.J22.9oo-
Lancia VlO Fire, 1986, rood.’ 12.750-
Mazda 626 Hardtop, 1982, rood. ’ 3900-
VW Polo 1050, 1986, grijsmetalic./ 12.900-
VW Golf 1300 C, 1986, donkerblauw.’ 16.900-

Fiat Bastiaans Heerlen BV
Spoorsingel 20, tel. 045-724140

AUDI 100 5 cyl. '80’ 3500,-;
VW Golf D '79 ’ 3900,-; Re-. nault 5 GL '81 ’2950,-; Opel
Rekord 1900 N '79 ’ 2500,-;
Kadett Caravan '78 ’ 2200,-;
Datsun Sunny '80 ’2900.-;
Audi 80 '81 ’4900,-; Honda
Prelude '80 ’ 5500,-- Honda
Civic '82 ’ 3900,-; Mitsubis-
hi Galant '80 ’2800,-; Sa-
porro 1600 '79 ’1950,-;
Toyota Celica liftback '78
’1900,-; Mazda 323 '78

’ 1300,-. Oude Landgraaf
101 Schaesberg-Landgraaf.
Tel. 045-311078.

SENATOR 28 S, schuifd.
Pullman bekl. bj. '79
’3850,- mr. mog. 04490-
-22932.
Te k.-SAAB 99 bj. '77 even-
tueel met sportvelgen, klei-
ne reparatie te bevr. Eyser-
weg 3, Trintelen.
Te k. DAIHATSU minibus
bwj. '81, kl. wit. Inl. 045-
-321099. Na 14 uur.
Tekoop OPELKadett 1975,
apk t/m nov. '89. Vr.pr.
’750,-. Tel. 045-321859.

Te koop i ’ 50.000,- onder nieuwprijs
Mercedes 260 SE

25-8-'B7, 37.500 km, donkerblauwmetallic, 1e eigenaar,
alarminstallatie, antenne- + luidsprekersset, centrale
deurvergrendeling, buitentemperatuurmeter, velours
bekleding, klapschuifdak (electrisch), A.B.S.

Autobedrijf Loven Heerlen B.V.
Palemigerboord 401, Heerlen. Tel. 045-722451

Spoed. Wij zoeken drin-
gend AUTO'S vanaf bj. '80.
Dir. cont. Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alletypes Mer-
cedes.
Te k. GOLF diesel, blauw,
eind '83 i.z.g.st. Tel. 045-
-216228.
Bovaggarage Schaepkens
biedt te koop aan: Nissan
King-cab. Amerik. uitv.
15.000 km '86 ’18.900,-:
Opel Kadett 1200 SC LS
uitv. '86; Opel Kadett GT
Hatchback '86; OpelKadett
1.3 S 7.000 km '87 vanaf
’16.500,-; 2x BMW 320
type '80 va. ’4950,-; Fiat
Regatta 1300 ES '85

’9500,-; Audi 80 GLS 4-drs.
LPG ’ 5500,-; Renault 5 TL
type '81 ’ 1750,-; Skoda 105
L type '84 ’3250,-; Fiat
Panda 45 S type '84
’4950,-; Fiat 127 900 L

’ 3000.-; Honda Prelude
n.w. '84 ’ 16.900,-; Renault
4 F 6combi '82 ’2950,-;
Mazda 323 5-drs. type '81

’ 3200,-;Lancia Bèta wit '79
’2950,-; Lada 1300 4-drs.
’2500,-; Opel Kadett Sta-
tioncar 1200 S ’2250,-;
Opel Cavalier GL type '80

’ 3000,-; Citroen Visa 5-drs.yB6 ’ 8000,-; Talbot 1100 VF
3 60.000 km rolstoelvervoer
type '82 ’ 3900,-; Renault 18
Stationcar lpg '82 ’5250,-;
2x Ford Escort 1300 va.

’ 7950,-; VW GolfDiesel '84
lste eig. ’ 12.950,-; Opel Se-
nator j Itr. S autom. '80
’6950,-; Ford Escort '85

’ 10.750,-; Volvo 343 autom.

' '80’ 3950,-; VW Piek Up '80
i ’ 4250,-; VW LT Transpor-
! ter met laadbak ’3950,-;
Opel MantaA zeer spec. uit-
gebouwd ’ 8950,-. Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.

M^^^^^^^^^^^^^^^^^T^?^^^^^^^?,lTv^^^T _^*_^_^o_\d_^_&3Ê_B^_^_m i^^^jjj^ij Ki^__B

■'/^^'ftfWtrH l'u'''ir'?i J''-j |Td^eT^eds3!en%et kolom-I I Model Pa'". Tijdloze hoekkeuken (hout-I iModel Brabant (nostalgisch). Massief eiken.I
1' 'fffllV Tl''t' :UV jt l' -'ï'Vrr^^^ I ■ Plafond- en vitrinekasten, afm.l ■ kunststof). Massief eiken kroon- en licht-1 I afm. 265 x 255cm. Incl. massief eikenkroon-|
W::]fl:ï:'ft:~LAÏyT'"'V-'*FW"'AWÈ_mË--- ~" : I I l'isten,afm.22oxl6ocm.Incl.kookplaat,af-| len lichtlijsten en fornu,s. gaskookplaat

B^jf*^^^^*»'^ [bouwapparatuur. j_| l^^^venenl|oelkast^^^^^^H l^elkasleriafzujgkap.^^^

KEUKENGALERIE /f> I HEERLEN Nobelstraat23, Tel. 045-716666 MaaTv^o» 18 uur. Dmsd. I
I IMDIIDI^ V-7 REUVER Parallelweg 12, Tel. 04704-6077 t/m vr.jd. van 9.30 tot 18 uur. I\_W_MÉ_f^ ïWl ê 9

-J "De beste keuken-speciaalzaak in Limburg

Te k. Ford FIËSTA 1100 '80
als nieuw m. APK pr.

’ 2900,-, tel. 04490-22689.
SUZUKI ALTO GL '86,
nw. mod. rood, km.st. 36000
pr. ’8950,-, 04490-32286.
Te k.BMW 316 i.z.g.st. met
veel extra's en lpg pr.
’2500,- Rijksweg Nrd. 76,
Geleen.
DAIHATSU Cuore, 2 cyl.,
'84, z.g.a.n., 25.500 km. Pres.
Rooseveltstr. 16,Schinveld.
Te k. ALFA GTV-6 bj. '81
zeer mooi, pr. n.o.t.k. tel.
04490-78312.
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. 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.t.k. Tel. 04490-74101.
Te k. TOYOTA Hi-Ace op
benzine '78. Rozenstr. 79
Heerlen. Tel. 045-210990.
Ford scorpio 2.0 5-bak '§5
’22500,-; Ford Sierra 2.0
Laser '86 ’17500,-; Ford
Sierra 2.0 Laser Combi '85
’16500,-; Ford Sierra 2.0
Laser automaat '85
’15500,-: Ford Sierra 2.3
diesel 5-bak '86 ’ 17500,-;
Ford Sierra 2.0 GL 5-bak
lpg '83 ’ 12500,-; Ford es-
cort 1.1 Laser 5-bak '85
’12750,-; Opel Ascona 1.6
LS automaat '85 5-deurs

’ 16500,-;Opel Ascona 1.6 S
Luxus 5-deurs '83? 11500,-;
Opel kadett 1.2LS div. ace.
.'B6 ’ 15750,-; Opel Corsa 1.3
LS 3-deurs '87 ’14750,-;■ Opel Corsa 12 LS '87
’14750,-; Peugeot 505 GL
5-bak lpg '85 ’ 15500,-; Re-
nault 25 GTS 5-bak '86
/ 23500,-; Renault 11
Broadway 5-deurs '86
’13000,-; Renault 11
Broadway 5-deurs '86
’13000.-; Renault 9 GTS
5-bak '83 ’ 7750,-; Mitsubis-
hi Galant 1.6 GL 5-bak '86

’ 16500,-; Mazda 626 1.6 '83
’9500,-; Nissan Stanza 1.8
GL 5-bak '83 ’B5OO-; In-
ruil, financieren en Bovag-
garantie Autobedrijf enAPK keuringsstation P.
VAN DIJK en Zn., Hom-
pertsweg 33, Landgraaf
(Kakert-Schaesberg), tel.
045-311729, alle keuringen
toegestaan. '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.
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!

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34 -45 ... '81 t/m '87 Nissan Cherry 1.3GL ■""]
Uno 45 -55 '83 t/m '88 Renault 4-9 TL .'Bl tm
Uno Diesel '84,86,87 R9GTL _
Ritmo '84 t/m '86 Renault 11 TXE "Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S, ,g
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback -~127Super900 '82 Opel Corsa TR ,»

1271050 '86 Suzuki AtroGL ,g
Regata 85 S, 100 S '84 Skoda 120LS 1
Subaru mini Jumbo '87 Jetta .j
Fiat 238, zeer mooi '79 Toyota CorollaAut. ,g
MinMOOOE '85 Volvo34sDLS
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-ga'3nJJ
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-4139J3

Opel Göttgens
Beek

Opel Corsa '83-'B4-'B5-'B6
Opel Corsa 5-drs. '85-'B6
Opel Kadett GSi-ll '86-'B7

Opel Kadett 3-drs. '82-'B3-
-'B4-'B5-'B6

Opel Kadett 4-drs. '86
Opel Kadett 5-drs. '86-'B7

Opel Ascona '83-'B5
Opel Record '82-'B4-'B5

Opel Omega '87
Opel Senator '85-'Bl

Diverse andere merken 20
stuks o.a. Escort, Fiësta,
VW Jetta, Seat, Mazda,
Nissan, Mitsubishi, BMW,

Fiat Uno, Panda.
Bezoek ons; Göttgens,
Weth. Sangersstr. 1 Beek,

04490-75858.
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. BMW 315 bwj. '83 5
versn. verlaagd. Pr. n.o.t.k
Tel. 045-441872. Na 17 u.
OPEL KADET 15 diesel
hatchback bwj. 6' 84 sport
vlgn. glasdak enz. APK 6'B£
vr.pr. ’8750,-. Tel. 045
319328.
MITSUBISHI colt de lux-

" bwj. '80 bordeauroodmet.;
drs. APK I'9o 86.000km

i i.z.g.st. \T\pr. ’3650,-. 045. 319328.
i AUDI 80 GLX, bj 78, nw<

" uitl. Apk 89, sunr, Cho■ pinstr. 66 Brunssum 045
273340.

i Te k. AUDI 100 CC Avan
i Turbo Diesel. Bwj. '84 Kir
i wit. Veel Extra's

" 100.000km., in goede staat
I Hotel Alpenzicnt, Schwei■ bergerweg 49, Mechelen tel
■ 04455-1252. ■
" Te k. OPEL Rekord S 2 1- trefler met lpg, bj. '85, apl- gek. Kl. wif. Inr. kleinen

" auto mog. Vr.pr. ’ 12.750,-

-"Kieskoel 8 Schaesberg.

' Te k. FIAT Ritmo 65 bwi: '79, apk gek. ’ 800,-. Tel. 045-423895Tb.g.g. 318412.
1 Voor al uw AUTO-ON: DERDELEN moet u zijr
j bij Stiba-autosloperij Ra
pie. Tevens schade- en ge
bruikte automobielen. In

'. en verkoop. Locht 70, Kerk

' rade-West. Tel. 045-423423. V. grensovergang Locht.
! FORD type Escort 1.3 L- zeer mooi '82, met apk. Ha

merstr. 37-39 Heerlen.

Te k. zeldz. mooie fQ\\\
Taunus 1.6L bwj. IjT-tA
APK. Vrjar. ’2950,-.
045-421921 -g-J
OPEL Ascona 1.6 S
'82, nieuwst. APK 90-
-045-456944 tst. 348J
Zeer mooie FIAT 127 OJ

■ 1978, APK 19?5-eo’ 1850,-; Tel. 045-41078H>
Te k. AUDI 80 LS 4-d**,
'80. kl. zilvergrijsmet. 'J
radio, trekh., apk JVr.pr. ’3550,-. AnënsST'Kakert-Schaesberg. -^Te k. PEUGEOT 104-,
bwj. '79 5-drs., apk, K*d) lak^ techn. 100%. vrlj

’ 950,-. Haesenstr.

' Schaesberg. -J' VOLKSWAGEN Golf ~" briolet 16 '86, Merce,
Benz. 190 E '85, Opel t^j;, tor 3.0 I '88: Opel Corsa ,
D '88; Opei Kadett mé' back 1.3 N '86; Opel K^hatchback 1.3 S 87;.Kadett hatchback U g_
'Opel Corsa 2-drs. TB lU■ Inruil, financ. mog- IJ'ó^j!

garage-autohandel A- J_^.. man, Stenen Brug 1- graaf. 045-323800._^_^<-**

' Te k. CITROEN GSA C^" '81 met apk ’1550,-
-■ 045-252947 -■ AUTO'S hallo opgelet^

' betalen ’ 300- tot ’ 20.^■ voor uw auto, ook oeu- wagens. 045-411572:__^--'1Te k. DATSUN Bluebrffy
jGL bj. '80, apk gek .
' mog. Tulpenstr. 2Sitt^>j

Te k. Opel REKORD 2^«: CD, bwj. '84. Tel.; 724966. rfj, Te k. MAZDA 323 l-3j
,- bj.'Bo, bruin, S-d-trek^j

i.z.g.st. ’3150,-. Heiberg
" Amstenrade. -<j
,- Te k. VOLVO 66 DL fft
i- bwj. '80, 71.000 km ! *°Tel. 045-316495. __—-r-*f:
t Te k. OPEL Asconai 1- „
-. bwj. '84, 79.000 km ge' 0
i, schuifd., centr. vergr-^o
t, en achterspoiler. 4il ’ 11.000,-. Pattonstr.
'- Heerlen -pffgo_ Te k. als nw. CU* o0i

L type BK 1.4 '86, kl. * Xe
,

g zeer mooi ’ 9250-.MetK
e ringsrapp. 043j5446j^
-" MERCEDES 190Eaut° c_ tic '85; Ford Sierrai. Stationcar '86; Ford »f-j. 18 Laser'B6 met gas.

Scorpio 20 CL '87; For^p
- cort f4OO CL'B7 en 84,
; Kadett 1300 GT Bö. j|1 Kadett 12LS "85 en 8-5' ,g
'" subishi Colt GL 5-drs- ,fl

Mazda 323 DCL \°if'(V.
'" Honda iazz '85; VW 'i
\ 1600 5-drs. autorna"^ <'■ garantie, financ., Af^_ inruil. Autobedrijf lf-
i, straßotterdamstr. yoj 8 u'
i- len. Tel. 725806 na 1°

_|312059 1
___ —-^
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Duitsland 1
10.00 Heute.
10.30 Gott und die Welt. (herh).
10.40 ""Lieder, die von Herzen

kommen.
12.10 Wie wurden Sic entscheiden?
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Bettgeschichten. Live vanaf de

Internationale Meubelbeurs in Keu-
len.

14.00 Sesamstrasse.
14.30 PS - Brodzinski. Serie. Met

Hans Putz, Lieselotte Quilling, Wega
Jahnke e.a. Afl.: Auffahrunfall.
(herh.).

15.30 Tagesschau.
15.35 Bier über die Strasse. Tsjechi-

sche tekenfilm.
15.40 Sechs Baren mit Zwiebel.Speelfilm van Oldrich Lipsky.
17.10 Korte pauze.
17.15 Tagesschau.
17.25 Hart aber herzlich. Amerikaan-

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

ma.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 «Das schwarze Schaf. Duitse

speelfilm uit 1960van HelmutAshley,
met Heinz Rühmann, Siegfried Lo-
witz, Lina Carstens e.a.

21.45 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Sportschau.
23.30 Joseph Losey. Mr. Klein, Fran-

se speelfilm uit 1976 van Jospeh Lo-
sey, met Alain Delon, Jeanne Mo-
reau, Michel Lonsdale e.a.

01.45 Tagesschau.
01.50-01.55 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-lenkampff.

"» aiegjriea Lowitz en nemz Kuhmann in Das schwarzeSchaf. (Duitsland 1-20.15 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees:voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwartwit programma
"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.TT = teletekst ondertiteling

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

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

België/TV 1
14.00 Schooltelevisie."5.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.664. Herh.15.25 Felice. Quiz. Herh.16.00 I.Q. QUiz. Herh.16.30 Labyrint. Vandaag: Nabije
Dood ervaringen, (herh.).'7.30 Johan en Pierewiet. Tekenfilm-
serie. Afl.: de hekserij van Bozerik.17.55 Nieuws.18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af 1.272.(Herh.).

18.05 Prikballon. Kleutermagazine.
Presentatie: Francis Verdoodt,
(herh.).

18.20 Schoolslag. Spelprogrammavoor scholieren. Vandaag vanuit hetCultureel Centrum de Zandloper van
ion«mmeL Presentatie: Michel Follet.
"s.OO Uitzending door derden. Pro-gramma van de Christen-democrati-

sche Omroep.
19-25 Mededelingen. Programma-
io ~e>rzicht en paardenkoersen.
i».30 Nieuws.2°

A'?(LBuren- Australische serie.Af1.50.20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen-teert nieuw talent. Vandaag: De win-,.n r̂ va" vorige week.~30 "usland en de Sovjet Unie.gene. Afl.; De komst van de revolutie.
21

p 'e_sentatie: Jan Neekers.
'■<*5 Diapason. Reeks over heden-daagse 'klassieke' muziek in Vlaan-

7?%r?n_.Presentatie: Fred Brouwers.*<*-^5 Kunst-zaken.
111 l mm

22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht.
22.50 Als de winter komt. Japanse

tv-film van Tukio Fukamashi, met
Chishu Ryu, Koyoko Ychimoto e.a.

00.20-00.25 Coda. Paradise regained,
van Hendrik Marsman.

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

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

sche serie. Afl.: 665.
19.23 Tweemaal zeven. Tv-spelletje

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

Röpcke.
20.30 Karate Kid. Amerikaanse

speelfilm uit 1984 van John G. Avild-
sen, met Ralph Macchio, Noriyuki Pat
Morita, Elisabeth Shue e.a. (Originele
versie met Nederlandse ondertite-
ling).

22.35-23.05 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij de filmactualiteit.

België/RTBF
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba nouba, met Jimbo Jet en de
Smurfen. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir,

Waalse actualiteiten. 19.30 Journaal.
20.00 Le bonheur d'en face, serie.
Afl. 15: Gaëtan le magnifique. 20.30
Grand écran: Cycle Stephen King: Shi-
ning, Amerikaanse speelfilm uit 1980
van Stanley Kubrick, met Jack Nichol-
son, Shelley Duvall, Danny Lloyd e.a.
22.20 Cocktail maison, amusements-
programma. Aansl.: Paardenkoersen.
23.05-23.35 Laatste nieuws.

"Ralph Macchio en Noriyu-
ki Morita in 'Karate Kid'
(België/TV 2 - 20.30 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tita Tovenaar. Kinderserie.

Afl.: Pa's toverkracht, (herh.).
16.28 Suske en Wiske. Tekenfilmse-

rie. Afl.: Suske en Wiske en het laat-
ste dwaallicht (s)(herh.).

16.50 (TT)Bassie en Adriaan en de
verdwenen kroon. Serie. Afl.: De in-
braak, (herh.).

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

17.40 Heathcliff & co. Tekenfilmserie.
18.02 TROS Aktua junior. Actualitei-
tenmagazine voor de jeugd. .

18.27 TROS Sport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Paella

en juwelen.
19.00 Te land, ter zee en in de lucht.

Blijk dat ik glij! spelprogramma voor
deelnemers met zelfgemaakte voer-,
vaar- en vliegtuigen. Presentatie:
Jack van Gelder. Commentaar: Torn
Blom.

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

Afl.: De beloning (1). Er scharrelt

iemand rond bij de vuilnisbakken en
ontdekt Alf. De paniek is groot, want
als een buitenaards wezen wordt
aangegeven bij de Alien Task Force
levert dat een beloning van vijfdui-
zend dollar op.

21.00 ""Rons Honeymoon- quiiz.
Spelprogramma. Presentatie: Ron
Brandsteder.

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

23.00 Dempsey and Makepeace. Se-
rie. Afl.: Jimmy's dood. Als Dempscsy
en Makepeace met een collega op
een ochtend terugkeren naar hum
hoofdkwartier, wordt deze na een'
confrontatie doodgeschoten. Tijdens
het onderzoek doen Dempsey en Ma-
kepeace vreemde ontdekkingen.

23.55-00.00 Journaal.

" Lynn Redgrave in 'Rehear-
selfor murder'. (Nederland 1
- 23.30 uur)

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
13.15 Warum Christen glauben. Se-
rie over religie. Afl.: Ein Name für das
Baby - Zum Thema Glaube. (herh.).

14.55 Hoftheater. Verhalen van Curt
Hanno Gutbrod en Gerd Angermann.
1. DerKnattermine. 2. Eine geschick-
te Intrige.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Freizeit...und was man daraus

machen kann. Vrijetijdsmagazine.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

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

17.45 Alf. Serie. Afl.: Reif für die Insel.
18.20 Alf. Serie. Afl.: Das Kostümfest.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 Derrick. Misdaadserie. Afl.:
Kisslers Mörder.

21.15 Showfenster. Het aktuele amu-
sementsmagazine gepresenteerd
door Sabine Sauer.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.55 Abenteur auf der Lucky Lady.

Amerikaanse speelfilm uit 1975 van
Stanley Donen, met Gene Hackman,

Liza Minnelli, Burt Reynolds, Geoffrey
Lewis e.a.

00.45-00.50 Heute.

%Evelyn Opela en Peter Bongartz in 'Kisslers Mörder'.
(Duitsland 2-20.15 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag. (1/9).
08.10-12.00 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 27.
18.30 Hallo Spencer.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Zu gast beL.E-
gon Kaderka - Einer der sich durch-
kampft, portret.

20.45 Fotos machen Kleider. Repor-
tage over modefotografie.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Motten im Licht. Tv-film van

Urs Egger, met Patrick Bauchau, Re-
née Soutendijk, Ivan Desny e.a.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg II. Cursus geschie-

denis. Les 17.

09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Nieuws in

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans.
17.00 Zoom. Engels magazine.
17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 17 (herh.).
18.00 Komm spiel mit mir. Serie

Vandaag: Konstruktionsbaukasten im
industriellen Modellbau.

18.30 Die Campbells. Serie. Afl.: Wie
rauhreif auf Blüten. (2).

18.54 Phil lip. Tekenfilmserie. Afl.: Je-
der nach seiner Art.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Rasthaus. Auto- en verkeers-

magazine.
20.15 Menschen unter uns. Tau-

sendfüssler.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

Neun.
21.15 Kulturkalender. Cultureel ma-

gazine.
21.45 Wortwechsel. Jesus ist mem

Boss. Christa Schulze-Rohr inter-
viewt Hans de Boer.

22.30 Yes Prime Minister. Afl.: Blauer
Dunst.

23.20 Klassik am Freitag. Het Or-
peus Chamber Orchestra voert de
volgende werken uit: 1. Divertimo in
Es, KV 113, Mozart. 2. Hoboconcert,
R. Strauss. Solist: Heinz Holliger. 3.
Symfonie in g, KV 550, Mozart.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

Belglë/Télé 21
19.00Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 19.30 Journaal met simultaanverta-
ling in gebarentaal. 20.00 Goulag - por-
tes ouvertes,reportage over het gevan-
geniswezen in Rusland. 20.55 MiamiVice, Amerikaanse serie. Afl. 10: Paro-die de justice. 21.45 Coup de film, film-
tips. Presentatie: Terry Focant. (herh )
22.05-23.35 Cycle musical 21: Phan-
tom of the paradise, Amerikaanse
speelfilm uit 1974 van Brian de Palma,
met Paula Williams, William Finley!
Jessica Harper e.a. Swan een jonge
platengigant is gecharmeerd van de
jonge rockformatie Winslow Leach.
Maar hij gaat niet zo netjes te werk: hij
copieërt hun muziek en laat het door
.andere musici uitvoeren.

TVS
16.05 Brèves. 16.10L'Homme au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.00 Jours de Sable. 19.20
L'Oeil Dans L'Oreille. 19.30 Papier Gla-
cé. 20.00 Montagne. 20.30 Une Autre
Vie ouChronique de Quelques Indiens
Wayana. 21.25 Musique. 21.40 Le Di-
van. 22.00 Journal télévisé. 22.30 Mé-
téo Européene. 22.35 Le Magazine
Culturel Océaniques. 23.00 Sports Loi-
sirs. 00.00-01.00 Médiations.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-11.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

in het Turks en het Nederlands.
18.30 Latijn. Taal en cultuur van de

Romeinen. Les 9.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Avondvoorstelling. Getuige-

nis: Dimitri Sjostakovitsj, 2-delige ge-
dramatiseerdedocumentaire over het
leven van dezeRussische componist
(1906-1975), met Ben Kingsley en
Terence Rigby. Deel1.

21.55 Sjostakovitsj's vijfde symfo-
nie. Uitgevoerd door het London
Symphony Orchestra 0.1.v. Maxim
Sjostakovitsj.

22.45 Journaal.
22.55 Gesprek met de Minister-Pre-

sident.
23.05-23.10 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Radio 1 radioleder heel uurnieuws. 7.04 Het Ge-
bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-
nenland; (NOS: 7.30 Nws.); 7.33
Dorrestijns Persagentschap en Af-
deling Binnenland. 8.09 Dorrestijns
Persagentschap en de tafel van
NL; 9.06 Dorrestijns Persganet-
schap, Afdeling Binnenland en BO-
RAT; 10.06 NL-Buitenlandreporta-
ge; 11.06 De Bovenkamer, Afde-
ling Binnenland en BORAT; 12.06
Afdeling Binnenland en Informatie
voor devissers. 12.56Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.06
NCRV-VIP-roem. 16.06 VARA Ra-
dio 1 Vrijdageditie. 16.30, 17.30
Nieuwsoverzicht. 18.30 Nieuws-
overzicht. 19.30 NCRV-bulletin.
20.02 Weekend blues. 21.02 Jazz-
time. 22.02 NCRV-vrijdag-sport.
23.05 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 Veronica's Oh, wat en
nacht, met om 0.02 Stemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p....11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel.
15.30 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04 Nederlands hitwerk.
18.04 AVRO's radiojourn. 19.03
Hobbyvitaminen. 20.02-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.03 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12.04D'Rob of d'ronder. 13.04 Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18.04
Driespoor. 19.02 Stenders en van

Inkel. 22.02-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert. 9.00 VARA klassiek:
Sergei Prokofjev. 10.20 VARA Ma-
tinee: John Gibbons, fortepiano.
11.45 Internationaal Concert Cir-
cuit: Alfred Schnittke (3). 12.30
Jazz-op-vier-concert. 13.00 Nws.
13.02 Operette. 14.00Orgelbespe-
ling. 14.30 Klein bestek. 15.30 Uit
de scheit der eeuwen. 16.00Crème
du Baroque. 17.30 Cantates van
Bach. 17.40 The best of brass.
18.00 Nws. 18.02 Aspekten van de

Kamermuziek. Kleine Opera Stich-
ting. 19.00 De Bovenbouw, heden-
daagse muziek. Vandaag: Tsje-
choslowakije. 20.00 Nws. 20.02
Musica Nova Special. 22.00 Hori-
zon. 23.00-24.00 Een droom van
een droom in een droom, hoorspel.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00 Meer dan muziek. 11.00Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13. 10 Het gebouw, met om
13.10 Standplaats Pakistan en
EurobuTO. 14.00 De stofzuiger
14.25Twee violen 14.45 Moeders
mooiste> 15.00Het gebouw, met om
15.00 Fladio 747; 15.03Het spoor;
16.00 Fladio 747; 16.03 Muziek uit
het gebouw; 16.20Afdeling binnen-

land; 16.45 Welingelichte kringen.
17.45Landbouwrubrrek. 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Euroburo. 18.20 Uit-
zending van het CDA. 18.30 Euro-
buro. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 20.30 De
bijbel open. 21.00 Schoolagenda.
21.15 Zicht op Israël. 21.40-22.00
Theologische verkenningen.

televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.45 Centennial. Amerikaanse serie

gebaseerd op het gelijknamige boek
van James A. Michener. Afl.: De
goudzoekers (1).

16.35 Onze Toon in Chili. Portret van
Toon van Kessel die als boerenzoon
uit het Brabantse Boekei met boeren
en vissers in het zuiden van Chili
werkt.

17.30 Journaal.
17.44 Sport op vrijdag. Sportpro-

gramma gepresenteerd door Kees
Jansma en Hansje Bunschoten.

18.40 Solo. Kan er iets goeds komen
uit Nazareth? Ooggetuigen vertellen
over gebeurtenissen die hun leven
veranderden. Afl.: De Samaritaanse
vrouw.

19.00 Journaal.
19.18 Waku waku. Spelshow waarin

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

19.57 Volmaakte vreemden. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: De krant.

20.22 Vrijdagavond met Van Willi-
genburg. Hans van Willigenburg
praat met nationale en internationale
sterren uit dewereld van film, theater,
showbusiness en televisie.

20.57 De zaak S-R. 6-delige thriller.
Afl.4.

21.50 Yes Minister. Engelse comedy-
serie. Afl.: Loyaliteit.

22.30 Journaal.
22.40 Brandpunt. Actualiteiten en

achtergrond-informatie.
23.30-01.08 Repetitie voor moord.

Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
David Greene, met Robert Preston,
Lynn Redgrave, Patrick McNee e.a.
Alex Dennison heeft alle mensen uit-
genodigd, die precies een jaar gele-
den aanwezig waren bij de tragische
mislukking van zijn vorige toneelstuk.
Intussen heeft hoofdrolspeelster Mo-
nica zelfmoord gepleegd, maar Alex
is een andere mening toegedaan.

" De ploeg van Frits Brummelen in 'Te land, ter zee en in delucht. (Nederland 2 - 19.00 uur)

RTL Plus
01.00 Tennis. Australian Open Live

vanuit Melbourne.
09.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (Herh.).
09.55 Tennis. Samenvattying Austra-

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

kaanse serie. (herh.).
11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel

Stress. (1).
11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Fangt den Dieb.
12.30 Klassik zu Mittag met het RTL-

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

vanuit Melbourne. (herh.).
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

Economisch magazine.
15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Afl.: 675.
16.55 RTL-aktuell.
17.00 Tennis. Samenvatting Austra-

lian Open in Melbourne.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Delvicchio. Amerikaanse serie.

Afl.: Auf dem Kriegspad.
18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Verschwörung.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Invasion vom Mars. Ameri-

kaanse sf-film uit 1986 van Tobe
Hooper.

21.55 RTLaktuell.
22.15 Tennis. Samenvatting Austra-

lian Open in Melbourne.
22.30 Marmermagazine.
23.00-00.40 Finale Extra. WK boksen

in het supermiddengewicht.
03.00-05.30 Tennis. Australian Open

uit Melbourne.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.

09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Ein
wichtiger Brief. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Freitag
der 13.10.50Koehen mit SAT 1.11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Doktor Ahoi. Britse
komedie uit 1955 van Ralph Thomas.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Superkater. Afl.: Der
doppelteTippel. 14.30 Der Nachste bit-
te. Afl.: Auf den Hund gekommen.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Steves Traurn
15.50 Teletip Geld. 16.00 SAT 1 - Tele-
shop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Cowbay David. 17.35 SAT 1 Bliek.
17.45 Bezaubernde Jeannie Afl.: Wie
alt ist das Flaschenkind. 18.15 Glücks-
rad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Sat 1
Wetter. 19.10 Ein Duke kommt selten
allein. Afl.: Hochprozentiges. 20.00
SAT 1 Bliek. 20.10 Love Boat. Afl.: Vom
Madehen zur Frau. 21.05 SAT 1 Bliek.
21.10 Stolz und Leidenschaft. Ameri-
kaanse actiefilm uit 1956 van Stanley
Kramer. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.25 Kom-
missar X jagt die roten Tiger. Duits/Ita-
liaanse detective uit 1971 van Dr. Ha-
rald Reinl. 00.50-01.00 Programma-
overzicht.

SSVC
12.30 For schools. Talk, Write...and

read. Afl.Telling Tales.
12.45 For school. Science workshop.

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

George and Bungle.
13.35 Give vs a clue. Gepresenteerd

door Michael Parkinson.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Jane's vrienden

zijn getroffen over haar verandering.
14.50 Family Fortunes. Presentatie:

Les Dennis.
15.15 Take the High Road. Dugal en

Hamish klinken op een goede zaak.
15.40

Children's SSVC. Green Claws.
16.00

Thomas the tank engine and Friends.
Twee afleveringen over een stoom-
machine verteld door Ringo Starr.
16.10

The snorks. Snorkin's Surf Party.
16.25

The best kept secret. The fine print -een verhaal verteld door Elaine
R. Smith. 16.40

Count Duckula. 17.05
The Blue Peter. Met Mark Curry, Caron

Keating and Yvette Fielding. 17.30
Blockbusters. Presentatie: Bob Hol-

ness. 17.55
Scarecrow and Mrs. King. Afl.: J. Ed-

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

man, Bill Beaumont en lan Botham en
sportgasten. 19.50

Fwalty Towers. 20.25
Forty Minutes. Afl.: The Desirable

Dwellings. 21.05
Bust. Nieuwe serie met Paul Nicholas,

Belinda Lang met Sarah Neville.
22.00

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

23.05
Holidays Outings. Arm Gregg neemt

maakt een reis met een stoomtrein in
India. 23.20-00.55

International Snooker. The Benson and
Hedges Masters van Wembley.

BRT 2
5.30 Dag en Dauw. 7.00 Nieuws.
8.00 Nieuws. 8.12 Brussel X. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1988
13.00 Nieuws. 13.10Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05 Pa, zing eens A!
18.00 Moe, hoor eens hoe! 19.00
Nieuws. 19.10Hitriders. 21.00 Wat
zijn dat voor toeren? 22.00 Nieuws.
22.05 Country-Side. 23.30-2.00
Twee tot twee (om 0.00 uur
Nieuws.)

3 SAT
14.15 Programmaoverzicht. 14.30
Bühne frei.... für Wencke Myhre. 14.56
Der Musikkanal auf der IFA '87. Pre-
sentatie Sylvia Vrethammar. 15.41 Mu-
sik kermt keine Grenzen. Presentatie
Hans-Jürgen Baumler. 17.10 Eartha
Kitt. 17.15 Heute Abend in 3sat. 17.20
Mini-Ziß. 17.30 Pinocchio. Die wunder-
bare Rettung. 17.55 ■Till, der Junge
von nebenan. Afl.: Der Literaturpreis.
18.30 Tips & Trends. 19.00 Heute.
19.22 3sat-Studio. 19.30 Ich heirate
eine Familie. Afl.: Der blaue Brief.
20.15 Zur Sache. 21.00 benteur am
Orinoko. 2-delige serie van en met Joa-
chim Bublath. 21.45 Kulturjournal.
21.53 sport-zeit Nachrichten. 22.00 Zeit
im Bild 2. 22.20 Locker vom Hoeker.
22.40 Der Willy Busch Report. Film van
Niklaus Schilling, met TloPrückner, Do-
rothea Moritz, Kornelio Boje, Karin
Freu, Jenny Thelen e.a. 00.45 3sat-
Schlagzeilen.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, Gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine:Limburg aktueel, Uit in Lim-
burg, agenda en muziek 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Reg. weerber. 17.05Limburg
Aktueel: Agenda en muziek. 17.25
Licht Limburgs: muziek van en in-
form. over Limburgse musici. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Cisco Kid.
09.30 Pound Puppies.
10.00 ««The Nescafé UK Top 40.
11.00 ««Soul in the City. Muziekpro-

gramma.
12.00 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50. Muziekprogramma.

13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Thailand Panorama.
15.00 Ritters Cove.
15.30 Journey to the centre of the
Earth.

16.00 "«Countdown. Muziekpro-
gramma.

17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Flying Kiwi.
18.30 I Dream of Jeannie.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.30 Spiderman.
20.30 Canon Fashion TV.
21.00 Friday Movie.
22.23 Ford Snow report.
22.30 NFL American Football

1988/89.
23.30 " «Countdown. Muziekpro-

gramma.
00.30 " «Canada Calling. Muziekpro-

gramma.
01.00 Fat Tuesday andAll That Jazz.
02.30 Cleo Laine and John Dank-

worth.
03.30 Jazz witg Richie Cole.
04.00 Landscape Channel Program-

mes from Sky.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aulgelegt. 14.05 Aut der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadwayund Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05Nachtexpress

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

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

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin.
7.45 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau. 8.30 Besinnlrché
Worte. 9.00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch. 12.30Presse-
schau. 13.00 Frischauf. 14.05
Schulfunk; Musik in der Primar-
schule. Schulfunktonkiste. Ge-
sucht: eine zweite Stimme. 14.15
Musikzeit heute: Klassiek leicht
serviert. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight: Eurotops. 17.05
Karnevalistische Hitparade. 18.00
BRF-Aktuell. 18.40-20.00 Konzer-
tabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikali-
scher Aperitif. 12.00 Is jan Dingi
14.00Viva. 16.00Entenjagd. 17.00
RTL-Musikduell. 17.50 Sport-
schop. 1800 RTL-Musikduell.
19.00Prima. 20.00-1.00 Ein junges
Musikprogramm.
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éf^ Autoservice
IjL HALECO B.V.. Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Uw adres voor diverse topmerken
autoradio's en c.c/.-spe/ers.
Tevens inbouwcentrum voor professionele auto-alarmsystemen.

Audi 100 2.0, 4-'BB, kleur zermatzilver
Passat 1600, 11-'B7, 5-deurs, kleur blauw
Ford Fiësta 1100 CL, 1987, blauwmetallic
Fiat Panda '84-'B5, diverse uitv., wit, blauw, rood
Mazda 2.0 L, diesel, zilvergrijsmetallic, 1986
BMW 316, 1987, 1984, beige en grijsmetallic
Audi 100CC Avant 2.2, 1985 met airco, schuifdak,
getint glas
Opel Kadett, '83 t/m '86, diverse kleuren
Opel Kadett, 3-drs., diesel, groen, '83
Seat Fura, blauw, 1985
Peugeot 309, 1987, 5-deurs, wit
Peugeot 205, '87, 3-deurs, wit
Peugeot 305 GL Break, '86, wit, 5-deurs
Renault 5 GTL, 85, 86, wit
Volvo 360 GL, '87, goudmetallic

1 OÖ inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

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

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

t - ■
Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

| 50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.).

WHÜfi
grasbroekerweg9 heeirlen tel. 045-724545

Suzuki Swift, 5-drs. GXI (demo) '87
Suzuki Alto aut '84
Suzuki SJ4IO, geel kent: '83
Suzuki Alto3-sdrs '86, '87
Fiat Panda 45 '85
VWPolo '83
VW Golf 1.3,3-drs '85
Peugeot 305 SR '82
Ford Escort 1.6diesel '85
Renault 4 GTL '79
Renault 5 aut '79
Honda Accord aut. '79
Volvo 360 inj. 2.0
4-drs., 25.000 km '86
Volvo 66 '79
Toyota Starlet '87
Waar u met vertrouwen auto'skoopt!

i i ' - ■ -— i , ■ —,

11-0-IBlh ?^s=^§r^^ OFFICIEEL
L-y-Jvyyil _J^^ ÖPEL/ISUZU DEALER

Als Opel dealer hebben wij steeds voorradig een keur van inruilers
In en om ons bedrijf staan voor U klaar steeds ongeveer

100 OPEL OCCASIONS
in alle types en kleuren, meestal van eerste eigenaar en altijd met BOVAG-OK GARANTIE

Kadatt caravan 5-drs. 16D '83 Kadett aut. 3-drs. 1.6 S'83
Kadett caravan 5-drs. 16D '84 Ascona aut. 4-drs. 1.6S '83
Kadett caravan 5-drs. 12S '85 Manta GT 1.85 '84
Kadett caravan 5-drs. 160 '87 VWGolf '83'86
Rekord caravan 5-drs.2.0 S '82 VWPolo _ '85
Rekord caravan 5-drs. 2.0 S '84 Ford Escort '84 '85'86
Rekord caravan 5-drs. 2.0 S '85 Fiat Panda '86 '87 '88
Rekord caravan 5-drs. 2.0 S '86 Opel Senator '85 '86

/'"""'* HEMERA EDISONWEG 5 - ECHT
■"-■■"""^"■jT^aVfcaTaaaaaiaajrajj-- Tel. 04754-3555 - Industrieterrein Oe Berk

' Openingstijden ma t/m vrijd. van 9.00 tot 18.00 uur.
Al 11 jaar een begrip in Limburg zaterdag van 1000tot 16.00uur.

■—"-■■■■——"——-—-^»—__ -_--_-_-_-_-_-_-_-_-.________________________________________________________________________
- l^^^Ml AUTO'S IN ALLE KLASSEN

\__*S LjJ " °pel Corsa " °Pel Manta
fnZ_~i " Opel Kadett " Opel Omega

I VVVVV*! " Opel Ascona " Opel Senator

Auto Mergelland
Sneeuwberglaan 34 waai oTel. 04454-3141 VAALo

van ’ 7000- tot ’ 70.000-

Goede service
'n jong bedrijf Keurcollectie inruilwagens

Ruime voorraad onderdelen en accessoiresouderwetse
service

t
vrijdag 27 en zaterdag 28 januari as.

UNIEKE AANBIEDING
SIERRA "NEVADAH"

kleur wit
in supersport uitvoering
nor-maalprijs ’36.520,-
NU rijklaar ’32.900,-

DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL
Sierra "Nevadah" 2.0 CL 5 drs. div. kleuren
normaal prijs ’32.635,-
Nürijklaar ’29.950,-

I Voor wie iets aparts wil
een super VADAH-aanbiedfng
voor een superlage prijs. Dit
vindt U alleen en uitsluitend bij

<gs**_m, Rijksweg Zd. 90-100. JÊ_^_%,[ Tel. 04490-15200. I i

9000 i, alu. velgen, elektr.
schuifd., elektr. ramen,
elektr. spiegels, 68.000km,
bwj. '87.
9000 i, elektr. ramen,
elektr. spiegels, 87.000km,
bwj. 86.
900, 4-drs., M 5, LPG,
spoiler, alu. velgen, 96.000
km, bwj. '86.
900, 5-drs., LPG, 60.000
km, bwj. '87.
900 T, 5-drs., SR I, S-pak-
ket, '85-
-900 i, 4-drs., S-pakket, CL,
metal., alarm, 68.000 km,
6-'B5.
900, 3-drs., autom., LPG,
77.000 km, bwj. 8-'B7.

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

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

’ 9.000,-.

Prisma Monte Carlo 1.6,
35.000 km, 31-12-86.
Delta 1600 GT, '84.
Lancia Ypsilon V 10 LX,
40.000 km, '86.

Mitsubishi Pajero 4x4 tur-
bo diesel, long body, geel
kenteken, 4 velgen extra,
airco, schuifdak elektr., me-
talie, 77.000 km, '87.

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5,
6042 EK Roermond

Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en
Lancia-dealer voor
Midden-Limburg.

I 125756

Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Honda Accord 2.0 1986;
Honda Civic 1.3 L 1986;
Peugeot 205 XS 1.6 auto-
maat 1986;Autin Mini 1987;
Opel Kadett 1.2LS 5 deurs
1987; Opel Kadett 1.2 LS
1986; Renault 11 GTL 5
deurs 1986; Renault 5 TL 5
deurs 1986; Citroen BK 1.4
E 1986; Skoda 120 LS 1984;
Opel kadett 1.2 1984; Auto-
bedrijfKLIJN, deKoumen
7, Hoensbroek 045-220055.

! Volvo 740 Turbo 1987; Vol-
vo 240 DL lpg 1985: Volvo
340 Dl 1.7 1986; Volvo 340
GL 1.4 Sedan 1986; Volvo
340 Special 1.4 1986; Volvo
360 GLE 2.0 injection 1985;
Volvo 340 DL diesel Sedan
1985; Volvo 360 2 Itr. 5
deurs 1983; Volvo 340 DL
1.4 5 deurs 1983; Volvo 340
L 1.4 5 deurs 1983. Autobe-
drijfKLIJN de Koumen 7,
Hoensbroek 045-220055.

®STERGARANT| De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar
MAASTRICHT 1 | HEERLEN "1 1 GELEEN "1

Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr. Merk Type Bwjr. Nieuwpr. Onze pr.
Mercedes Benz 200 D '84 ’47.000,- ’22.500,- Mercedes Benz 300 0 '87 ’ 96.700,- ’69.500,- Mercedes Benz 190 E '86 ’ 69.000,- ’44.750,-
Mercedesßenz 190 E '87 ’79.000,- ’55.000,- Mercedes Benz 300 E '85 ’104.000,- ’55.000,- Mercedes Benz 190 D '87 ’ 65.000,- ’42.500,-
Mercedesßenz 190 E '85 ’72.000,- ’40.000,- Mercedes Benz 300 D '86 ’113.000,- ’67.500,- Mercedes Benz 190 D '86 ’ 64.000,- ’38.500,-
Mercedesßenz 190 D '86 ’66.000,- ’42.500,- Mercedes Benz 230 E '87 ’ 86.500,- ’59.750,- Mercedes Benz 190 D2.5 aut. '87 ’ 75.000,- ’52.500,-
Volvo 740 GL '89 ’ 57.500,- ’ 47.500,- Mercedes Benz 190 D '87 ’ 62.500,- ’ 45.000,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 62.500,- ’ 32.750,-
BMW 324 0 '86 ’52.500,- ’29.900,- Mercedes Benz 190 D 85 ’ 64.000,- ’32.500,- Mercedes Benz 190 E 2.6 '88 ’ 92.000,- ’75.000,-
Volvo 340 '88 ’28.000,- ’19.850,- Mercedes Benz 190 D '85 ’ 62.000,- ’32.500,- Mercedes Benz 200 D '85 ’ 67.500,- ’42.500,-
Opel Senator 2.5 E '86 ’62.000,- ’31.500,- Mitsubishi Galant '87 ’ 35.000,- ’22.750,- Mercedes Benz 300 0 '86 ’lOO.OOO,- ’57.500,-
Alfaßomeo Guilieta 2 L'B6 ’36.500,- ’15.000,- Renault 25 TS '86 ’ 41.000,- ’22.500,- Mercedes Benz 380 SE '85 ’150.000,- ’69.500,-
Ford Sierra 2.0 L '84 ’31.000,- ’13.500,- Opel Kadett 1.2 LS '85 ’ 23.500,- ’14.750,- Mercedes Benz 200 '85 ’ 72.000,- ’38.750,-

-126733

_m aa aa aaa n "Vaf-fc De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in

"^ IWI E| MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - Tel. 043-613200
■ jIWI *aV HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - Tel. 045-224800

■W ■ Val Val V GELEEN - Rijksweg Nrd. 125 - Tel. 04490-46333

RENAULT OCCASION
Tot ’ 5.000,- ’ 5.000,- tot ’ 10.000,-

R 5 GTL 5-drs. 6-'BO R 4 GTL 8-'B3 5-'B5
RSTL 6-'Bl RSTL 3-'B4 11-'B4
Volvo 343 aut. 2-79 R 9 aut. 6-'B2
Talbot 1510 aut. 1-'BO R 30 TX aut. 4-'Bl

Daihatsu Charade D Van 8-'B5
Opel Ascona 1.6 S 5-'B3

’ 10.000,- tot ’ 15.000,- ’ 15.000,- tot ’ 20.000,-
RSTL 1-'B5 r 11 TL 5-'B6R9GTL 2-'B4 RIIGTX 3-'B6R9Louisianne 4-'B5 RlB GTL Versailles 1-'B651] TL 8-'B5 R2SGTX 11-'B4
S ?Jt ?"!?? Ford Sierra 2.0 Laser 1-'B5"]] ' °£ 1*85 Honda Civic 1.3 de Lux 9-'B6

" 10-84 4-85 Mitsubishi Galant 1.6 GL 6-'B6£jJ?ID I°-'B4 Opel Kadett 12 SC 1-'B7?" „ „ 10"'84 Opel Kadett Caravan 1.6 DFiat Regata 85 S 2-'B5 6.'85Nissan Micra Trend 12-'B5 Peugeot 205 XS 1-'B7Peugeot 205 GRD 1-'B4
Peugeot 309 6-'B6
Peugeot 505 GL 11-'85 V.a. ’ 20.000,-
Saab 900 GL 2-'B3
Volvo 340 GL (E uitv.) 6-'B4 Renault 25 GTD 4-'B5

J%^Renault Kerres

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25.Te1.045-452424

«MP -aw-ax* <-a>-w mmm m mm-w^mm my

„Een begrip in Service en Kwaliteit"
Een greep uit de voorraad

BMW 635 CSI autom.. leer, sportv.. schuifd.. zeer apart m. 81
8MW520i anlracietmet.. gel. gl., schuifd.. 5-bak. cv. '85

BMW 524 turbo-d. d.groenmet., automaat, schuitdak. get.gl. '85
BMW 324 D d.blauwmet.. gel. gl., 5-bak, stuurbekr. '86
Ford Scorpio 2.0 GL anlracietmet.. cv., elecram. m. '86
Nissan Laurel 2.4 i SGL. duurste uitv.. alleextra's '85
Mercedes 230E autom.. airco. get. gl.. centr.vergr. '83
Renault 25 GTS d.blauwmet.. gel. gl.. 5-bak, als nw. 86
Renault 25 GTX 2.2 i d.blauwmet.. gel. gl. boordcomp. '84
Opel Senator 3.0i CD autom., alle extra's '84
Opel Rekord 2.0 S d.blauwmet., gel. gl., cv. tn. '86
OpelRekord 2.0 S groenmei.. als nw. '84
Opel Ascona 1.6LS. I. groenmet., 4-drs. als nw. '85
Opel Ascona 1.6Berlina. duurste uitv.. zeer mooi '83
Ford Sierra 2.0 laser. wit. nwste. mod. dcc. '86
Ford Sierra 2.0 laser, grijsmet.. 2-drs.. centr.vergr. '85
Ford Escort 1.6LD. blauwmet.. 5-bak. 5-drs. '84
Ford Escort 1.6 GL. schuifd.. getint glas. beigemet. '83
Daihatsu Charade TS. wit. gel. gl., sport. uitv. '85
Alfa 3315 Super, grijsmet.. gel. gl.. 5-bak '85
Toyota Camry 2.0GLI hatchback. zeer apart '85
Mazda 929LTD coupe met alle opties, zeer apart '83
Mazda 929 LTD sedanmet vele extra's '82
Mazda 626 20 GLX hatchback. duurste uitv., wil '85
Mazda 626 20 GLX hatchback. wit. scti.d. '84
Mazda 626GLX halchback. groenmet., sch.d. '84
Citroen BK 1.9D rood, 5-drs.. 5-bak '87
Citroen BK 19TRD wit. duurste uitv. '85
CitroenAxel 12TRS wil. duurste uitv. 5-bak '85
Citroen 2CV6 ..eend". speciale uitv., wit '83
Nissan Bluebird 20LX. nwste mod.. stuurbekr.. d.blauwmet. '86
Mitsubishi Galant GLX 1.8 turbo-d. wit. duurste uitv. '85
Mitsubishi Galant GLX 1.8 turbo-d. antracietgrijsmet. '85
Mitsubishi Galanl 16GL beige, getint glas '82
Fiat Argenta 100 d.blauwmet., Iste eig. nw.st.. 4 hoofdst. '84
Fiat Argenta 2000 blauw, stuurbekr., 5-bak '83
FiatRegata 85 Super, anlracietmet., 5-bak, 4 hoofdst. '84
Renault 30TX goudmet.. alle extra's, nwsl. '82
Daihatsu 850minibus, wit met banken.geel kent. '83
Volvo 244 0L groen. 4-drs. als nw. '79
Keus uit plm. 10 goedkope inruilers 0.a.: Opel Rekord 20
S 4-drs. '79; Opel Kadet SR coupe '78; Opel Ascona 16
SR '77; Renault 14 TS '82; Audi 100 5S '79.
Zeer moderne werkplaats voor onderhoud en reparatie.
Uw vertrouwd adres:

AUTO LIMBURG
Mauritsweg 126 Stem (naast Superconfex)

Tel. 04490 -38474 38413

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 hoogsteprijs inLim-
burg. Tel. 045-254049.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA AutosloperijJoep Wolters zijn. Sportstr.14,Kerkrade-West. Tel. 045--411480.
Autobedrijf HEKA BV.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, vraagt te koop loop-,
sloop- en schadeauto's. Tel.
045-273177.

Te k. HONDA Civic bwj.
'78, APK, sport, velg.,

’ 1000,-; Tel. 045-722363.
Te k. RENAULT 5 autom.,
kl. blauw, bwj.'B3, apk l-'9O,
pr. ’6000,-; 045-214933.
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.
HONDA Prelude Spec. bj.
7-'B6 z.g.a.n. Na 17.00 uur
045-459509.
Te k. MAZDA 929 bwj. '79,
alum. velgen. Prijs n.o.t.k.
Tel. 045-219450.
Tek. weg. omstandigh. Fiat
MIRAFIORI 131, bwj. 1980,
APK t.m. okt. '89. Te bevr.
na 18 u. 045-226883.

"
2 ■ M«aa-*tti^^ :_^_m WÊ—wÊÊÉÊ_n_W_s_iÊ_toË_Ê&Wi—_l'A—\_iË—_^ ■ —"—"

Z Jurgon Autocßntrutn mercedes specialist nissan-dealer "" Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade _t 045-452570 9

" NISSAN GEBRUIKT
.„„„t _,__„_*, S

" MERCEDES GEBRUIKT ANDERE MERKEN
aa ' Micra DX 3-drs. '87 grijsmet. , .. ,„„ „ n ■_ . ,„, ~ "" Micra «nv Hr« '»7 Jit Audi 100 CD diesel 83 wit a

" 300 SL. '87, blauwzwartmetallic " *DX * J ' " «* Audi 80 Quattro '87 blauwmet.

" 300Eaut.,'85,blauw2wartmet. EmTmdTM Audi 100 CC Avant'B4 blauwmet.

" 230 E, '85, groenmetallic u ï?B*nri"t ?x Audi Quattro 2,2 Coupe'B7 do.groen
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Leasing voor 199,-!

Verwen uzelf eens met 'n
proefrit in de Nissan Micra.
Een auto die u alle ruimte
biedt. Voor 'n prijs die zn
naam meer dan waar
maakt. Zn vinnige 4-cylin-
der 1.0 liter motor brengt u
in rap tempo waar u 'm vin-
gerlicht heen stuurt, zonder
dorstig te zijn. Eén liter
benzine is goed voor 20,8
comfortabele kilometers.
(ECE: 90 km/u GL 5-bak).

De Micra is niet alleen prijs-
maar ook milieubewust. El-
ke handgeschakelde Micra
voldoet zonder katalysator
aan de nieuwste uitlaatgas-
normen voor 'schone'
auto's. Oe Micra is er in
verschillende smaken. Wilt
u 3 of 5 deuren, schakelen
of een handige automaat?
Aan u de keus. Kortom:
Wie prijs stelt op luxe, com-
fort en ruimte en tegelijk op
de kleintjes let, doet er
goed aan vandaag nog bij
ons langs te rijden. Wed-
den dat het aangenaam
kennismaken wordt?

Per maand
’199,-

-eenmalige aanbetaling

’ 5.500,-
Looptijd

48 maanden
max. 15.000
restwaarde

’ 5.250,-

-—I UW NISSAN DEALERJJURGEN
AUTOCENTRUM b.v.

Langheckweg 32-40,
Kerkrade

Ind.terr. Dentgenbach
045-452570130278 - T««iw

Inkoop AUTO'S. Contant

feld. Joosten, Scharnerwee. Maastricht, tel. 04J-
-634978.
Te koop FIAT Panda, wit,
bj. '86. Tel. 045-419157.
Te k. BMW 728, bj. '79, i.g.st.
Heerlenersteenweg 20,
Kerkrade, tel. 412990.
BMW 316 '85 i.stv.nw., div.
extra's, ’ 13.750,-; Linde-
laan 36 Kerkrade.
HONDA Civic bwj. '78,
1200 gaaf-goed, zuinig,
APK-89. Tel. 045-257371.

PEUCEOTCOIIBRMS
Uw Peugeot-dealer met de meeste service
ppß Reeds 25 jaarPeugeot-ervaring.
k^JfM Zeer grote onderdelen voorraad.
6*A* Grote Peugeot-accessoiresshop.
l!_^oT 25man vakbekwaam werkplaats-personeel.
"8-89R Grote voorraadnieuwe en occasion-auto 's.

L "
-■ 50 nieuwe huurauto's (Europcar Autoverhuur).

SCHELSBERG 45 TELEFOON 720202 HEERLEN

Renault 9 GTL '82 ’ 8.950,-
Renault 9TC '82 ’ 6.950,-
Renault STL '84 ’ 9.950,-
Renault 9 GTL '85 ’10.950,-
Renault 5 GTL '86 ’14.900,-
RenaultHTL '86 ’ 13.950,-
Renault 11GTX5-deurs ’16.950,-
Renault 18 GTD dies. break, I. schade ’ 8.500,-
Renault 25 GTD diesel '86 ’27.500,-
Renault2sGTS '86 ’ 25.750,-
Renault 5 First '87 ’ 15.500,-
Renault 5 GTS Flash '87 ’ 17.950,-
-2xPeugeot 205 XL '85 ’ 13.950,-
OpelCorsal.2S '86 ’13.950,-
-2x Volvo 360 '85 + '86
Seat Ibiza 1.2Gl '87 ’15.950,-
Seatßondal.2GL '86 ’12.950,-
Seat Ronda 1.5GLX '86 ’ 12.950,-
Honda Civic DL AUTOMAAT '86 ’ 14.750,-
Austin Mini 1000 E Ritz '85 ’ 7.500,-
Peugeot 205 GRD diesel '85 ’ 14.500,-

KOOPJES V.D. WEEK
Datsun Sunny 140Y '79 ’ 1.000,-apk
Renault 18automaat '79 ’ 1.500,-apk

I Renault STL '81 ’ 3.950,-apk
-i

DONDERDAG KOOPAVOND TOT
21.00 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. TALBOT 1510 GLS
bj.'Bo i.z.g.st. APK l-'9O,
vr.pr. ’1950,- tel. 045-
-753034.
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. VOLVO 340 autom.
bj. '87 weinig km. i.st.v.nw.
tel. 04490-34411.
Audi 100 cc met schuifd.
'85; Audi 100 autom. '83;
Nissan Cherry 1.3 GL '86;
Honda Prelude EX '85;
Foßd Sierra 2.0 GL '83; Mit-
subishi Colt GLX '87-Ford
Escort CL 1300 '87; Passat
stationcar CL D '84; Fiat
Panda '84- VW Golf 1600
'83; BMW 316 4 deurs
autom. '85; BMW 318i'85;
-Peugeot 305 '82. Autobe-
drijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49 Geleen. Inr. gar.
fin. tel. 04490-44944. Uw
adres voor APK keuring.
Alle auto rep.
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.

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.

Vrijdag 27 januari 19898



Duidelijkheid over slaagkans en gedegenheid

Kwaliteitsgids
rijschoolhouders

Van onze verslaggever

*-*e klachten uit de rijschoolwe-
j"eld dat er weinig werd gedaanaan de 'beunhazerij' hebben uit-
eindelijk weerklank gevonden
°y het ministerie. Was minister
&mit van Verkeer & Waterstaat
lietbereid om een erkenningsre-
geling te garanderen, zij heeft nu
Wel via het CBR het rijschoolwe-zen een certificaat van betrouw-
baarheid gegeven.
In Junikomt de gratis verkrijgba-re Nationale Rij schoolgids uit,
waarin ongeveer 2100 rijscholen
staan die een slagingspercentage
"ebben boven het kringgemid-
aelde. Dat gemiddelde kan per
gebied verschillen tussen de 35
en 42% dat men voor de eerste
Keer slaagt bij het rijexamen.

Met de nieuwegidskrijgt de con-
sument meer inzicht in het speci-
hekekwaliteitsaspect van het rij-
schoolwezen, zo zeggen de geza-
menlijke uitgevers ANWB en
°OVAG. Zij vermelden behalve
net slagingspercentage, ook of ereen ANWB-erkenning is enJot
■tten lid is van de BOVAG. Beide
organisaties hebben meer inzicht»n de betrouwbaarheid en het
goed functioneren, dan alleen op
grond van de CBR-gegevens zou
oujken.

De ANWB geeft al vele jarenvoor de leden een gidsje uit
waarin de erkende auto-, motor-

rijscholen en antislipscholen
staan. In de laatste uitgave staat
dat de consument waakzaam
moet zijn voor 'voordelige aan-
biedingen.

Prijzenslag
Volgens deANWB komt dit door
de overcapaciteit in de rijschool-
wereld. „Dat leidt tot sterke
prijsconcurrentie, dat is echter
niet voordelig voor de consu-
ment. Een rijschool die in zijn to-
tale dienstverleningkwaliteit wil
bieden zal momenteel een prijs
moeten berekenen tussen de 42
gulden en 49 gulden per lesuur.
Ligt een aanbieding hier ver on-
der dan komt u zelden goedko-
per uit, omdat een paar keer zak-
ken (onzorgvuldige opleiding en
te vroeg aanvragen) de oplei-
dingsduur en dus de kosten aan-
zienlijk opjaagt."

Bij de erkenning van rijscholen
wordt gebruik gemaakt van een
steraanduiding. Eén ster bete-
kent 5% boven het gemiddelde
van de kring. Een rijschool met
twee sterren heeft 15% meer ge-
slaagden bij de eerste keer afrij-
den dan gemiddeld in de kring
wordt gehaald.

In deANWB-gids staan naast de
door hen ongeveer 200 erkende
rijscholen nog eenzelfde aantal
met een gecontroleerd geslaag-
den-resultaat van 10% en meer
boven het gemiddelde.

lets anders op hetzelfde gebied,
dat daar op korte termijn ook op
de markt zal kunnen komen is
een optisch-elektronische truc
die de meters, die gewoon in het
dashboard zitten, ergens ter
hoogte van de neus van de auto
lijkt te laten zweven, waardoor
alweer het tijd kostende en dien-
tengevolge verkeersgevaarlijke
scherpstellen wordt vermeden.

Ingewikkeld
Er is nog meer op komst. Elek-
tronische sleutels, waarmee men
op afstand de autoportieren kan
ontgrendelen. Afstandinstelling
of ontgrendeling van de alarmin-
stallatie. Er rijdt in ons land zelfs
al een Rolls-Royce Corniche
rond die als hij open geparkeerd
staat en het gaat regenen (of er
komt een onbevoegde arm in het
interieur) automatisch het dak
opklapt. Ook de motor kan op af-
stand worden gestart.

Door de ontwikkelingen in de
elektronica is de in omvang en
ingewikkeldheid toenemende
kabelbomen in de auto, met
name in de motorruimte en ach-
ter het dashboard, een actueel
probleem. Er wordt dan ook
hard gewerkt aan enkelvoudige
kabels die per functie gecodeer-
de digitale signalen vervoeren,
waardoor die hele dradenboel
(plus een forse mogelijke bron
van storing) op slag achterhaald
zal zijn.

Experiment
Navigatiesystemen in auto's zijn
bijna te koop. Je stopt een cas-
sette in een gleuf, diedetaak van
de landkaart overneemt en je
toetst de bestemming in. Op een
'lopend' schermpje wordt dan de
optimale route aangegeven. Een
inmiddels al experimenteel sys-

teem werkt volgens het principe
van 'dead reckoning'. Het aantal
wielomwentelingen en dus de af-
stand wordt nauwkeurig geteld,
waarbij rekening wordt gehou-
den met hetverschil in afgelegde
weg tussen linker- en rechterwie-
len in bochten. Er zit een correc-
tiemogelijkheid in: als het appa-
raat meet dat het voertuig na bij-
voorbeeld 1234 meter plotseling
rechts afslaat in plaats van na
1239 meter dan wordt er gezocht
naar zijwegen in de nabijheid. Is
dat opzon korte afstand niet het
geval, dan corrigeert het zichzelf
en gaat met de nieuwe gegevens
in hetbestand verder met deweg
wijzen.

De mogelijkheden lijken onbe-
grensd. Detectie van voertuigen
voor of achter ons, ook bij nacht
of mist, en doeltreffende maatre-
gelen om hierdoor dreigende
botsingen te voorkomen. Elek-
tronica die de mechanische ver-
bindingen tussen gaspedaal en
smoor klep vervangt (zit al in de
BMW 7-serie) of idem met kop-
peling en rem, wellicht zelfs
stuurinrichting en versnellings-
bak. Automatische koplampaf-
stelling en -reiniging. Banden-
spanningsindicatie, is onder de
naam Michelin Tire Monitor
reeds operationeel bij deze Fran-
se bandenfabrikant.

Navigatiesystemen met optimale route maken landkaart overbodig

Electronica stuurt de
auto in nieuw tijdperk

Van onze verslaggever

Üe elektronica gaat in de auto een steeds belangrijker rol
sPelen Toch zijn we er nog lang niet. Neem bijvoorbeeld
«e BMW 750i. Tien procent van alle onderdelen daarin is
nu elektronisch, maar als deze auto over pakweg vijfjaar
**og zou worden gebouwd zou dat percentage al zijn opge-
lopen tot twintig.

*-en voorbeeld van de snelle ont-
wikkeling is de combinatie van
elektronische ontsteking en in-
spuiting. Door de bedrijfsom-
standigheden op een bepaald
"Moment, zoals de stand van het
Saspedaal, het toerental, de be-
'astingsgraad, de snelheid, vindt
de elektronica in een onderdeel
Van een seconde de best bij de si-
tuatie passende combinatie en
brengt deze ook tot functione-
ren.

J^at aftasten geschiedt onophou-
delijk, vele Tientallen malen per
seconde. Hierdoor ontstaat opti-
maal motorgedrag. Bovendien
■"ebben dergelijke installaties
vaak ook een automatischerepa-
reerfunctie. Bij een storing,
waardoor een van de combina-
ties onbereikbaar wordt, kiest
het systeem de naast-betere en
noteert de storing in het geheu-
gen zodat het bij devolgende on-
derhoudsbeurt kan worden ver-
holpen. .
°P dit moment heeft Bosch (de
grootste leverancier) drie mil-
joen ABS-systemen afgeleverd.
Jn het begin van de praktische
toepassing van dit systeem was
het als extra accessoire duur, vo-
tümineus en bestond het uit een

massa afzonderlijke onderdelen.
De introductie werd begin jaren
'70 zelfs uitgesteld, omdat een in-
stallatie toen nog uit circa 1000
onderdelen bestond en dat oor-
deelde men van het goede wat te
veel. Thans zijn dat er een dikke
veertig. Dit alles heeft invloed op
de afzet en dientengevolge op de
verkoopprijs.
Het is dus geen .heksenwerk te
voorspellen dat in de toekomst
meer en meer auto's metABS (of
een soortgelijk systeem) zullen
worden toegerust. En dat het op
den duur een soort standaardon-
derdeel zal gaan worden op alle
auto's, behalve wellicht op de al-
lergoedkoopste.

Het is in Amerika mogelijk een
GM-auto te kopen, waar het nor-
male dashboard gedeeltelijk is
vervangen door een projectie op
de voorruit, net zoals in een
straaljager. Hierdoor is het niet
nodig om de ogen 'van de weg te
nemen', ze te laten scherpstellen
op het dashboard voor het waar-
nemen van de noodzakelijke in-
formatie om daarna weer naar de
weg te kijken, hetgeen ook weer
een periode van accommodatie
vraagt. Een 'gebeurtenis' gedu-
rende' welke de auto tientallen
meters voortraast.

auto
Goedgekeurde kinderzitjes straks mogelijk verplicht

Wetgever let
op de kleintjes

De veiligheid is een van de be-
langrijkste punten in de ontwik-
keling van de auto. Kreukelzo-
nes, ABS, schokabsorbereride
bumpers, kooiconstructies, en-
zovoort, moeten de inzittenden
behoeden voor groot onheil.
Maar van die inzittenden zelf
mag ook een bijdrage aan de vei-
ligheid worden verwacht, al dan
niet afgedwongen door de wetge-

ver. Een voorbeeld is de autogor-
del.
Op dit moment zijn wetsvoor-
stellen in bewerking met het
doel de veiligheid van de jonge
passagier te verhogen. Een van
die maatregelen betreft de wette-
lijke verplichting om kinderen
tot 12 jaar in een ECE-goedge-
keurd autozitje te laten meerei-
zen. ECE-goedgekeurde zitjes
zijn herkenbaar aan een oranje
label.

Vooral de laatste jaren zijn de in-
zichten met betrekking tot de
veiligheid van kinderen jaren
drastisch gewijzigd. Mocht een

kind vroeger voorin zitten, al dan
niet bij moeder op schoot, tegen-
woordig moet het op de achter-
bank. En dachten, we de baby
vroeger veilig te vervoeren in een
reiswieg op de achterbank, we-
tenschappelijk onderzoek heeft
uitgewezen, dat een reiswieg ge-
vaarlijk kan zijn, zelfs als deze
met gordels in de auto is beves-
tigd.

Er zijn specialekinderzitjes in de
handel, die een maximum aan
veiligheid bieden. Helemaal vei-
ligwordt het in het verkeer nooit,
maar proeven hebben aange-
toond, dat aan bepaalde stoeltjes

de voorkeur moet worden gege
ven.

" Nieuw zitje van de firma
Maxi Milliaan wordt an-
dersom op de voorstoel ge-
plaatst.

4ndersom
Er is nu een nieuw stoeltje op de
markt van de firma Maxi Mil-
liaan, de Maxi Cosi 2000. Het
wordt andersom op de voorstoel
geplaatst. Dat heeft het voordeel,
dat het zitje bij een botsing de
schok absorbeert en bovendien
een redelijk veilige cocon om de
baby vormt. Een ander voordeel
is, dat de bestuurder de baby met
een half oog in de gaten kan hou-
den.

De Maxi Cosi 2000 heeft een ver-
stelbare draagbeugel en extra
handgrepen aan boven- en on-
derzijde van het kuipje. Aan ach-
terkant van de rugleuning be-
vindt zich een opbergvakje voor'
bijvoorbeeld luiers en een flesse-
houder. Door een verschuifbare
standaard kan de Maxi Cosi 2000
ook als een schommelstoeltje ge-
bruikt worden. De ergonomisch
gevormdekuip isvan polypropy-
leen en de bekleding is van ka-
toen in diverse dessins.

Acrobatiek

Vectra 4x4 verlegt grenzen weer wat verder

" Ov het Mantorp-circuit in Zweden werd onlangs een opmerke-
lijk record voor het Guiness Book gevestigd. Vier stuntmannen
legdenmet vier OpelCorso's op twee wielen een afstand van 100

kilometer af. Het oude record van 55 kilometer werd daarmee
ruimschoots overtroffen. Het betrof standaard-auto s met enkele
modificaties, zoals elektonische benzinepomp en extra lagen

rubber op de banden om de uitputtingsslag te kunnen door-

staan. Desondanks kregen twee auto's na 100 kilometer proble-
men met de ontsteking en de banden. De beide overgebleven wa-
gens hielden deze acrobatischerijstijl niet minder dan lbb kilo-
meter vol.

Opel eindelijk met vierwielaandrijving
Van onze verslaggever

Eigenlijk was het raar, dat Opel
tot op heden nog geen deel had
genomen aan de 4x4 markt. De
vierwielaangedreven auto is in

zijn algemeenheid al lang geen
noviteit meer. Er is inmiddels al
vierwielbesturing. Wie nu nog
met vierwielaandrijving begint
moet om te scoren minstens iets
nieuws toevoegen. lets dat er

nog niet was. Dat heeft de fa-
briek van Adam Opel dan ook
gedaan. Als er geremd wordt,
dan wordt de aandrijving op de
achterwielen hydraulisch ont-
koppeld.

Is dat nou alles? Wie er niet in
'doorgeleerd' heeft zou zon
vraag kunnen stellen. Maar toch
biedt die variant op de reeds be-
kende permanente 4WD-syste-
men enkele belangrijke voorde-
len. Het zo bejubelde ABS-rem-
systeem kan bijvoorbeeld op
deze 4x4 worden toegepast.

Een ander belangrijkvoordeel is,
dat bij een noodstop de auto ach-
ter niet zo gemakkelijk uit-
breekt. De remdruk is immers op
de voorwielen het grootst en laat
daarom een grotere aandrijf-
kracht op de achterwielen toe.
De achterkant zal bij ingescha:
kelde aandrijving de neiging
hebben de voorkant voorbij te lo-
pen en u begrijpt wat er dan ge-
beuren kan. De auto slipt dwars
en is niet of moeilijk onder con-
trole te houden.

Hiermee mag niet gezegd zijn,
dat de permanente vierwielaan-
drijving van VW en Audi gedis-
kwalificeerd zijn. Ook dat zijn
grensverleggende en veiliger
aandrijfsystemen. Maar het kan
altijd beter, al ben jedan meestal
wel de laatste.

Meer dan vier jaar heeft Opel er-
over gedaan om dit systeem pro-
duktierijp te maken. Overigens,

bij de ontwikkeling van de nieu-
we Veetra is van meet af aan re-
kening gehouden met de eis dat
er ook een 4x4 versie moest ko-
men. Verschillende elementen
van het aandrijfwerk zijn gelijk
aan die in de Opel Omega en als
de marktsituatie rijp zou zijn
voor de Omega 4x4, dat zou de
auto snel in produktie kunnen
worden genomen.

Opel acht de markt voor de Vee-
tra 4x4 interessant. In Europa
werden vorig jaar 170.000 4WD
personenauto's verkocht plus
232.000 met grijs kenteken. Die
markt is groeiende.

" Opel mikt met de Veetra
4x4 onder meer op winter-
sporters en bezitters van ca-
ravans en boten.

Prijs
De Opel Veetra 4x4 moet het
hebben van de wintersporters.
Maar Opel mikt ook op de cara-
vaneigenaren en bezitters van
een trailerbare boot. „Want",
zegt een woordvoerder van Opel,
„de Veetra 4x4 is op zn best op
een drassige camping of aan de
gladde waterkant". Maar deprijs
moet ook betaalbaar zijn. Opel
brengt de goedkoopste uitvoe-
ring, de GL met 1.8 S motor voor
f 39.378, inclusief btw. Er is ook
een tweeliter versie en in de zo-
mer zal het topmodel, de 2000
met zestienkleppenmotor ook
als 4x4 worden geleverd, een
auto die 208 kilometer per uur
haalt.

(ADVERTENTIE)

Vrijdag 27 januari 19899
Umburgs dagblad



M -_^_*_.
—M

|É|

LUNETTES DE
/3tcourrëges /3t

paris

OOGMETING - CONTACTLENZEN -| OOGDRUKMETING |

gijsen
NIEUW ADRES: Umbrichterstraat 21
telefoon 04490-13058 SITTARD

WIJ EISEN:
DAT MEN - TEN

SPOEDIGSTE - RADICAAL
OPHOUDT MET HET

DODEN VAN DE KINDEREN
IN DE MOEDERSCHOOT

en

WIJ EISEN:
DAT MEN - ONMIDDELIJK -

NIEMAND MEER
VERPLICHT MEE TE
BETALEN AAN HET

BLOEDBAD VAN
ABORTUS.

Maak gebruik van uw democratische rechten van
vrije meningsuiting!

KOM 14 febr. naar 't BINNENHOF in DEN HAAG.
Deze ongerechtigheid dulden we niet langer.

GODS LIEFDEVOLLE HULP IS HOOFDZAAK,
UW DAADWERKELIJKE HULP IS NOODZAAK.

Giro: 2963282. RABO: 16.78.52.574, t.n.v. stichting
.Voor recht zonder onderscheid", postbus 275, 6500

AG Nijmegen.
Pater Koopman S.S.S. en medewerkers. 129892

I " '■

Het bestuur van de Onderwijsstichting Brunssum
vraagt voor de LOM-school Eggerank een

administratieve kracht m/v
voor 1 8 uur per week in verband met
zwangerschapsverlof van de huidige functionaris.
Functie-eisen:— vooropleiding op minimaal HAVO/MEAO-niveau— goede contactuele eigenehappen, ook met

kinderen— goede kennis en ruime ervaring t.a.v.
automatisering— goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en
geschrift

Indiensttreding waarschijnlijk in de maand april a.s.
Benoeming vakature kan op later tijdstip tot de
mogelijkheden behoren.
Sollicitaties binnen 8 dagen te richten aan de
Onderwijsstichting Brunssum. Postbus 85 te Brunssum.
Inlichtingen bij dhr. J. Houben, administrateur.
Tel. 045-257337 of bij dhr. W. Schillings.
Tel. 045-257655.

D Twee verdiepingen met een >■,
enorme keuze in machinale ■ **~"*"j| —«^ M
en handgeknoopte tapijten. M _W

OOe beste pnjs door ■ ***^\—✓ ■rechtstreeks import vanuit m IA A D _W
Iran, Indië. China, Pakistan en f_ af
Nepal -S^O^SD De volgende afmetingen zijn ■——.
altijd in voorraad:

70 x 140. 90 x 180, 120 x 180. 140 x 200,
160x 220, 170x 240, 200 x 250, 200 x 290,
200 x 300, 240 x 290, l «-.— 1
250 x 300, 240 x 225. "—fT250 x 350, 300 x 400, / (Np
0 170. 0 200... X_^p-\ -_„

Openingsuren: TA, Ir t«»~~>
_, wo, do, vr van 9- 12 y _A\Z' yS
en van 13 - 19 u. j ""^^-^r
za van 9 - 12 I
en van 13 - 18 u. /^*^T—-a*^»"""ook zondag open "*~L'"*^—^V-'^^w^van 13 - 17.30 u. S^ >».„«:-, "
maandag gesloten I A

BJDECKERS
INTERIEUR & TAPIJTCENTER
DORPSSTRAAT 130 3583 OVERPELT TEL. 09/32/11 64 1145

%^_%s^^^^^^Z^ 1

XW^^f Volkswagens.

Al is de auto dan niet de grootste veroor- uitlaatgassen reinigt. Je zou dus net zo goedkunnen Geregelde katalysatoren functioneren ï
zaker van zure regen, als autofabrikant heb je de' spreken van 'halfvuile auto's'. leen als de motor van een elektronisch geregel
plicht alle mogelijkheden te benutten om je auto's Vuile auto's, u begrijpt het al, hebben in het brandstoftoevoer is voorzien,

schoner te laten rijden. geheel geen katalysator. En krijgen in het geheel Alle Volkswagenpersonenauto's worden
Nu het mogelijk is auto's uit te rusten met ook geen subsidie van de minister. Dit in tegenstel- daar dan ook mee uitgerust. .

een geregelde katalysator die de uitlaatgassen ling tot halfschone en schone auto's. Welke Volkswagen u ook kiest, u rijdt aM

■ voor 90% reinigt -in tegenstelling tot 50% bij de Voor halfschoon geldt 850 gulden subsidie schoon. Althans voor 90%. Maar als u Volkswag^j
\ vorige generatie katalysatoren - heeft Volkswagen en voor schone wagens, voor Volkswagens dus, een beetje kent, weet u dat we op den duur o

besloten alle modellen standaard van een geregel- geldt 1700gulden.Die subsidie is overigens bedoeld daar niet tevreden mee zullen zijn.
de katalysator te voorzien. om de kosten van dekatalysator te dekken. Hier- /^f_\\ \t ||_ ia#" J fC\

Halfschone auto's hebben een ongeregelde door betaalt u niets extra's voor een Volkswagen (A-jy) VOlKSWCig©n.WieQViOeT*
katalysator die, zoals gezegd, slechts voor 50% de met een schone, geregelde katalysator. v^X importeur: Pons Automobielhandel bv Telefoon 033-94994^

Te k. TOYOTA Celica,
bwj.'79, kl. blauw, tel. 045-
-24331.
HONDA Civic zeer zuinig
4-drs. APK tot 1990 2 nw.
banden en uitlaat i.z.g.st.
vr.pr.f 1700,- heerlerweg 80,
Voerendaal.
Te k. VW PASSAT 1600 CL
met APK bj. '82 met radio-
/cass. Tel. 045-750607.
KADETT 12 S met APK'81, als nieuw Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
SEAT-dealer A.C.H., Jeu-grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.045322455 biedt te koop
aan: Subaru 1600 coupé
(nieuw) met aantrekkelyke
korting) en VW Camper.

Te k. VW SCIROCCO GL, bj. '81 met APK ’ 4950,-, tel.
045-728454.
Te k. ASCONA 16 S,
bwj.'7B, zien is kopen

’ 1450,-. Pr. Margrietstr. 14,
Brunssum.
Tek. BMW 320 automaat bj.
11-79 met APK ’ 3950,- tel.
045-728454.

VOLVO 340 DL, bwj.'B3,
’5950,-; Fiësta bwj.'Bl,
’3950,-; Simca bestel '82,

’ 2350,-; VW Derby type '81
GLS, ’2750,-; Inruil mog.
Heerenweg 248, Heerlerhei-
de
Motor HONDA Accord,
sportvelgen met banden;
Opel Monza, motor Opel,
Heerenweg 248, Heerlerhei-
de^
Honda PRELUDE, zeer
mooi, m. '81 ’4750,-. Apk
l-'9O, Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek, na 14.00 uur.
Te koop van part. HONDA
Preluda zilver metalic
i.st.v.nw. bj. '82 tel. 045-
-218918.
Tekoop Ford FIËSTA Fes-
tival, bwj.'B3, Dr. Philips-
straat 54, Hoensbroek.
Te k. SUZUKI GX 100
i.z.g.st. eind '80 APK 11-'B9
vr.pr. ’3200,- tel. 04492-
-2492.
Te koop RENAULT 5 TL
Super, bwj.'Bs, pr.n.o.t.k.
Hommerterweg 86, Hoens-
broek.
TAUNUS 2 L Ghia aut. t.
'81, lpg, ’2350,-. Inr. mog.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek.

Ford SIERRA 1.8 Luxus
stationcar 1985, kl. met.
blauw ’ 16000,-, 045-270999.
Ford SIERRA 2.0 GL 8-'B3,
orig. 85.000 km., wit,
’8950,-. 045-211071.
M.B. 200 D '80 ’5950,-;
M.B. 280 S '75 ’3750,-;
Audi 5 E '79 ’2250,-; VW
Golf D '77 ’ 1950,-. Inruil
mog. 045-211071. Overbroe-
kerstr. 54, Hoensbroek.
Te k. Opel COMMODORE,
bwj.'79, Berlina, autom., pr.
’2400-, mr. mog. 045-
-315513.
Te k. Ford CAPRI '79, gek.
tot '90, i.z.g.st., Mgr. Lem-
mensstr. 36, N'hagen.
FIËSTA HL Bravo '82,
apk-gek i.z.g.st., Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
RENAULT 14, bwj.'Bo,
i.z.g.st. + Apk, ’ 1150,-. 045-
-210435.
Ford ESCORT stationcar,
m. ruiten + apk, bwj.'Bo,
vraagpr. ’llOO,-. Tel. 045-
-210435.
PEUGEOT 205, apr. '87, kl.
wit, 5-drs., z.g.a.n., km.
31.000, pr. ’ 14.000,-. Eyha-
genln. 7, Schaesberg, tel.
045-312002.

VOLVO 244 DL t.'Bo, lpg,

’ 1950,-. Spuitwerk, 045-
-211071.
Koopje! exclusieve
ROVER 2600, als nw.,
vraagpr. ’ 2750-, moet weg,
045-323830.
Compl. 1.8 I motor + 5
speed, bak v. Peugeot 205,
bwj.'BB, 8000 km., ’3500,-.
Tel. 045-319050 - 423329.
Buitenkans: KADETT 1.8 I,
2500 km., alle extra's,
’7OOO- korting, half jr.
oud, weg. omst. Te bevr.
autobedr. 't Koetshuis,
kruispunt Drievogels,
Kerkrade, tel. 045-421423.
Te k. BMW 728 type '80,
aut., i.z.g.st. en alle extra's,
’3400,-. 045-419554, na 16
uur.
Te k. Opel MANTA 1.6 S,
i.z.g.st., ’ 1650,-, apk '90, tel.
045-316940.
Te k. Opel KADETT City,
1.6 S, lpg, bwj.'79, apk 1-90,

’ 1950,-. 045-453572.
VW GOLF de Luxe, type
'80. Apk, z. mooi, ’2750,-.
Tel. 045-454087.
TOYOTA Celica, bwj.'7B,
apk-gek., i.pr.st., pr.

’ 1250,-. 045-412879.

T.k. VOLVO 343 Aut., bj. m.
'79,’ 1.350-, tel. 045-422882,
Vullingsweg 9, Heerler-
baan.
OPSPORING verzocht, wij
betalen de hoogste prijzen
voor oude auto. Toyota Ca-
rina - Corolla - Corona - Dat-
sun 120Y - 140Y - Sunny
Violet - Mazda 323 - 626 -Mercedes 4 cil. - Peugeot
504-505-304 - Renault 18
R-12. Alle auto's 4 of
5-deurs. Tevens Toyota
Hiace - Datsun Urvan - VW
en div. andere busjes.
Locht 85, Kerkrade-W. Tel.
045-425858 - 325995.
Te k. NISSAN 300 ZX, T
Bar, als nieuw, bwj.'B4,
km.st. 57.000. 045-457008.
TOYOTA Corolla 1.3DX bj.
'83, 4-drs. stereo, sunroof,
apk 2-'9O, echt nieuw
’5750,-. 04406-13137.
Te k. HOGEDRUKR. Te
bevr. Eyserweg 3 Trintelen.
Tek. BMW 316 '79, in
nieuwst. Inr. mog. Dorps-
str. 19 Bingelrade.
Te k. BMW 320 i, bj. '84, kl.
wit, schuifd., verl. sportvel-
gen enz. in uitst. st. Pr.

’ 19.500,-. Kasteelstr. 44
Brunssum. Tel. 045-253155.

Auto verkopen? Wij kopen
alle typen AUTO'S. Bet.
goede prijs. Bel. 045-458319.
Te k. BMW 323 I T '80, i.
perf. st., div. access., schuif-/kanteld., ’ 8500,-. Tel. 045-
-722741.
VOLVO 360 GLE, 4-'B5,
metallic, schuifdak, alar-
minst., 50.000 km,

’ 17.000,-. Waalbroek 5,
Simpelveld. Zat. 28-1 van
9.00-14.00 uur.
BMW 316, '85, 1800 motor,
champ.met, in nieuwst.,
’15.750.-. Lindenlaan 36,
Kerkrade, 045-461629.
Te k. ATS WIELEN voor
Opel, BMW, Volkswagen,
m. nw. banden 195x60x14,
i.nw.st, vr.pr. ’ 1250,-. Tel.
045-254657.
4 l.m. VELGEN 6j x 13 +
banden 205/60, o.a. VW +
BMW ’750,-. Uitbouwset
VW Golf (oud model) + 2
personal sturen met naaf
(Golf '78-'B3 + Kadett C).
Gremelsbrugge 36, Rim-
burg-Landgraaf.
VOLOV 66 GL z.m. + APK

’ 850,- R 5 Alpine opkn. bj.
79 ’ 900,- 04498-55552.
Te k. MAZDA 323 1.3 bj. '80
APK '90 tel. 04490-26049.

AUDIO 80 GLS bi. '79 APK
10-'B9 nieuw model t.e.a.b.
Vorstenstr. 26, Heerlen.
Te k. VW GOLF C bj. '83 in
perf. st. tel: 045-413840.
Tekj. BMW 320/4 lpg, bj. '77
i.g.st. vr.pr. ’ 2000,- tel. 045-
-219334.
Ford ESCORT autom. bj.
'78 i.g.st. Vr.pr. ’950,-, tel.
045-210775.
Ford TAUNUS '80, apk
4-10-89, op lpg, zeer goede
st., get. ruiten, sportv., tel.
045-352664.
Kadett 1.2 Hatchback, '83,
schuif/kanteldak, als nw.
Herlongstr. 43, Heerler-
baan.
Te k. ALFA Sud Super 1.5
bj. 1982 km.st. 76000, leeig.
Heerstr. Nrd. 30 Stem. ■
Te k. GOLF bj. '78 zwart
APK vr.pr. ’ 850,- tel. 045-
-225919.
Te k. HONDA Accord air-
back 1986 autom. bl. metal.
12000 km 04498-54973.
NISSAN Patrol 3.3 TD 4x4
zwart 1987 23000 km, 04498-
-54973.. NISSAN King CAB 1987
20.000 km Brahma CAB tel.
04498-54973.

FORD Sierra Sedan l^o,
bwj. aug. '87, pr. ’ lö-4*^
04498-54962. __-^
MERCEDES 190 <*$
1985, v. ext., el. Schu>
stuurbekr., ww-glas, okj«j
z. mooi. ’28.750,-. O 4'
10606.
Te k. BMW 320, bvvk
apk-gek. '89, vra^*'

’ 1701),-. Tel. 045-2259g»>
Te koop SKODA 130 K
Triumph autom.'B4;
80 enz. Tevens sloor-
derd. voor Skoda's, lA0
km-beurt: voor alle a^gratis apk-keuring- <-"^Piet de la Roy * rotHoofdstr. 114, Hoensbr
tel. 045-212896. A
Tek. VW Kever + Chi^i1600 TS APK, i.z.g.st. ir*

3398. __^^
Te k. MINI 1100 Specj*
Golf + Opel Kadett, "*»
i.z.g.st. 04499-3398I_^^r
Te k. gevr. VW Keve
Golf. Tel. 04499-3398^;
Te k. OPEL Kadett H*11
back 13N op gas bv»4-gt
APK, i.z.g.st 04499^33^
Te k. PEUGEOT 205 £,
diesel 5-drs. bj. '84„

’ 8750,- tel. 04405-378j>^
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Van onze correspondent
HOENSBROEK - De dolblije Roemeen Petrica
Brosteanu (27) kon het gisteren eigenlijk niet gelo-
ven. Na bijna drie jaar wachten kreeg hij te horen
dat hij voorgoed in Nederland mag blijven. Boven-
dien laat de Roemeense regering ookzijn vrouw en
kinderen gaan. Binnen drie weken is het 'ver-
scheurde' gezin Brosteanu eindelijk weer com-
pleet.
Uiteraard beëindigde de Roemeen na de blijde
boodschap onmiddellijk zijn hongerstaking, die
Brosteanu vorige week vrijdag uitprotest tegen het
uitblijven van een beslissing was begonnen.

Vermagerd
Zijn bleek en vermagerd gezicht was nogvol onge-
loofover het telexbericht dat voor hem als een vol-
slagenverrassing kwam. „Ik ben heel lang bezig ge-
weest met de autoriteiten over mijn asielaanvraag
en nu blijkt dathet binnen een paar dagen geregeld
kan worden," luchtte hij zijn gemoedstoestand in
zijn woning aan deAkkerweide te Hoensbroek.
Gisteravond heeft hij per telefoon zijn echtgenote
Fluare in het Roemeense dorp Igris op de hoogte
kunnen stellen. Zij zal samen met de beide kinde-
ren Christian (9) en Sorin (7) binnen een paar we-
ken in Hoensbroek arriveren.
Zowel zijn hongerstaking als het besluit van de
Roemeense regering om geen bezwaar te maken te-
gen het vertrek van de echtgenote en haar kinderen
hebben zwaar meegeteld bij het besluit van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken om de Roemeen
permanent in Nederland toe te laten.

Metselaar
Petrica Brosteanu hoopt als metselaar aan de slag
te komen. Want het laatste wat de Roemeen wil is
hier op kosten van de staat leven. „Onze familie
heeft altijd in de bouw gezeten. Ik heb twee stevige
handen en die ga ik gebruiken," verklaarde hij met
klem.

" Petrica Brosteanu kan eindelijk
weer lachen. Foto: DRIESLINSSEN

Na fusie: 755 leerlingen

'Aldenhof'samen met
Paulo-Mavo

Hazebats
Huisdieren
dood na gif

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - De scholengemeenschap De Aldenhof in
Hoensbroek gaat met ingang van het nieuwe schooljaar een fu-
sie aan met de mavo St. Vincentius a Paulo in Nieuw-Einde.
Daarmee wordt De Aldenhof de enige school in de gemeente
Heerlen waar zowel Mavo-onderwijs alsook Lager Beroeps On-
derwijs in de richting yan de vroegere LTS en de vroegere
LHNO-school gegeven wordt.

l?e 4,5 jaar oude Old English
rePdog reu Satchit's Day-
PPer is de eerste Bobtail uit
I j3ur9, wctnt zo wordt dit ras
L** volksmond genoemd, dietLNederlands kampioen mag
(j/^en. Bolle, zo noemen de
Eraren Nelleke en Huub Ga-
C?°^ (links op de foto) uit de
Q^ense Akerstraat de fraaieJp*. behaalde tijdens de inter-

hondenshow in Eind-/*"* de beslissende prijs. Vier
zijn

9ens nodig om Nederlands
jJ/jPïoen te worden. Bolle be-
j. 'de die'tijdens shows in Lei-■ Eindhoven (tweemaal) enj^*Bosch. De Bobtail is gefokt
rT Robin Dierdorp (rechts op
Joto) uit Heerlen.

De schoolbesturen van beide scho-
len hebben een overeenkomst be-
reikt over defusie. De Mavo gaat fei-
telijk over van het Heerlensekatho-
liekeschoolbestuurnaar het Hoens-
broekse dat De Aldenhof bestuurt.
Er moet nog op toestemming van de
ministergewacht worden, maarvan
die kant worden geen problemen
verwacht. „Onze fusie ligt in de lijn
die de minister wil. Alle scholen na
het basisonderwijs krijgen te ma-
ken met basisvorming van leerlin-
gen na (vermoedelijk) 1991. De Al-
denhof heeft dan alle disciplines in
huis om die basisvorming mogelijk
te maken," zegt Cordewener.

Bestuur

Verblind
Over aanpak klachten huurders

SP-afdeling kwaad
op bouwvereniging

ten omtrent het slechte onder-
houd van de flats in de omge-
ving van het Treebeekplein.

De SP is verontwaardigd dat ze niet
bij de bouwvereniging op bezoek
mocht komen om 78 klachtenlijsten
te overhandigen. Vandaar dat deSP
zich genoodzaakt zag op het spreek-
uur van de bouwvereniging te ver-
schijnen.

Gebouw
De brugklassers van de Mavo St.
Vincentius a Paulo gaanmet ingang
van het nieuwe schooljaar naar het
gebouw van De Aldenhof in Hoens-
broek. De Mavo-klassen 2, 3 en 4
blijven te Nieuw-Einde in het ge-
bouw aldaar en maken daar hun
school verder af. Over drie jaar
komt het gebouw te Nieuw-Einde
dus leeg te staan.

De schoolkrijgt na de fusie 13
docenten van de Mavo erbij en
komt dan op 61 docenten. Het
aantal leerlingen van De Al-
denhof komt na de fusie op
755.

Per 1 augustus 1986 gingen de vroe-
gere LTS in Hoensbroek en de
LHNO-school Sancta Martha te
Hoensbroek samen en vormden de
scholengemeenschapDe Aldenhof.
Nu komt daar dus de Mavo bij.
„Daarmee krijgen we een zeer breed
onderwijsaanbod. Leerlingen die
hier komen, hoeven niet direct te
kiezen voor Mavo of LBO, er kan
eerst rustig gekeken worden. Vaak
kiezen leerlingen voor de Mavo,
maar blijkt tijdens de rit dat LBO
wellicht toch beter was geweest.
Hier kan er dan probleemloos ge-
wisseld worden," zegt directeur
Cordewener van De Aldenhof. „Ma-
vo als eindonderwijs voldoet niet.
Een gedegen vakopleiding is ge-
woon beter dan een mavo-diploma.
Ik ben dus erg gelukkig met deze
combinatie," aldus directeur Gub-
bels van de St. Vincentius a Paulo-
Mavo.

# Verblind door de zon
zag een Heerlense
automoblist gistermorgen
rond kwart voor elf een
39-jarige bromfietser uit
Landgraaf over het hoofd.De bestuurder raakte de
brommer toen hij vanaf de
Kerkraderweg in Heerlen
de Van Alflenstraat in
wilde rijden. De
bromfietser werd met een
beenfractuur opgenomen
in het Kerkraadse
ziekenhuis.

Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij de Caumervij-
ver in Heerlen zyn gisteren
tweekatten en een hond gestor-
ven na het eten van vergiftigde
hondebrokken.
Eén hond kon op het nippertje
dooreen dierenartsworden ge-
red.
„Waarschijnlijk bevatten de
hondebrokken het giftige
strychnine, maar dit is nog niet
met zekerheid te zeggen," liet
een politiewoordvoerder we-
ten. „Het gif in de brokken
werkt na een uur. De hond
wordt over zijn hele lichaam
stijf en sterft dan onherroepe-
lijk."

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De Socialistiese
Partij afdeling Brunssum is fel
gekant tegen de manier waarop
de heer Wierts van de bouwver-
eniging Brunssum de klachten
van de bewoners van het Tree-
beekplein behandeld heeft. Het
betrof hier voornamelijk klach-

Conflict binnen
VVD Voerendaal

niet uitgepraat
Van onze verslaggever

VOERENDAAL - Nog altijd is het
conflict binnen de WD-afdeling
Voerendaal niet uitgepraat. Wel
heeft WD-wethouder Hermans in-
middels met de zogeheten Kamer-
centrale van de liberale partij in
Maastricht overleg gevoerd over de
even moeizame als aarzelende con-
tacten met zijn fractie- en partijge-
noot Voogt en het lokale WD-be-
stuur. Uiteraard is er ook gesproken
over de coalitie die, mede door het
interne gekrakeel bij de liberalen,
volgens Hermans „nog steeds op
apegapen ligt."
Pas wanneer de Kamercentrale
overleg heeft gevoerd met het WD-
bestuur in Voerendaal, is wethou-der Hermans bereid voor een ont-
moeting met zowel het afdelingsbe-
stuur als raadslid Voogt. Het ziet er-
naar uit dat het bestuur volgende
week een onderhoud heeft met de
liberale Kamercentrale.

— ■

*>(,' Zakelijke Limburgse hu-
il aar is ook d*viaar het be~
II iïad'jJ'chinveldse carnavals-
I '"'in Wazebats' mee gevuld.

' te raden voor iedereen die
i 1-*6 voeling met deze ge-
r t|r hee/t en al u*arm

Vc J-u.*>oor de carnaval.
' ra h

-,aar groeidein Schinveld
Hut* Publicatie van de 27-ste
9en ats nogal wat ongenoe-
d(j0' omdatrndat sommige mensen
een awonieme schrijvers op
'ü0 scherp-humoristische uujze
Afet

r et slijk toerden gehaald.
f*a f^entuele onmin lijkt de

1'er, °atsredactie dit jaar ech-eer rekening fe hebben ge-
lief n- Hoewel dezelfde ma-
kerdVan 'slijktrekkerij' gehan-
de /■„ w°rdt, is dewoordkeus en
formulering een stuk subtie-
rriQ.nKit depret eigenlijk alleen
bij "r ten goedekomt. Tuurlijk,
Ue'^ orninige mensen in Schin-
Dojj'. aaronder voornamelijk
sp0

lQl> zullen de haren beslist
te erge rijzen wan-

r*n
2jwdoor de Hazebafs blade-

>nee *w°gelijfc oofc bij burge-
(jg ?jer Vincent Ritzer, die in
ddn azebats herinnerd wordt
Vfai veelbesproken Awacs-en Ziin (belangrijke) rol

Een woordvoerder van de bouwver-
eniging hierover: „Wat zij beweren
is niet waar. De partij kwam zomaar
binnenvallen. We hebben met ze ge-
sproken om een afspraak te maken.
Daarna hebben zij ons niet meer be-
naderd. We hebben de bewoners
een brief gestuurd omtrent het
voorgenomen onderhoud. Daarmee
is voor ons de kous af."

Brief
Inbraak in

jeugdherberg
SCHINVELD - Een complete ste-
reo-installatie, 500 singles, sigaret-
ten en shag was de buit van een in-
braak in het gebouw van de stich-
ting jeugdherberg aan de Beek-
straat in Schinveld. De daders kwa-
men binnen door de deur van de
voorraadkamer open te breken. De
waarde van de gestolen goederen is
nog onbekend.

Chauffeur in sloot
Van onze verslaggever

MERKELBEEK - Een Geleende-
naar is gistermorgen zodanig ge-
schrokken van een slingerende
bromfietser dat hy de macht over
het stuur verloor, over de kop sloeg
en in een sloot reed. De wagen kon
na deze capriolen rechtstreeks naar
de sloper. De man liep geen letsel
op. Het ongeval gebeurde in het
Merkelbeekse Groenhagen.

Plateau
■fa-rifrf briefje gekregen van de
zelf Dum°nt uit Nuth, die
DQi„ eer een kaart hebben ont-
'"o.» nT 1 van vrienden uit dekop
licitoNoord-Holland. Daarin fe-
hun A,n ~<***- Noord-Hollanders
tte/io w vrienden met het
in to van het mergelplateau
H '"^graten. 'Beste Ellie en
niei„ ' zc?uist horen wij via het
grnt l het Plateau in Mar-
«en m met zal worden afgegra-lanrf".oem'> valt er op dat hol-ToZf, aartje te lezen.
Ser-T ml^ at oofc niet Limbur-
»a« y Zl3n met het behoud

StUkie Puur-Limburgs

Zwerver brak
in bij pastoor

Van onze verslaggever
SCHINNEN - Een 28-jarige
zwerver heeft bekend dat hn op
15 januari een inbraak heeft ge-
pleegd in de woning van pastoor
Kasdorp in Amstenrade. Uit het
huis aan de Kloosterberg werd
geld gestolen, waarmee verdo-
lende middelen werden gefinan-
cierd. De zwerver liep tegen de
lamp bij een inbraak in Heerlen.
By de inbraak in Amstenrade
was nog een persoon betrokken.
De politie rekent erop ook deze
i*erdachte binnenkort aan te
kunnen houden.

Van onze
verslaggever

KERKRADE - De
gemeente Kerkrade
en het Centrum voor
Automatisering
Noord-Nederland
(CEVAN) hebben
gisteren een automa-
tiseringscontract ge-
sloten. CEVAN ver-
zorgt de automatise-
ring van meer dan
honderd gemeenten
in Nederland. Ook

en het Rekencen-
trum zijn hiervoor
een overeenkomst
aangegaan.
Bovendien zal CE-
VAN binnenkort een
gemeentelijk com-
municatienetwerk
aanleggen in Kerkra-
de. Binnen anderhalf
jaar zullen 400 eind-
stations op dit net-
werk worden aange-
sloten.

CEVAN opent spoe-
digeen vestiging aan
de Markt in Kerkra-
de ter ondersteuning
van marketing-acti-
viteiten in deprovin-
cie.

Simpelveld gaat bin-
nekort met CEVAN
in zee. ..
De gemeente Kerk-
rade gaat ondermeer
gebruik maken van
de CEVAN-syste-
men voor de finan-
ciële-, personeels-,
sociale dienst-, en
bevolkingsadmini-
stratie. De computer
wordt bij het Reken
Centrum Limburg
geplaatst. CEVAN

Kerkrade gaat
automatiseren

„Het verheugt ons zeer dat de bouw-
vereniging opeens plannen heeft
om de flats te gaan schilderen," zo
laat de partij niet zonder ironie we-
ten. De socialisten schuwen niet de
affaire op de man te spelen: „De er-
varingen van de bewoners (...) en de
houding van de heer Wierts tijdens
het spreekuur hebben ons in ieder
geval duidelijk gemaakt dat we be-
handelingvan de klachten nauwlet-
tend zullen volgen." Worden de
klachten niet naar wens van de So-
cialistiese Partij behandeld dan zal
zij de bewoners oproepen bezwaar
aan tekenen tegen de huurverho-
ging van 1 juli.

Oproep

Van onze verslaggever
BOCHOLTZ - Burgemeester Te-
heux van Simpelveld legt vanmid-
dag om half vijf de eerste steen van
het 'Welzijns Medisch Centrum', dat
wordt opgetrokken aan de Kom-
merstraat in Bocholtz.

Vijfjaar geleden lagen de plannen
reeds op tafel, maar steeds werd de
bouw uitgesteld. Een aantal medi-
sche en sociale voorzieningen wor-
den nu in één pand vlakbij het Pa-
tersplein ondergebracht. In het
multifunctionele gebouw vestigen

Bouw 'Welzijns
Medisch Centrum'

Na vijfjaar wachten in Bocholtz zich op de begane grond de huisart-
sen Mom en Schepers, tandarts
Köhlen, de gezinszorg, het Groene
Kruis en het Maatschappelijk Werk.
Op de eerste verdieping komt een
coördinatieruimte. Volgens plan-
ning wordt het 'Welzijns MedischCentrum' eind juniofbegin julioffi-
cieel in gebruik genomen.
Wethouder Jacques Schrijvers van
de gemeente Simpelveld is bijzon-
der verheugd dat men na zon lange
voorbereidingsfaseis gestart met de
bouw. „Een wens van de hele ge-
meenschap gaat daarmee in vervul-
ling. Met name de bewoners van het
nabij gelegen bejaardencentrum
hebben veel voordelen door de ves-
tiging van een aantal dienstverle-
ningen in een gebouw."

Weer auto's uitgebrand Hongerstaking en hereniging
van gezin geven doorslag

Dolblije Roemeen
mag toch blijven

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Op deKleikoeleweg en de Ravetsmaar in Landgraaf
zijnwoensdagnacht tussen vier en vijfuur drie auto's in brand gesto-
ken. Een daarvan brandde geheel uit, de andere twee liepen aanzien-
lijke schade op.

De brandweer moest er aan te pas komen om te blussen en ervoor te
waken dat de vlammen niet oversloegen op een aantal huizen in die
straten.
Volgens een politiewoordvoerder zijn in de afgelopen twee jaaronge-
veer twintig auto's in brand gestoken in deze buurt. Hij vermoedt dat
al die branden het werk is 'van een en dezelfde persoon of personen.
De politie vraagt eventuele getuigen contact met haar op te nemen
_t 045-328333.
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Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondtf
vonden bij het overlijden en de crematie v"
onze vader en opa

Frits Spiertz
betuigen wij u langs deze weg onze hartelijk
dank.
De plechtige zeswekëndienst en de eers'
jaardienst voor onze lieve moeder en oma

Mien
Spiertz-van der Leeden

zal plaatsvinden op zaterdag 28 januari a;
om 19.00 uur in de Pius-X kerk te Molenben^,
Heerlen.

Kinderen Spiertz 't1 -"-

De plechtige eerste jaardienst voor min
onvergetelijke man

Jan C. ]
van de Bergh 'zal worden gehouden op zondag 29 Ja

nuari om 11.30 uur in de Grote Kerk!
Sittard.

Mevr. N. van de Bergh-Snii-'
Walramstraat 36, *Sittard

~-é

_+>

De eerste jaardienstvan mijn dierbare echtgeno"'
vader en opa

Leonardus van Balkorfl
zal plaatsvinden op zondag 29 januari a.s. om 1 >uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van IZ^
des te Gracht, Kerkrade-West.

G. v. Balkom. V. Veenen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor

Hein Bremen
vindt plaats in de parochiekerk H. Hart van -f
zus te Schandelen-Heerlen, op zaterdag 28 'f
nuari 1989 om 19.00 uur.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

<
De eerste jaardienst voor

Frans Gaber
zal gehouden worden as. zaterdag °^19.00 uur in de H. Hart van JezusKerk*"
Nieuwenhagerheide-Landgraaf.

Anny Alex Hanssen-Gabe*

. 4
De plechtige eerste jaardienstvoor mir
dierbare man, onze vader, schoonvad*^
en grootvader

Gerardus
Timmermans

zal plaatsvinden op zondag 29 januarioll
10.30 uur in de parochiekerk St. Ser*/"'
tius te Vaesrade.

Familie TimmermaI*'1*'
Vaesrade, januari 1989

>
De eerste jaardienst voor onze vader, schoon**
der en opa

Johan Jozef Jaspers
zal worden gehouden op zondag 29 januari
om 11.30 uur in de parochiekerk St. Martini^
Spekholzerheide.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

t
,Jn alle stilte ben jeweggegaan.
Het was goed samen te zijn".

Met groot verdriet, maar met grote dankbaarheid
voor hetgeenzij voor ons heeft gedaan, geven wij u
kennis dat, geheel onverwacht, van ons is heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Netta Creusen
echtgenote van

Giel Baadjou
Zij overleed, voorzien van deh.h. sacramenten, op
de leeftijd van 64 jaar.

Klimmen: Giel Baadjou
Hulsberg: Germaine en Jeu Noteborn-Baadjou

Lydia
Schinnen: Wiel en Thea Baadjou-Kerkhoffs

Voerendaal: Marjo en Peter Sporken-Baadjou
Klimmen; Henk Baadjou

Petra Vaessen
Familie Creusen
Familie Baadjou

6343 AB Klimmen, 26 januari 1989
Klimmenderstraat 93
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 30 januari om
11.00 uur in deparochiekerk van de H. Remigius te
Klimmen.
Avondwake, gevolgd door avondmis, zaterdag om
18.30 uur in voornoemde kerk.
Geen condoleren.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen;
gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
In plaats van kaarten

Gaarne wil ik iedereen bedanken die, op welke
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft ge-
toond bij de ziekte, het overlijden en de begrafe-
nis van mijn lieve zus

Maria Geertruid
v. Hees-Beaujean

Dit alles was voor mij een grote troost en zal een
dankbare herinnering blijven.
De plechtige zeswekëndienst voor mijn zus zal
gehouden worden in de parochiekerk van de H.
Cornelius te Heerlerheide op zondag 29 januari
as. om 11.00 uur.

„. Kathe Beau jeanHeerlerweg 275
Heerlerheide

Hartelijk dank aan uallen voor uw mede-
leven tijdens de ziekte en het overlijden
van mijn onvergetelijke man

Wiel Crombach
Een extra woord van dank aan de velen,
aanwezig in de h. mis en in het cremato-
rium.
De zeswekëndienst wordt gehouden op
zondag 29 januari a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Terwinselen-Kerkra-
de.

Lisa Crombach-Prickaerts
en familie

tAntoinetta Mourmans, oud 70 jaar, weduwe van
Hubertus Schenk. 6221 CS Maastricht, Hoog-

brugstraat 52. De uitvaartdienst zal worden gehou-
den zaterdag 28 januari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Martinus te Wyck-Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tHarie Weitmann, oud 68 jaar, echtgenoot van
Mia Langhoor. 6224 VC Maastricht, Burgemees-

ter Pijlsstraat 37A. De uitvaartdienst zal plaatsheb-
ben op zaterdag 28 januariom 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te
W.V.V.-Maastricht. Er is geen condoleren.

tLiza Heidendal, oud 88 jaar, weduwe van Chrit
Dodemont. Maastricht/Banholt, corr.adres: Da-

lestraat 44, 6262 NN Banholt. De uitvaartdienst zal
worden gehouden op zaterdag 28 januari om 11.00
uur in de kerk van de H. Gerlachus te Banholt.
Geen condoleren.

tJuul Crapts, oud 77 jaar, echtgenoot van wijlen
Anna Kuijpers. Maastricht, Herculeshof 3E. Cor-

r.adres: Voederruwe 7, 6218 SX Maastricht. De uit-
vaartdienst en crematieplechtigheid hebben in fa-
miliekring plaatsgevonden.

t
De moeder draagtreeds in haar schoot
het pril begin met eindpunt dood.
Daar tussenin was jij heel groot,
jerust voorgoed in 's-hemels schoot.

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden
toch vrij onverwachts van ons heengegaan, onze
lievemoeder, schoonmoeder en oma

Marja Geertruida
Slangen

f weduwe van

Antoon Sangen
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Terwinselen: Fieny en Ger Severens-Sangen
Trudie

Kaalheide: Leo Sangen
Eygelshoven: Maria en Fred Hoebink-Sangen

Patrick
Familie Slangen
Familie Sangen

6466 AX Kerkrade, 25 januari 1989
Heiveldplein 12
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 30 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St. Jozef te Kerkrade-Kaalheide, waarna
aansluitend begrafenis op het oude kerkhof van
Kaalheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Zaterdag 28 januari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons betekend heeft delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h.sacramenten, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Theresia Cornelia
van Poppel-Jansen

weduwe van

Gerardus Nicolaas
van Poppel

op de leeftijd van 92 jaar.
In dankbare herinnering:

Marly le Roy (Fr.): Sjef en Joke
van Poppel-Horsten
Ellen en Enzo

Nuth: Jeanne en Jo
Knoop-van Poppel
Connie en Roel
Ton en Diana
Familie Jansen
Familie van Poppel

25 januari 1989
Vloedstraat 9, 6361 XH Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 30 januari om 11.00 uur in de St. Bavo-
kerk te Nuth, gevolgd door debegrafenis op de be-
graafplaats Daelderweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Zaterdag a.s. tijdens de avondmis van 19.00 uur in
voornoemde kerk, bidden wij mede voor haar ziele-
rust.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen
van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condolean-
ces, bloemen, h. missenen begeleiding naar de laat-
ste rustplaats van mijn lieve levenspartner, onze
vader en grootvader

Louis Motké
Mevrouw C.B.S. Bakker
kinderen en kleinkinderen

Beek, januari 1989

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van medele-
ven, ons betoond bij het overlijden en de crematie
van

Sjeng Rademakers
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Rademakers
Familie Ritzen

De zeswekëndienst zal plaatsvinden op 29 januari
a.s. om 9.30 uur in dekapel van HoogAnstel te Chè-
vremont-Kerkrade.

Op 31 januari is het inmiddels al weer 1 jaargeleden dat onze onvergetelij-
ke moeder en oma

Josephine Elisabeth
Wijnen-Timmermans

van ons is heengegaan.
Tot intentie daarvanzal de plechtige jaardienst gehoudenworden op zon-
dag 29 januariaanstaande om 11.15 uur in de parochiekerk van O.L.V. ten
Hemelopneming te Kerkrade-Chèvremont.

Kinderen en kleinkinderen Wijnen
Kerkrade, 27 januari 1989, Zonstraat 47

1 —J- ■—-— '

Wij geven u kennis, dat voorzien van de h. sacra-
menten, op 70-jarige leeftijd van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Pierre Visschers
echtgenoot van

Mia Boumans
Heerlen: Mia Visschers-Boumans
Heerlen: Hub en Finy Visschers-Roex

Mireille, Daniël
Heerlen: Emiel en Thea Visschers-Jagers

Patrick en Wilma
6416 SJ Heerlen, 26 januari 1989
Staringstraat 65
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 30 januari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L.V. van Lourdes te Molenberg-Heer-
len, waarna de begrafenis is op de algemene be-
graafplaats Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis, zaterdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Pierre is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden, vrij-
dag bezoekgelegenheidisvan 18.00tot 19.00uur en
zaterdag en zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Kapsalon Hub
Stadhoudersstraat 1, Eijkenderveld-Heerlen

op maandag 30 januari de gehele dag gesloten.

t
Zijn strijd is gestreden.
Hij was in zijn sterven zoals in zijn leven.
Moedig, trots, liefdevol eu
zeer zorgzaam voor anderen.
Wij houden hem zo in herinnering.

Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaar-
heidvoor hetgeen hij voor ons gedaan en betekend
heeft, geven wij u kennis dat van ons is heenge-
gaan, mijn inniggeliefde man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Math Bruis
echtgenoot van

Maria Driessens
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 49 jaar.

Wijnandsrade: Maria Bruls-Driessens
Wijnandsrade: Wencke Bruis

Valkenburg: Miriam Bruis
Gilbert Brassé
Familie Bruis
Familie Driessens

6363 BR Wijnandsrade, 25 januari 1989
Peetersstraat 7
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 30 januari om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Stephanus
te Wijnandsrade.
Geen condoleren.
Avondmis zondag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Math is opgebaard in de rouwkapel van het bejaar-
dencentrum Panhuys te Hulsberg; gelegenheid tot
afscheid nemen zaterdag en zondag van 19.30 tot
20.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van ons gewaardeerd bestuurslid

Math Bruis
Zijn grote liefde en inzet voor onze vereniging zul-
len steeds in onze herinnering blijven.

Bestuur en leden van
voetbalvereniging Wijnandia

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden overleed, in de vrede van Christus, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de gezegende
ouderdom van 88 jaar, na een liefdevolle verpleging
(vanaf 15 februari 1972) in het bejaardenhuis Pan-
huijs, onze dierbare tante en nicht

Miena Wolff
weduwe van

Hubert Frissen
Familie Wolff
Familie Frissen

6336 AN Hulsberg, 26 januari 1989
Bejaardenhuis Panhuijs
Corr.adres: J. Vermeulen-Horbach
St.-Hubertuslaan 54, 6467 CX Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den as. maandag, 30 januari,om 10.30 uur in de ka-
pel van het bejaardenhuis Panhuijs, gevolgd door
de begrafenis op het r.-k. kerkhof van de H. Jozef-
parochie te Heerlerbaan.
De rozenkrans voor tante Miena wordt gebeden in
het bejaardenhuis, heden, vrijdagavond, om 18.30
uur, waarna bezoek aan de rouwkapel.

Televisie lokt
carnavalisten

Sittard optochtcomité zet rem op aanmeldingen

SITTARD - Het besluit van de NOS
om de Sittardse carnavalsoptocht
dit jaarintegraal uit te zenden, heeft
voor een recordaantal aanmeldin-
gen bij het Optochtcomite in Sittard
gezorgd. Volgens voorzitter Lei Dic-
teren en erevoorzitter Ad Pfennings

worden alle niet Sittardse gezel-
schappen die andere jaren ook geen
interesse tonen geweigerd.
Een uitzondering is gemaakt voor
Hasselt dat al vele jarenwagens en
groepen naar Sittard stuurt. Vol-
gens Dicteren waren er grote mv-

ziekkorpsen, die andere jaren 'nté
te krijgen waren', onder de aanmej'
dingen. In totaal zullen 3500 Sittard'
se carnavalisten, een absoluut re*
cord, meedoen.
„Wij censureren niet, maar letter1
wel scherp op dat er in de optoci>
zedenkwetsende of krenkende z3'
ken te zien zijn. Die controle hebbef*
we al jaren ingebouwd via een start'
nummersysteem, waarbij de deeJ'
nemers moet aangeven wat hij ga 3
uitbeelden", aldusLei Dicteren var»
het Sittardse Optochtcomite.
De NOS heeft ruim 100 minuten \&v
getrokken voor de uitzending. „D3.
betekent dat wij moeten zorgen da
er geen enkele opstopping van bet^'
kenis mag plaatsvinden", aldus h^
Optochtcomite.

Nieuw bestuur
'Kinderhulp'

MEDJUGORJE
10-daagse bedevaart 10 + 23 maart '89
met medewerking van opera- en
concertzanger Hans Scheyen uit Simpelveld.

prijs ’ 700,-
-. Inl. Dautzenbergstr. 44, 6411 LC Heerlen,
tel. 045-740999. 117604

Te k. HONDA CR 125 bwj.
'86 z.g.a.n. 04490-16110, tus-
sen 18 en 19 u.
Te k. CROSSMOTOR 125
cc, bwj.'Bs, vraagpr.
’2350-, z.g.a.n. Tel. 045-
-229763.
Te koop CROSSMOTOR
Suzuki 125 cc bj. '86 vr.pr.
’2000,-, tel. 045-310188.

Te k. MT 5 Paris-Dakar kl.
blauw/zwart i.z.g.st. tel. 045-
-223230.
Te k. HONDA MT 5,
bwi.'Bs, i.z.g.st., ’ 1200,-,mcl. 3 mnd. garantie.
Spaarweiden 9 (namiddags
Driessen), Übach o. Worms,
na 19.00 uur.
Te koop WEDSTRIJDRA-
CEFIETS Kogamiyata prijs
’600,-, tel. 045-310188.
Pracht ZUNDAPP KS 50,
verz., sterw., schijfr.,
cockp.. Panneberg 61,Hoensbroek.
Te k. HONDA MTX,
bwj.'B6, kleur wit/rood.
Zien is kopen! Tel. 045-
-211034.

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.
Te k. campingIJSKASTJE
+ inklapb. picknicktafel,
tel. 045-272568.

Te k. HONDA MT 5, 3 jr.
Prijs ’1500,-; Tel. 045-
-243002.
Te k. PUCH Maxi weinig
febr. Rn,. sterwielen, pr.

850,-; Tenelenweg 77
Voerendaal. Tel. 045-
-753709.
PUCH Maxi te koop. Tel.
na 17.00 uur 045-324168.
Te k. HONDA MTX 80 R
watercooled bj. '85 en pa-

?ieren i.z.g.st. tel. 04490-
-3377.

Te k. MOTO GuzziLe Mans
bj. '85 1000 cc t.e.a.b. tel.
04490-78312.
Te k. VESPA Ciao '87 met
helm ’ 950,-; vespa Ciao '86
met helm ’750,-, 045-
-710572.
Te koop YAMAHA DT 50MX, zwart, 1200 km.,
’2400,-; DT 50 1500 km.,’2300,-: Vespa Scooter 4
versn. ’2100,-; Vespa Ciao
met sterwielen ’ 1050,-;
Yamaha Mint scooter,
blauw ’ 1600,-; Honda
MTX rood ’1600,-. Twee-
wielercentrum Jan Rekers,
Kouvenderstr. 181, Hoens-
broek, tel. 045-212537.

pp

I UKUNTZICHNUHEELWAT
TOEKOMSTIGE ZORGEN BESPAREN.
Zo ligt dat bij uitvaartvoorzieningen. Dat kan b.v. via een
deposito-storting. Dat is
nü fiscaal aantrekkelijk ir
en u laat straks geen *i_wl\ r " J
zorgen achter. |Ép/ > Lindeman
Ook inschrijving is Uitvaartcentramogelijk. Vraag naar f~-^
Onze adviezen Bel' Stationsstraat 6, 6372 GS Landgraaf.

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

Telefoon (045) 724808/31 3197/463141.

lingenkamp Traiskirchen in Oos-
tenrijk, in samenwerking met
Vriendenkring Urmond-Traiskir-
chen.
De meerderheid van het regionaal

bestuur stapte zeer recent op na ee£meningsverschil met het landeUP
opererend dagelijks bestuur. Enk^le personen dieal eerder bij ditwer
betrokken waren, zetten samen m*j
nieuwe belangstellenden de scho^
ders onder dit projekt. Alle gasto£
ders die afgelopen jaar kinderen ov'
gevangen hebben, zijn inmidde'
aangeschreven. Voor deopvang v 3
kinderen heeft de bestuurswiss e'

ling geen konsekwenties.

SITTARD - Na bestuurlijke proble-
men, die geleid hebben tot het ver-
trek van enkele bestuursleden zijn
de twee nieuwe coördinatoren, de
dames 80l en Stassen, bezig met de
opbouw van de afdeling Limburg
van de stichting Europa Kinder-
hulp. Deze organisatie biedt kansar-
me kinderen uit verschillende lan-
den een vakantie aan bij gastgezin-
nen. Een bekende activiteit is de op-
vang van kinderen uit het vluchte-
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Met diepe verslagenheid geven wij u kennis van
-het plotseling overlijden van

Jan Winkens
echtgenoot van

Rinie Vandewall
op de leeftijd van 45 jaar.

Oirsbeek: Rinie Winkens-Vandewall
Frank en Diana
Saskia
Familie Winkens
Familie Vandewall

6438 JE Oirsbeek, 25 januari 1989
Romenkamp 37
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 30 januari om
11.00 uur in deparochiekerk van de H. Lambertus
te Oirsbeek.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
In alle weekendmissen in voornoemde kerk, zal
Jan herdacht worden.
Jan is opgebaard in de rouwkapel van het zieken-
huis te Sittard, alwaar dagelijks bezoekgelegen-
heid is van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met diepe verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van de heer

Jan Winkens
Aan zijn bijdragevoor het onderwijs in de laborato-
ria van de studierichting Werktuigbouwkunde zul-
len wij met veel waardering blijven terugdenken.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe met dit zware verlies.

Bestuur, directie, personeel
en studenten van de HTS,
Hogeschool Heerlen

Heerlen, 26 januari 1989

Met grote verslagenheid namen wij ken-
nis van het plotseling overlijden van
onze vriend en trainer

Jan Winkens
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
V.V. ADVEO

Jan Winkens
Zijn sympathie en ondersteuning zullen
wij dankbaar blijven gedenken.

Je vrouw en kinderen wensen wij veel
sterkte toe.

Damesteam V.V. ADVEO

Sprakeloos en diepgetroffen vernamen
wij het overlijden van

Jan Winkens
Wij zijn hem dankbaar voor die tijd die
wij met hem hebben mogen doorbren-
gen.

Supportersclub V.V. ADVEO

' t
'Bedroefd geven wij u kennis dat, door een noodlot-
tig bedrijfsongeval, van ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze zoon, schoonzoon, broer, schoon-

,broer, oom en neef

René Jacobs
echtgenootvan

Yvonne Raes
op de leeftijd van 28 jaar.

Hoensbroek: Yvonne Jacobs-Raes
Familie Jacobs
Familie Raes

6432 JC Hoensbroek, 26 januari 1989
Koekoekstraat 17

-De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 31 januariom 10.00 uur in deparochiekerk
van O.L. Vrouw Maagd der Armen te Mariagewan-
'den-Hoensbroek, waarna om 11.30 uur de crematie-

"plechtigheid is in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.

'Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er

" geen condoleren.
Avondmis maandag om 18.30 uur in voornoemde
kerk..René is overgebracht naar het uitvaartcentrum
Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar geen

' bezoekgelegenheid is., Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.



Maastrichtse uroloog: 'Oppassen voor wildgroei'

TNO wenst niet meer
niersteenvergruizersVan onze verslaggever

I'JSTERDAM - De Amrobank*K bakzeil gehaald in het conflict
' beurshandelaren over de'okhandel' in aandelen DSM. Na
'r»eg met het beursbestuur is het
'gement ingetrokken, dat die

die deelnemen
«e spookhandel hun toewijzingac uit te geven stukken DSM op

daan. De behoefte aan het aantal
behandelingen was door de Ge-
zondheidsraad geschat op de
helft maar de raad was uitgegaan
van het aantal operaties dat door
het apparaat kon uitblijven.

Vijf
De Vereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen zei toen al dat
vier a vijf genoeg zouden zyn.
maar dat er al twintig in de be-
stelling waren. De vereniging
van particuliere verzekeraars
KLOZ kondigde in 1987 aan dat
de verzekeraars niet automatisch
voor alle kosten wilden opdraai-
en. Het KLOZ vond toen dat er
maar vijf niersteenvergruizers
nodigwaren.

het spelzetten. Dit blijkt uit een ver-
klaring dieAmro aan de beurs heeft
gezonden.
Aandelen van DSM, het chemiecon-
cern dat nu nog volledig in handen
is van de staat, worden vanaf 6 fe-
bruari verhandeld op de beurs. De
Amrobank heeft de leiding over de
groep van banken die de stukken
moet doorsluizen naar het publiek.
Daarbij worden de aandelen ver-

kocht tegen de vaste introductie-
prijs van f 108.

Op de beurs van Amsterdam wer-
den de aandelen donderdagverhan-
deldop koersen van fll5.Deze han-
delvindt plaats op basis van wat ge-
noemd wordt 'as if and when is-
sued'. Het gaat daarbij in feite om
transacties in aandelen die de
beurshandelaar op dit moment nog

De urologen van het Heerlense
ziekenhuiszijn geen voorstander
van het te pas en onpas gebrui-
ken van de vergruizer. Meer
wordt gevoeld voor het opereren
via derug, wat een vriendelijkere
methode is voor de patiënt en
minder duur.

Dat de niersteenvergruizer niet
dagelijks in hetDe Weverzieken-
huis gebruikt kan worden is vol-
gens de directie-secretaris geen
probleem. Vanaf oktober '88
wordt de vergruizer gehuurd en
doet gemiddeld een keer per
maand dienst.

In Nederlandzijn er nu acht nier-
steenvergruizers. Vorig jaar wer-
den er in totaal tussen de7.000 en
7.400 behandelingen mee ge-

HEERLEN - De overheid moet
het aantal niersteenvergruizers
niet verder uitbreiden. Er zijn er
nu al te veel. Bovendien zal het
aantal behandelingen in de toe-
komst afnemen. Dat staat in een
voorlopig rapport van het studie-
centrum voor technologie en be-
leid TNO. Staatssecretaris Dees
(volksgezondheid) had om een
dergelijk onderzoek gevraagd.
Professor R. Janknegt, hoofd
van de afdeling Urologie van het
Academisch Ziekenhuis in
Maastricht, maakte deel uit van
de commissie die het advies aan
de bewindsman samenstelde.
Volgens hem moet gewaakt wor-
den voor wildgroei van het aan-
tal vergruizers in Nederland.
Hy wijst er vervolgens op dat
Maastricht de andere ziekenhui-
zen in Limburg aangeboden
heeft, toen het dure apparaat
aangekocht moest worden, er
ook gebruik van te maken. Hier-
op is volgens AZ-voorlichter Eel-
co Groenenveld vrijwel niet ge-
reageerd.

Om goed te voldoen aan de be-
langen van de patiënten is toch
de vergruizer gekocht. Uroloog
Janknegt is overigens erg en-
thousiast over de behandelwijze
met het apparaat.

Industrie aan snelweg
vaak geen noodzaak
rijkswaterstaat Limburg wil beperkte uitgifte grond

aan mensen zijn toegediend. Dè
vrijwilligers, een tiental per projekt.
moeten een weekje in het zieken-
huis verblijven.

In Maastricht beschouwt men zon
onderzoek meer een klus voor een
medische faculteit. Aan het Biome-
disch Centrum van de Rijksuniver-
siteit Limburg is een instituut ver-
bonden datzich bezighoudt met oti-
derzoek van geneesmiddelen. Het is
het Instituut voor Geneesmiddelen,
Veiligheid en Gedrag.

Wel worden bij het AZM verschei-
dene medicamenten voor een be-
paalde ziekte bij groepen patiënten
tegelijk toegediend gm te zien of efr
verschillen in lichamelijke reactiefte onderkennen zijn. De voorlichter
onderstreept met nadruk dat hie£geen sprake is van proefkonijnen,
terwijl vrijwilligers dat in feite wtfr
zijn.

" De gehuurde niersteenvergruizer in het De Weverzieken-
huis. Foto: FRANS RADE

Huur
De conclusie van het rapport
heeft geen gevolgen voor het ge-
bruikvan de niersteenvergruizer
in het De Weverziekenhuis in
Heerlen. Het dure apparaat
wordt gehuurd van het Centraal
Bureau Keuring in Voorburg. In
1989 zal de vergruizer 14 halve of
7 hele dagen gehuurd worden.

Ook geen bedden voorhanden
Toetsen medicijnen
geen taak voor AZM

tricht (A2) wel de meest urgente is.
Hij lietzich er echter nietoveruit op
welke termijn dat zou moeten ge-
beuren. De A2behoort in het ge-
noemde structuurschema tot de we-
gen die zijn bestempeld tot hoofd-
verkeersader. Naast deA2komt ook
de snelweg vanaf het knooppunt
Kerensheide (Geleen) richting
Heerlen voor verbreding in aanmer-
king.

Uit het structuurschema blijkt ove-
rigens nog eens dat vervoer over
weg en rail voor Limburgs op ter-
mijn de sterkste troeven blijven.
Van devaarwegen is alleen de Maas
aangewezen als hoofdverbinding.
In de loop van dit jaar wordt, aldus
Schrotens, een toekomststudie over
de Maas afgerond die moet uitwij-
zen of en in hoeverre de vervoersca-
paciteit via deze rivier vergroot kan
worden.

koming Misdrijven van de RP Lim-
burg zal binnenkort is de vergadej-
ring van Limburgse groepscorrj-
mandanten aan de orde worden gi
steld. Daaran zal aan de gemeente
besturen worden gevraagd nieuwe
bepalingen in de APV's op te na>
men.

■
Daarin moet dan worden bepaalij
dat er een gemeentelijke vergurj-
ning voor het aanbrengen van cc»
alarminstallatie nodig is en dat b{j
herhaalde valse meldingen die ve*
gunning ook weer kan worden inge-
trokken. De politie krijgt danook de
mogelijkheid om op basis van tic
APV-bepalingen proces-verbaal op
te maken.

Model
Al in oktober 1986 heeft de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) al nieuwe modelbepalingeh
ten aanzien van vals alarm naar de
gemeentebesturen gezonden. Die
zijn evenwel niet toereikend omd*".t
daarin niets is geregeld over valste
stil-alarmmeldingen.

Evenmin bieden de bepalingen uit
het wetboek van strafrecht over hél
verstoren van de rust door alarm-
kreten of -signalen en over het ver
storen van de nachtrust voldoende
houvast om tegen vals luid-alarm öp
te treden omdat daarbij dan van op
zet sprake moet zijn.

De gemeentelijke korpsen in Lim
burg hebben nog geen afgerond*
voorstellen bij de hand om val*
alarm terug te dringen. De korps
chefs daarvan willen het liefst eer
landelijke regeling die ook van dt
Vereniging van Nederlandse Ge
meenten zou moeten uitgaan.

Rijkspolitie heeft voorstel in de maak

Vals alarm vergt
teveel mankracht

lyke politiekorpsen is dat al niet
veel minder.
Het gaat daarbij om valse meldin-
gen via het 'luid alarm' (door middel
van lichtseinen en/of sirenes aan de
beveiligde objecten zelf) en via het
'stil-alarm' (meldingen die alleen in
door de meidtafels van politie en
particuliere alarmcentrales worden
ontvangen). In beide gevallen is de

politie verplicht er poolshoogte te
gaan nemen. Door het groot aantal
valse meldingen raakt het politie-
personeel minder gemotiveerd om
aan die verplichting te blijven vol-
doen. Bovendien is het een bron van
ergernis omdat er onnodig tijd en
geld moet worden besteed en ander
werk voor moet blijven liggen.
Het voorstel van de afdeling Voor-

MELICK - De Rijkspolitie
Limburg heeft voorstellen aan
het Openbaar Ministerie in de
maak om het aantal loze
alarmmeldingen drastisch te-
rug te dringen. Daarin wordt
een vergunningenstelsel en
sancties op het niet naleven
van de voorschriften bepleit.

„Wij gaan er welvanuit dat altyd op
elke alarmmelding zal moeten wor-
den gereageerd", zegt een woord-
voerder van de rijkspolitie Lim-'
murg.

Onbekende
tipgever

meldt zich
K^SKRADE - De man die de
aani " se Politie belde naar
ü n>eiding van de moord op dehetft Prostitué Helga Vogel,
tw veer contact opgenomen
na-, Pohtie. Hij had zijn
to,3"*, en adres niet genoemd
Na" hy de eerste keer belde,

een i de Politie via de kranten
d"'dringend beroep deed opman nogmaals contact op te
ov« u' omdat hij blijkbaar
sohfi °elanërijke informatie be-

deed de man dat ook.
WatgiSteren meldde hy zich.
WV j*T*an de Politie te vertel-en had is niet bekend.

Maastricht
heeft reeds
concept-APV

Verplicht

(ADVERTENTIE)
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MAASTRICHT - Het Academisch
Ziekenhuis Maastricht heeft geen
plannen om medicijnen op bijwer-
kingen te gaan toetsen bij gezonde
vrijwilligers. Daartoe zouden de
proefpersonen voor een aantal da-
gen moeten worden opgenomen. En
dat zou op te grote bezwaren stui-
ten, want het Maastrichtse zieken-
huis kampt met een schrijnend bed-
dentekort en een lange wachtlijst
voor alle soorten ingrepen, deelt

voorlichter E. Groenevelt mee.
Het Academisch Ziekenhuis be-
schouwt het overigens ook niet als
zijn taak om geneesmiddelen op
hun geschiktheid te onderzoeken.
Zoals gisteren bericht, start het Nij-
meegse Radboudziekenhuis begin
april met een experiment waarbij
nieuwe geneesmiddelen op vrijwil-
ligers worden uitgetest. Het betreft
geneesmiddelen die nog niet eerder

Van onze verslaggever

Ï^ARD _ Er worden veel te
"' nieuwe industrie-
«-»■ langs snelwegen

JJgelegd. Dat gebeurt zelfs
* al voor bedrijven die niet
*£t afhankelijk zijn van een|j ue transportverbinding.

Jf * kritiek liet gisteren ir H.i* kroten, hoofdingenieur-di-
(HID) van rijkswater-at in Limburg, van zich ho-

jj- Volgens Schroten is een
(jSelijke uitgifte van indus-.eBrond uit ruimtelijk oog-

**t niet verstandig.
L.
(U Qle manier wordt de mobiliteit,
.snelle afwikkeling van het ver-

jji f^,' °P de wegen onnodig onder
V Vhgezet- En '-,at is ->u-st waar de
jj7*eid niet naar toe wil. Door ver-
ding van bedrijvigheid van de

t '-ren naar 'buiten' ontstaat im-
-4 *en

S een ex^ra verkeersstroom van
jj "isen die naar hun werk moeten;

* liti^1*z*cb vaak gedwongen met de
jl * reizen, terwijl eerder van het
,’ r vervoer gebruik gemaakt

ijj^hroten uitte de kritiek op ccn1'afkomst gisteren in Sittard,
j[p rvjks- en provincieambtenaren

**adere toelichting gaven op het
H veue structuurschema verkeer
*n ervoer', waarin de ontwikkelin-
ije lot het jaar2010 zijn uitgezet.De
o(wr*!tornst was bedoeld als een
t[ p lnspraakronde, om provincie
«Jt d meenten duidelijk te maken
[^j*- komende weken nog gerea-
■.*" kan worden op de beleids-r^emens.

" Niet alle industrieterreinen hoeven aan een autosnelweg te liggen. Dat bleek tijdens een in-
spraakronde over het structuurschema Verkeer en Vervoer.

Foto: FRANS RADE

LLTB-offensief
tegen verzuring

Om een wildgroei te voorkomen
van bedrijfsterreinen die eigenlijk
niet per se bij snelwegen hoeven te
liggen, pleitte Schroten voor een
'selectief toewijzingsbeleid. Vaak is
de enigereden om langs de snelweg
te gaan zitten, dat het bedrijfnaams-
bekendheid wil. Volgens Schroten
is daarom een pas op de plaats
noodzaak. „Alleen dan kunnen we
het woon-werkverkeer op een nette

manier in de klauwen houden," al-
dus de ambtenaar van rijkswater-
staat. Hij wees erop dater ook al be-
drijven zijn die vooruitlopen op toe-
komstplannen en hun bedrijf neer-
zetten waar een snelweg gepland is.

In zijn toespraak in Sittard zei
Schrotens verder datvan de snelwe-
gen die in Limburg aan verbreding
toe zijn, de stadstraverse doorMaas-

v Van onze verslaggever, rjERMOND - Het hoofdbestuur
& »Ura 9000 leden tellende Lim-

te «4.^0 Land- en Tuinbouwbond
jj^B) stelt de Katholieke Neder-

Land" en Tuinbouwbond
'°0r ,h ' voor om de verzuring

JBüa>,
e landbouw krachtdadiger te✓ ""* aanpakken.

der estuurders denken daarbij on-
f*. s^?fer aan de invoering van ande-

"'f'Jv ' meer hygiëne op de be-
o^jj en> het laag verspreiden, direct
*rles?rwerken en injecteren van

ki-jj aantal van deze maatregelen
A^^^^tond worden doorgevoerd.
rn 0

ere zullen nog op effectiviteiteten worden getoetst.

Siev
r het welslagen van deze offen-

*>en® aanpak is nodig dat waarbor-
8ere ?or een bedrijfsvoering op lan-
voo worden gegeven. Het

/^inï end dreigen met het in-
tliet vn van de veestapel werkt
hoofv-u orderliJk, zo vindt het

Ulabestuur van deLLTB.

**L'TRruari zal het plan binnen de
worden doorgesproken.

toe leiden dat te vaak onnodig
alarmeren strafbaar wordt ge-
steld.

De politie hoopt dat ze binnen
een half jaar met deze bepalin-
gen in de APV kan gaan werken.

Het wordt hoog tijd dat het aan-
tal loze meldingen wordt terug-
gedrongen in Maastricht. In 1988
heeft de politie in Maastricht on-
geveer 1500 alarmeringen bin-
nengekregen. Daarvan was 97
procent nodeloos. In 60 tot 70
procent van de gevallen ging het
om menselijke fouten, bijvoor-
beeld gebruiksfouten of onge-
lukjes.

MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht heeft een concept Al-
gemene Politie Verordening op
tafel liggen, waarin een vergun-
ningstelsel voor alarminstalla-
ties en regels voor herhaald loos
alarm zijn opgenomen. Volgens
een woordvoerder van de Maas-
trichtse politie moet de precieze
inhoud van de regels nog beke-
ken worden maar ze kunnen er-

Al jarenlang bezorgt het fenomeen
loos alarm de politie handen vol
werk. De afdeling Voorkoming Mis-
drijvenvan deRijkspolitie Limburg
heeft becijferd dat politiepersoneel
in het Limburgse bewakingsgebied
van dat korps er rond 1700 uur werkper jaar aan moet besteden. In het
bewakingsgebiedvan de gemeente-

(ADVERTENTIE)

BURDA,NU
IN HET

NEDERLANDSHet blad vol prachtige f* f

burd§

Amro haalt bakzeil
bij spookhandel DSM
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niet heeft, een soort windhandel
dus, of ook wel spookhandel.

In de voorwaarden die DSM ver-
bindt aan toewijzing van de aande-
len DSM staat, op aandringen van
de overheid, dat beurshandelaren
die hebben ingeschreven op aande-
lenDSM niet mogen deelnemenaan
de spookhandel. Daarmee botst
men met het gebruik zoals dat op de
Amsterdamse beurs gegroeid is.

De omstreden voorwaarde is vervat
in artikel 5 van de overeenkomst
met de beurshandelaren. In de ver-
klaring van de Amrobank van don-
derdagaan de beurs staat dat artikel
5 pas 'onverkort wordt toegepast'
wanneer naar het oordeel van deze
bank 'een goede en ordelijke plaat-
sing' van de aandelen DSM in ge-
vaar komt.

provincieLimburgs dagblad



Brinkman geeft gehoor aan oproep

Eerste onderzoek naaf
mishandeling ouderen

Dienstverlening
Volgens Van West ziet de ANWB het uiteinde-
lijk als een vorm van dienstverlening aan haar
1,7 miljoen leden om via het carhistory-pl3o
meer informatie en dus meer zekerheid te geven
over de aan te kopen tweedehands auto.

Oriënterend
Brinkman droeg het NCGV op
een zogeheten oriënterend on-
derzoek te doen naar 'geweld te-
gen ouderen. Daarbij moet het
gaan om een nadere afbakening
van het begrip 'mishandeling
van ouderen. Tevens om een
eerste verkenning naar de om-
vang van het probleem, zowel bij
ouderen thuis als in verzorgings-
huizen en verpleeghuizen. Dit
eerste onderzoek zal ongeveer
een halfjaar duren.

DEN HAAG - Het onderzoek
naar (eventuele) mishandeling
van ouderen gaat beginnen. Mi-
nister Brinkman (WVC) heeft
daartoe opdracht gegeven aan
het Nederlands Centrum voor
Geestelijke Volksgezondheid in
Utrecht. De bedoeling is te ach-
terhalen of en waar ouderenmis-
handeling voorkomt. Instellin-
gen worden benaderd en een
speciale wijk in Utrecht wordt
onder de loep genomen.

De Algemene NederlandseBond
voor Ouderen (ANBO) heeft ja-
renlang op dit onderzoek aange-
drongen. De bond vond steun bij
het Tweede-Kamerlid Erica
Terpstra (WD), dat daarover en-
kele malen vragen stelde aan

Brinkman. Deze bewindsman
reageerde aanvankelijk wat af-
houdend, maar bleek later toch
gehoor te geven aan de uitgoe-
fende aandrang.

De publiciteit over deze kwes.
laaide vooral op, toen vorig J|K
zomer dr G.Hendriks, voorm3^.directeur-generaal voor m 3?,,
schappelijke ontwikkeling .
het ministerie van WVC zichr.
over uitsprak. In het blad
men op Weg' van de ANBO s^(de hij dat er veel buitenland
voorbeelden zijn, maar dat mj
standen op dit vlak niet beke^zijn. Hendriks vond ook da1

onderzoek moest komen.

Het gaat niet alleen om licha^.
lijk geweld, maar ook om v

efmen als verwaarlozing door v
plegenden, onderlinge ruzies
verzorgingshuizen of proble^
tische situaties tussen ouden
en hun kinderen. Gesteld
ook dat het ook gaat om ~A
mentaliteitskwestie: slechte*
omgangsvormen.Leider opstand

Hongarije Nagy
herbegraven

BOEDAPEST - de in 1958 te-
rechtgestelde Hongaarse leider
Imre Nagy mag eervol worden
herbegraven. Een woordvoer-
dervan deregering het gisteren
weten dat hiervoor toestem-
ming is gegeven.

De stoffelijke resten van Nagy,
zijn minister van Defensie en
drie andere medewerkers die

twee jaar na de onderdrukking
van de Hongaarse opstand wer-
den terechtgesteld , liggen ano-
niem begraven op een plaats
die alleen aan de naaste ver-
wanten bekend werd gemaakt.
Ze mogen daar nu plechtig
worden herbegraven. Hun laat-
ste rustplaats mag voorzien
worden van een zerk.

Officieel eerherstelvoor Ngy zit
er echter nog niet in. Huidig
partijleider Grosz blijft de door
Nagy geleide opstand, die op 4
november 1956 leidde tot een
bloedige Russische invasie, be-
titelen als een contra-revolutie.

Na inval politie in bedrijven
Bewijzen voor Duitse
leveranties aan Libië

1

Te k. 4-pers. CARAVAN,
merk King, 045-272568.
Te. k. TOERCARAVAN
type Hobby 4 a 5 pers. ijs-
kast, kachel, douche, aparte
slaapruimte, bj. juni 1982
met luifel z.g.a.n. wee.
omst. heden, tel. 04490-
-46631.

Discotheek - XENON
Rijksweg Centrum 33 Ge-
leen. Het adres voor gezel-
lig uitgaan. Tevens voor al
uw recepties en feestjes
kunt u bij ons terecht. Ope-
ningstijden vrijdag 20.00 -02.00 uur, zaterdag 20.00 -03.00 uur, zondags voor de
jeugd vanaf 14.30 uur, tel.
04490-55894/020-180356.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ookbedr. -in-
stall. defect? Garantie op de
reparatie, geen voorrijkos-
ten en korting op onderde-
len. bel direct: 045-726206.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
De massage van VERONI-
QUE is uniek. Tel. 045-
-228481 (geen sex).

Groenstraat. Donderdag 2
febr. as. AUW WIEVER-
BAL kaarten. 045-317000.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.

Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE (no sex), 045-223574.
Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284.
Schoenen een maat VER-
GROTENVERBREDEN.
Garantie ’ 10,-; Vijgen
Akerstr. 30 Spekholzerhei-
de-Kerkrade/W.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.
PARAGNOST-MEDIUM.
Helderziende voor deskun-
dige hulpin elkeprobleem-
situatie.Tel. 045-726301.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten,.biezen en ro-
tan stoelen met gar. 045-
-418820.

xil li h J ll >7i!*■

t Katholieke scholengemeenschap
"De Aldenhof"
Hoensbroek
school voor

Mavo - LBO - 180
Mgr. Nolensstraat 58, 045-215277

MdVO algemeen (alle keuze pakketten)

LTS afd.: Elektrotechniek Mechanische Techniek

LHNO afd.: kantoor, verkoop
verzorging, mode/kleding

Er wordt op 4 nivo's les gegeven.
Bovendien hebben wij de mogelijkheid om leerlingen
individueel te begeleiden in kleinere groepen/klassen.
AANMELDEN VOOR 15 MAART 1989
Aanmelding via de directeur/directrice van de
basisschool of persoonlijk aan de school.

G.M.J. Cordewener, directeur

iPreKsenkunglj
0 Alles Qualitatsartikel, z.T. mit

Wr kleinen Schönheitsfehlern - oder I
Einzelstücke von auslaufenden "ÉÊ j-j- Program men. Also, nichts wie hm! I

Sp^*^^^ Wer jetztzögert ist selbst schuld. "
P^ Teppichboden 40%|

aGardinen 40%I

I^B Badeteppiche 25%|
300 Sonderangebote I

iFiqissqL
| Gardinen Tapeten - Teppichboden .

Farben KünstlerbedarfV'M Aachen-Laurensberg,Kackertstraße6,Telefono24l/84027 ■

' v' w An derRoermonder Straße Richtung Klinikum |
':' ;;«rss ABKöln -NL (Antwerpen), Abfahrt Laurensberg I

Rijnland-Palts
wil Nederlandse
politie inzetten

Voorlichting
dienstplicht
wordt beter

DEN HAAG - Toekom^dienstplichtigen zullen °e$
worden geïnformeerd ovel\firmogelijkheden van uitstel, VL
stelling en militaire dienstwe»^ring. Er komt een pakket van
tiepunten dat is gericht tege£ j,
reaus die op commerciële o*
adviseren over dienstpüch
ken. v3HDit zei staatssecretaris A-
Houwelingen van Defensie iP* f
ren bij de presentatie van °e. g'
nieuwde brochure 'De Keufl (
In brieven van het ministerie
Defensie wordt de dienstphCjii
ge gewezen op de mogelijk*^
van gratis informatie en a" .
bij de directieDienstplicht*" 3

in Kerkrade. Verder vraagt
ministerie aan alle gemee»^
om in de gemeentegidsen eZ,
aandacht te besteden aan de .
en functie van de ambten3*,,
'militaire zaken', die als
spreekpunt dienen voor toe*
stige militairen.

bië," aldus Botz.
Een regeringswoordvoerder in
Bern zei dat de Zwitserse autori-
teiten beslag hebben gelegd op
documenten van het bedrijf 181
AG van de Iraakse zakenman Ih-
san Barbouti. Deze ondernemer
wordt beschouwd als een van de
hoofdfiguren in de bouw van de
fabriek in Libië. Volgens de
woorvoerder wordt het bedrijf
verdacht van overtreding van de
Zwitserse wet aangaande export
van chemicaliën voor de fabrica-
ge van wapens.

De veiligheidsdiensten van de
Verenigde Staten en van de
Bondsrepubliek zijn van mening
dat Libië nog niet in staat is gif-
gas te produceren. Dat is giste-
ren vernomen uit veiligheids-
bronnen in Bonn. Volgens de
bronnen zullen de genoemde
diensten alles in het werk stellen
om Tripoli blijvend te weerhou-
den van de mogelijkheid gifgas
aan te maken.

BONN - De Westduitse politie
heeft bij de drie bedrijven waar
woensdag een inval werd gedaan
bewijzen gevonden die aantonen
dat zij zijnbetrokken bij de bouw
van een fabriek in Libië waar gif-
gassen zouden kunnen worden
gemaakt. Dit heeft een justitie-
woordvoerder bekendgemaakt.

Werner Botz, de openbare aan-
klager van het district Offenburg
die met het onderzoek is belast,
zei dateen van de bedrijven waar
de politie documenten en ar-
chiefmateriaal in beslag nam Im-
hausen Chemie is. Dit bedrijf
wordt er van verdacht de export-
voorschriften te hebben overtre-
den door de leveranties aan Tri-
poli.

In totaal deed de politie invallen
bij drie bedrijven en in twaalf
privéwoningen. „De zoekacties
nebben voldoende aanwijzingen
opgeleverd dat zij betrokken wa-
ren bij illegale export naar Li-

MAINZ - De regering va» j
Westduitse deelstaat Rijnl j-f
Palts wil politiemensen uit
derland, België, Luxemburg^
Frankrijk inzetten om de év \i
overschrijdende criminalite' „
helpen bestrijden. De bu'
landse politiemensen zouden
Duitse recherche moeten ïe^lx-en adviseren bij de bestrü 0' ,
van criminaliteit, zo heeft °^wnister van Binnenlandse Za
van Rijnland-Palts, R.Geil, &
gedeeld in Mainz.

Voorbereidend overleg van start

Ronde-tafelgesprek
Polen stap naderbij

namens de regering aanwez'»>.^zijn. De namen van de °ve^fdelegatieleden wilde dezegsl*
niet kwijt.

__tjw
Bij eerdere gelegenhedenrtl e ji
te de regering bezwaar te^deelname door activistenvan
lidariteit als Adam Michru*■ .
Jacek Kuron. Ook Onyskiew,;
wordt niet geaccepteerd *.*?jLji-'
zijn kritische uitlatingen tij

een recente reis voor de
enigde Staten. In kringen
Solidariteit is men ervan ° $
tuigd dat Lech Walesa deze n
sen niet wil laten vallen.

aé'Walesa heeft donderdagmorj^
in Warschau gepraat met en'f
adviseurs. Daaronder ook P j.
Andrzej Stelmachowski, ccn*b?
vocaat dieenkele malen heel ~middeld om een gesprek tv
regering en Walesa op gfnJsKIbrengen. Ook Stelmacho^,,
wilde niets loslaten over w*cve

v3K'
de ronde tafel namens de
bond zal spreken noch over
stellingname.

Walesa
De woordvoerder van de in 1982
buiten de wet gestelde vakbond,
JanuszOnyskiewicz, zei gisteren
dat hun RTF-delegatie zal wor-
den geleid doorLech Walesa. De
namen van de andere deelne-
mers wilde hij niet noemen. Van
regeringszijde werd meegedeeld
dat generaal Czeslaw Kiszczak

Van onze correspondent
BOEDAPEST - Lech Walesa en
de Poolse minister van Binnen-
landse Zaken, generaal Czeslaw
Kiszczak zullen vandaag bespre-
kingen beginnen om de weg te
effenen voor het zogenaamde
ronde-tafelgesprek over onder-
meer het herlegaliseren van Soli-
dariteit. Dat is gisteren bekend
gemaakt door woordvoerders
van zowel Solidariteit als de re-
gering. Een regeringswoordvoer-
der noemde 5 of 6 februari als
'zeer waarschijnlijke' data voor
het ronde-tafelgesprek.

Over de noodzaak tot hetvoeren
van deze verkennende bespre-
kingen zijn zowel Solidariteit als

de regering het eens. Sinds
augustus vorig jaar is het al
meermalen aangekondigd, maar
ketste viermaal af omdat men
het niet eens kon worden over de
samenstelüng van de delegatie
van Solidariteit bij de ronde-ta-
felbesprekingen.

MÉft^fcTm sA^u^i^^m |*fc»w!"""'iijifliiii

HtaftteZj^^fli «hjjh^*^^! HHMoiteuv^^^m _wÊÊÊ_——^y^^9ii _mi_iL_l

BÜ^^-^PH _ËÈ_w____i
_W-m_WÊIÊi

S-rü? /Z^ZÊÊÈSS»*. W__JÈ-_to_WQstk

_Wü^_ 7**^fPijß Br ■/

_WÊ__^^*h&.^^A H*TRBV"JM HfeMfea^^J A^^^wC t*_^_\ _wK__ %b&m

De Alfa 33 heeft meer en geeft meer. motor topprestaties aan een opvallend langs terijden waar deAlfa 33 start-
Meer stijl en klasse. Meer ruimte en laagverbruik. Het exclusieve karakter klaar staat voor een overtuigende
prestaties. En natuurlijk een perfecte van de Alfa 33 wordt nog eens proefrit. Afgebeeld is de schitterende

---""-wegligging, waardoor elke vergelijking onderstreept door de zeer complete Alfa 331.7 Quadrifoglio Verde die
/AiÊ__WW^t_ii>.in het voordeel van de markant uitrusting; onder meer getint glas, een vermogen van maar liefst 118 pk i^P» I^2^ll^

gelijndeAlfa 33 uitvalt. Voor zijn aan- toerenteller, twee van binnenuitverstel- ontwikkelt. Ook beschikbaar zijn de [Sm \ 'IIJA^trekkelijke prijs biedt deAlfa 33 het bare buitenspiegels en een in hoogte 1.3, de 1.3 Sen de 1.7 IE uitvoering - Ojgl 3P^j
gemakvan 5 deuren en een neerklap- verstelbaar sportstuur zijn standaard met of zonder katalysator. vß^Blil§r» _W"bare achterbank, het comfort van een en dus bij de verrassend gunstigeprijs Alfa 33 v.a. Fl. 23.650- mcl. BTW '^^Ll *WJ_W/
stijlvol interieur en voortreffelijke inbegrepen. Tel daarbij nog eens het af importeur. Leaseprijzen v.a.
stoelen. Mede dank zij de 5-versnel- voordeel van de hoge inruilwaarde en Fl. 675- excl.BTW gebaseerd op
lingsbakkoppelt de 1.3 of 1.7 boxer- u heeftreden genoegom nu bij ons 20.000 km/48 mnd.

*2j^r m^ÊCi/tfc/e w&/ tyt***t**clc*u/

AUTOBEDRIJF ARCO STEIN (COUMANS) GARAGECREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Havenstraat 25 Stem Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonslraat 23, Landgraaf

04490-32026 04750-21092 045-321088

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

045-251644 043-634895 04746-1968 (sub-dealer) |
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Actie tegen
terugdraaien
van km-teller

Chef afdeling Auto van de ANWB, F. van Westi
(40) noemt het terugdraaien van kilometerstan-
den een hardnekking probleem waarvan de om-
vang nauwelijks valt aan te tonen. Ook het con-,
stateren daarvan is niet eenvoudig.

Een andere mogelijkheid om na te gaan of er ge-
knoeid is met de kilometerstand is het zoeken
naar de vorige of eerste eigenaar om daar na t*
gaan of de stand correct is. „Een garage hoer1
zijn voorraad tweedehands auto's niet op zijn
eigen naam te zetten. Jekunt dus op de autopa-
pieren zien wie de vorige eigenaar is. Staan de
papieren wel op naam van de garage en is deze
niet bereid of in staat te zeggen wie de vorige
eigenaar is, dankun jevraagtekens stellen bij de
betrokken auto."

Een andere manier om aan de gegevens van vo-
rige eigenaren te komen is contact opnemen
met de Rijksdienst voor het wegverkeer Ü'i
Veendam. Weliswaar tegen betaling kan daar de
huidige en vorige tenaamstellingen van een
auto worden opgevraagd.

DEN HAAG - De ANWB, de BOVAG (garage-
bedrijven) en de RAI, de vereniging van auto-
importeurs, willen het terugdraaien van kilome-
terstanden bij tweedehands auto's aanpakken.
In ontwikkeling is een proef in de regio Eindho-
ven waaraan een tiental garages/dealers aange-
sloten bij de Vereniging Automobielbedrijven
Eindhoven deelnemen. Viaeen 'carhistory-plan
worden tweedehands auto's die via deze bedrij-
ven verkocht worden, onder meer voorzien van
een kilometerregistratie-certificaat.

Daarop staat vermeld wat er by de betrokken
auto's op welke kilometerstand is gebeurd van-
af het moment dat debetrokken auto bij een van
deze garages is binnengekomen. Dit is dus geen
kilometer-echtheids-certificaat dat sommige ga-
rages nu al hanteren. Daarbij garanderen ze de
juistheid van de kilometerstand, omdat ze de
betrokken wagen nieuw hebben geleverd en al-
tijd in onderhoud hebben gehad.



Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De politierechter
in Maastricht heeft gisteren direc-

Bestaande inrichtingen kunnen aanbod niet meer verwerken

Ziekenzorg WM wil vierde
psychiatrisch ziekenhuis

teur J.V. van een gerenommeerd
Maastrichts café veroordeeld tot
10.000 guldenboete en zes maanden
gevangenisstraf waarvan drie
maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van twee jaar. Daarnaast
legde de rechter het bedrijf een boe-
te op van 50.000 gulden.

De directeur stond terecht voor het
op grote schaal uitbetalenvan zwar-
te lonen. Het bedrijf deed onjuiste
en te lage aangiften voor sociale pre-
mies en loonbelasting. Het proces-
verbaal vermeldde 327.000 gulden
aan ontdoken belastingen en pre-
mies.

Tydens een controle Vennoot-
schapsbelasting bleek dat er grote
verschillen waren tussen de werke-
lijkeen de geboekte omzet. Dat ver-
schil was veroorzaakt doordat direc-
teur V. lonen zwart uitbetaalde en
zelfregelmatig een greep in de kas-
sa deed, zonder dat dit alles werd
geboekt. Hij leefde op grote voet en
had daarom meer geld nodig danhij
officieel kreeg.

Zwart

Over de jaren '83 tot en met '86 gaf
de directeur te weinig brutoloon op;
in die periode werd volgens zyn
eigen opgave voor bijna vier ton
zwart aan lonen uitbetaald. Deze za-
ken kwamen naar boven na een
door het fiscaal fraudeteam van
Limburg ingesteld onderzoek, dat
zich overigens beperkte tot de on-
juiste aangiften.

Directeur V. voerde geen enkele
vorm van controle uit op de admini-
stratie. Na het onderzoek werd ge-
constateerd dat de bedrijfsvoering
administratief en organisatorisch
een enorme chaos was. „Er zijn din-
gen fout gegaan. Ik begon met een
man personeel en later zijn het er
meer geworden. Zelf ben ik een
goed denker, maar geen boekhou-
der", zei V. gisteren.

Nadat de onjuistheid van de aangif-
ten was gebleken, kreeg de onder-
nemer een forse naheffing aan zijn
broek. Daarvan is tot op heden
slechts een gering deel betaald. V.
staat nog steeds bij de fiscus en de
bedrijfsvereniging in het krijt voor

’ 1,7 miljoen, waarvan hij ruim drie
ton zelf moet betalen. In het bedrag
zijn nog niet de schulden over de ja-
ren vanaf 1985 verwerkt.
Officier van justitie mr Van Opstal
eiste tegen het bedrijf 50.000 gulden
en tegen deverdachte 10.000 gulden
boete en zes maanden gevangenis-

straf waarvan twee maanden voor-
waardelijk met een proeftijd van
twee jaar. „U hebt op grote schaal
meer loon betaald dan op de aangif-
ten staat. Als ik een hoge boete eis,
krijgt de fiscus minder geld".

Raadsman mr Koster was het niet
eens met deze eis. Hy bepleitte een
geheel voorwaardelijke straf met als
bijzondere voorwaarde dat V. de
schuld aan de fiscus betaald: „Mijp
cliënt gaat zijn hele hebben en hou-
den verkopen. Zijn bedrijf en privé-
eigendommmen worden verkocht
en dan heeft hij .geen rooie cent
meer. Voor de zaak van verdachte
zijn twee gegadigden en voor 1
maart hopen wij alles rond te heb-
ben. Mijn cliënt is er door zijn han-
delingen niet beter op geworden.
Het geld heeft hij gebruikt om in
zijn zaak te investeren".

Politierechter mr De Jong noemde
het gedrag van verdachte bijzonder
laakbaar. Als de zaak verkocht is is
het de bedoeling dat de directeur er
in loondienst gaat werken.

De praktijken zijn verborgen geble-
ven omdat ook een onjuiste loonad-
ministratie werd bijgehouden door
het adviesbureau D., eveneens uit
Maastricht. Dat gebeurde ondanks
dat de directeur - na defiscale con-
trole - het adviesbureau al in mei
1986 opbiechtte wat de werkelijke
stand van zaken was.

Ook directeur F.D., van het advies-
bureau in Maastricht moest gisteren
voor de politierechter verschijnen.
Tegen beter weten in gafhet bureau
onjuiste, te lage aangiften voor loon-
belasting en sociale premies op
F.D.: „Ik heb nooit met opzet valse
aangifte gedaan. De juistheidvan de
werkelijke lonen stonden by het be-
drijf niet vast. Voor deze cliënt had
ik toen geen tijd. We hadden ge-
sprekken gevoerd met de fiscus en
deze was op de hoogte van de reor-
ganisatie bij de zaak van V. Var
hem kreeg ik de gegevens om de
loonbelasting aan te geven."

F.D. kwam er achter dat er wat
schortte aan debedrijfsvoering. Met
ingang van 1 januari '87 voerde hij
een nieuw loonsysteem in. In het
vervolg vonden vaste loonbetalin-
gen plaats. Eerder waren dit provi-
siebetalingen. Om een beter zicht
op deze zaak te krijgen verwees po-
litierechter mr De Jong de recht-
zaak tegen F.D. door naar de rech-
ter-commissaris voor een nader on
derzoek.Dit naar aanleiding van hel
verweer van de verdachte en om
twee getuigen te laten horen.

" FNV-voorzitter Jan Stekelenburg (midden) in Cocarde.
Foto: WIDDERSHOVEN

FNV-voorzitter: 'Sociale
zekerheid niet afbouwen'

De stichting, waarin zes zieken- en
verpleeghuizen in Sittard en Geleen
zijn ondergebracht, wacht met
spanning op een nieuw psychia-
trisch ziekenhuisplan van het pro-
vinciaal bestuur. In dit plan, dat dit
jaar wordt opgesteld, zal de provin-
cie aangeven hoe ze de capaciteit
over de provincie wil verdelen.

De directie van de SZWM heeft de
provincie inmiddels laten weten dat
ze graag wil meewerken aan de
komst en exploitatie van een psy-
chiatrisch ziekenhuis in de Westelij-
ke Mijnstreek. Het eventuele ver-
zorgingsgebied zou dan wel groter
moeten zijn dan deze zeven ge-
meenten tellende regio, vindt de di-
rectie. Zy denkt daarbij ook aan
Midden-Limburg, waar momenteel
ook geen psychiatrisch ziekenhuis
ligt.

Hoofdbestuur LLTB
voorstander van

erosieverordening
Van onze verslaggever

ROERMOND - Het hoofdbestuur£an de LLTB heeft zich uitgespro-
voor een erosieverordening ten

van Zuid-Limburg. Wel zalaar enige versoepeling van provin-cie en gemeentelijke regelgevin-
jfen met betrekking tot bestem-
{p*ngs- en ruilverkavelingsplannengenover moeten staan. Derhalve
r" een convenant tussen LLTB en
Povinciale en gemeentelijke over-
eid moeten worden gesloten.

lnd november ontvouwde de Ge-
s Raad van het Landbouw-■ hap de plannen om in Zuid-Lim-

Hrg met een eigen erosieverorde-ng te komen. De Raad verwacht
jj

et zon verordening een goede by-
s<

a8e te kunnen leveren aan de be-
v Wig van erosie die alsgevolg
So ■* scbeuren van weilanden op

n-innige plaatsen problematisch is

de bli^kt in Zuid-Limburg voldoen-
alri aagv*a*t voor zon verordening,aus de werkgroep die de afgelo-
Un Keken op een vi Jftal voorlich-,. gsbijeenkomsten de belangstel-llng peilden.

Verdelen

de psychiatrisch ziekenhuizen in
Heerlen, Maastricht en Venray het
patiëntenaanbod niet meer kunnen
verwerken. De SZWM verwacht een
extra druk op de geestelijke gezond-
heidszorg in haar regio als straks de
nieuwe gevangenis in Sittard in ge-
bruik wordt genomen.

* ziekenhuizen beschikken zelf
j Ver zogenaamde paas-afdelingen

oor een kortstondige opvang van
PSveiatrisch gestoorden die acuut, Julp nodig hebben. Deze interne af-

' gingen worden echter meer en
bezet door patiënten met een

j/""onisch (langdurend of blijvend,
"*(!.) probleem.

i ne overbezetting - die bij de paas-
I 'Relingen zelfs al tot wachtlijsten
"dt - ontstaat doordat de bestaan-

Van onze verslaggever

J^ELEEN - De Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
(SZWM) vindt dat in Limburg een vierde psychiatrisch zieken-
huis moet worden gebouwd, bij voorkeur in de Westelijke
instreek. De stichting acht dit nodig vanwege de forse toe-name van patiënten met een chronisch psychiatrisch pro-
"-"eem.

Consequent
Volgens drs. H. Houben, als mede-
directeur bij de SZWM belast met
het beleid inzake verpleeghuizen,
zou medewerking door deprovincie
aan het verzoek niet alleen redelijk,
maar ook consequent zijn. „Het lan-
delijk beleid in de gezondheidszorg
is vooral gericht op spreidingvan de
zorg. Dat geldtvolgens ons ookvoor
de geestelijke gezondheidszorg. In
dat verband past naar onze mening
dus geen uitbreiding van de be-
staande psychiatrische ziekenhui-
zen, maar de bouw van een nieuwe
instelling, liefst in onze regio."

Van onze verslaggeefster

VALKENBURG- De sociale zeker-
heid in Nederland mag in het kader
van Europa 1992 niet worden afge-
bouwd tot een gemiddeld EG-ni-
veau. Dat hield FNV-voorzitter Jo-
han Stekelenburg voor aan deZuid-
en Middenlimburgse leden van de
Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel die voor hun
jaarvergadering byeen waren in
Valkenburg.

„Te vaak en te gemakkelijk wordt
1992 als alibi gebruik voor aanvallen
op de rechtspositie. Mijn stelling is,
dat degenen die sociale verslechte-
ringen prediken vanwege 1992 bij
voorbaat gewantrouwd moeten
worden." Stekelenburg wees daar-
bij op de huidige CAO-onderhande-
lingen in het wegvervoer.

Ook de medezeggenschap mag niet
worden genivelleerd, aldus Steke-

lenburg, maar moet juist worden
uitgebouwd. Stekelenburg noemde
het teleurstellend dat Nederlandse
ondernemers en hun organisaties,
die hier de Wet op de Onderne-
mingsraden aanvaarden, niet thuis
geven zodra het gaat om medezeg-
genschap Europese styl. „De eerste
Nederlandse onderneming van
Europese allure, die zijn werkne-
mers als overlegpartners op Euro-
pees niveau erkent, moet nog aan de
horizon verschijnen."

door betaalde G. ruim
24.000 gulden te weinig
inkomstenbelasting.

VerklaringenGroothandel verzweeg
tegoed in Luxemburg

Celstraf en boete voor directrice Beeks bedrijf Gloednieuw narrenschip in 5 dagen en langs 20 havens

##Sjuttocht 1De directricewas het wat
de WIR-premie betreft
niet met de beschuldigin-
gen eens. Volgens haar
waren de opdrachten om
de bedrijfsruimte uit te
breiden en de koelcel te
bouwen wèl voor 16 sep-
tember 1983 gegeven. In
het proces-verbaal waren
twee getuigenverklarin-
gen opgenomen.

Een bedrijf verklaarde
dat de afspraken inder-
daad voor die datum ge-
maakt waren, maar een
ander bedrijf sprak dit te-
gen. Officier van justitie
mr Van Opstal hechtte
meer waarde aan de laat-
ste verklaring. De rechter
oordeelde conform de eis
van de officier.

vangst in en door de Brand Brouwe-
rij en de 'De Puime'. Limburgs
hoofdstad Maastricht en haar 'Kee-
meleers' halen om 19.30 de schuile-
lingen in en de auw wiever van Val-
kenburg, waar de 'Mirlitophile' 'de
scepter zwaaien, doen dat om 21.*45
uur.

Vrijdag 3 februari begint met het
traditionele Valkenburgse ontbijt in
de raadszaal. Daarna stoomt de
Sjuut op naar Brunssum voor een
ontvangst om 12.00 uur door b en w
en de vasteloavendsverenigingen
van de 'Parelvan de Mijnstreek. De
Brunssumse Tarcisiusschool (13.35
uur) staat daarna op het program-
ma, gevolgd doorLandgraaf, waar b
en w en 'De Sjweëgelsöpper' het
wagenschip opwachten. In de
Groenstraat staan om 17.15 uur de
befaamde Koetsche Gruuskes en
'De Geete' klaar om de Blauw Sjuut
te onthalen.

Kerkrade vormt het sluitstuk van
de -40ste Sjuuttocht en daar ont-
vangt Jan Mans, oud-burgemeester
van Meerssen en een goede beken-
de van de opvarenden, om 18.15uur
voor het eerst de Sjuut in zijn nieu-
we functie van Klankstad-burge-
meester. De 'Kirchröatsjer Vaste-
loavendsverain' zal hem daar zeker
met verve bij helpen.

tegoed van 300.000 gul-
den in Luxemburg voor
de fiscus te zijn verzwe-
gen.

De directrice liet in 1984
facturen voorzien van
een jongere datum om in
aanmerking te komen
voor een investeringspre-
mie. Het ging om investe-
ringen in de uitbreiding
van het bedryf en de
plaatsing van een koel-
cel. Gesuggereerd werd
dat deze investeringsver-
plichting vóór 15 septem-
ber 1983 was aangegaan,
de dag waarop een by-

van onze verslaggever

f*AASTRICHT -De poli-
trechter in Maastrichteeft gisteren een hore-

in Beek
boete van 25.000 gul-

P " oPgelegd. DirectriceyG. van h?t bedrijf
£!:eeg een boete van
jW-000 gulder en drie
J|l ânden onvoorwaarde-lijke gevangenisstraf. HetDeanjf had ekeningen
ervalst om in aanmer-

j^-ng te komei voor een
mvesteringspiemie. By
yfn onderzoen daarnaar'eek ook noj eens een

zondere toeslag op de
WIR-premie kwam te
vervalllen. Hierdoor
hoefde het bedrijf 25.000
gulden minder vennoots-
schapsbelasting te beta-
len.

Bij een nader onderzoek
door de belastingdienst
stuitte men op een onbe-
kend vermogen van rond
de drie ton. Dit geld
stond op een rekening in
Luxemburg en behoorde
toe aan G.G. De rente-in-
komsten van dit vermo-
gen vermeldde G. niet op
het aangiftebiljet. Hier-

Mostard, directeur van het bedrijf
dat de nieuwe Sjuut heeft gecon-
strueerd.

Daarna ligt het kompas op Amsten-
rade voor het traditionele bezoek
aan het bejaardencentrum Elvira
(aankomst 11.30 uur). In Meerssen
staan b en w en 'DeAanhauwesj' om
13.30uur klaar om de Sjuut in teha-
len; datzelfde doen tien carnavals-
verenigingen en het gemeentebe-
stuur van Margraten om 15.15 uur in
Cadier en Keer. Aansluitend gaat de
steven richting Kornelimünster,
waar in 1133 de wieg van de Blauw
Sjuut heeft gestaan. De 'Original
Munster Jonge' zijn daar de gasthe-
ren.

Vetdonnestig

Terug
Om kwart over negen vrijdagavond
meert de Blauw Sjuut dan definitief
af bij hotel 'De Blauwe Schuit' aan
het Wilhelminaplein. Het thuisfront
onder aanvoering van Winkbülle-
stadsprins Charles II (Lückers) en
zijn Raad van Elf zullen de opvaren-
den daar dan - ijs en weder dienen-
de- in hun armen sluiten.

Donderdag 2 februari - Vetdonnes-
tig - bepalen de 'wiever' de loop der
dingen en met name in Aken, waar
deSjuutbemanning om 11.11 uur op
de Markt en daarna in het Rathaus
zal worden verwelkomd. Om 13.50
uur zijn de schepelingen terug in de
Limburgse territoriale wateren,
waar zij worden verwelkomd door
'De Grensülle' van Vaals en aanslui-
tend door b en w. Gulpen, het rijk
van 'De Gaarekiekere', is de volgen-
de ankerplaats. Vervolgens koerst
de boot naar Wijlre voor een ont-

'Maidentrip'
De 18-koppige bemanning - twaalf
vaste leden van het Gilde van de

Van onze verslaggever
HEERLEN- Niet vier, maar vijf da-
gen zal het Heerlense narrenschip,
de Blauw Sjuut, vanaf maandag
door Belgische, Duitse en Limburg-
se dreven koersen om er in twintig
havens als heraut van de carnaval
de vasteloavend aan te kondigen.
De 40ste tocht in de 'nieuwe ge-
schiedenis' staat geheel in het teken
van de viering '150 jaar Nederlands
en Belgisch Limburg. De uitnodi-
ging om het Haagse Binnenhof aan
te doen - oospronkelijk gepland op
maandag 30 januari - is verplaatst
naar volgend jaar, omdat dan een
zinvollere invulling aan dat bezoek
kan worden gegeven.

In 1990 vinden namelyk verkiezin-
gen plaats en zal de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening - waarin
Heerlen en Oostelijk Zuid-Limburg
volop 'vertegenwoordigd' zijn- wel
definitief zijn vastgesteld. Al bij al
een aardige kapstok om een Sjuut-
bezoek aan de residentie aan 'op te
hangen. Derhalve vaart het histori-
sche schip-op-wielen in plaats van
naar Den Haag maandag naar het
revalidatiecentrum 'Hoensbroeck'
en het Belgische St. Truiden.

Blauw Sjuut en zes gasten- staat dit
jaar onder commando van kapitein
Jo Peeters, oud-stadsprins van
Heerlen. De 40ste cruise wordt te-
vens de 'maidentrip' van de splin-
ternieuwe Sjuut, waarvan de bouw
mogelijk werd gemaakt door een
brede steun van velen in en buiten
Limburg, die vonden dat deuit 1133
stammende traditie moest worden
voortgezet. Met de vorige, twintig
jaar oude en derhalve totaal versle-
ten, boot zou dat onmogelyk zyn ge-
weest.

Maandag verzamelt de bemanning
zich om half elf in 'De gekroonde
Haan' aan de Stationstraat voor de
vertrekceremonie, om aansluitend
naar het stadhuis te varen, waarburgemeester Piet van Zeil, zijn
wethouders en de 'Maatbülle' het
good-will-schip uitgeleide doen.
Om 15.00uur is dezottenboot danin
het revalidatiecentrum 'Hoens-
broeck' en drie uur later wordt afge-
meerd in St. Truiden.
Dinsdag 31 januari gaat het richting
Tongeren en vandaar naar Echt,
waar men om 16.30 uur wordt ver-
wacht voor een ontvangst door b enw en tal van carnavalsverenigingen.
Roermond, het territorium van 'Dn
Uul', is de volgende pleisterplaats
(aankomst 18.00 uur). Woensdag-
morgen 1 februari wordt het anker
in Susteren uitgeworpen, bij Harry
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Verlate teelt
van aardbeien

wint terrein

daarentegen deverlate teelten en de doordra-
gende rassen.

Jan Meulendyks van het consulentschap
voor de akker- en tuinbouw in Limburg re-
kende voor dathet saldovan een verlate teelt
f 15.000,- tot f25.000- per ha - uitgaande van
een middenprijs van f4,00 perkilo en een op-
brengst van 14.000 tot 18.000 kg per ha. Het
saldo van doordragende rassen kan zelfs tot
f30.000- per ha oplopen.

Daarentegen zijn de teelten op veenbalen
vooralsnog verliesgevend. In verhouding tot
de opbrengsten zijn de kosten nog te hoog.
Een veenbaal kost f 1,35. Voor één ha heb je
plusminus 10.000 balen nodig. Bovendien
vergt de zorg van een teeltopveenbalen 1.500
arbeidsuren per ha tegen die van een verlate
teelt slechts 200 uren.

Directeur café
moet de cel in

Op grote schaal zwarte lonen uitbetaaldVan onze verslaggever

GRUBBENVORST- De sprekers op de stu-
diedag voor aardbeientelers in Grubbenvorst
waren unaniem in hun voorspellingen. Voor
de verlate teelt en voor de teelt van doordra-
gende aardbeienrassen is er profijtelijk per-
spectief. Teelt op veenbalen, waarmee het af-
gelopen jaar in de Betuwe werd geëxperi-
menteerd, is vooralsnog verliesgevend.

Volgens JacBeeker uit Lomm, voorzitter van
decontactcommissievan aardbeientelers die
hun zomerkoninkjes op de veiling in Grub-
benvorst afzetten, hebben de aardbeientelers
in 1988 goed geboerd. „De afzet verliep vlot.
Er was veel aanvoer en de prijzen waren
goed."
Kas- en tunnelteelten ondervonden weder-
om zware concurrentie van aardbeien uit
Spanje. Mede daardoor kalfde het glasareaal

verder af; van 146 ha in 1983 tot 126 ha in
1987. Het vollegrondsareaal breidde zich in
die periode van 1945 ha tot 2.120 ha uit.

De primeurprijzen van de vollegrondsaard-
beien vielen tegen. Goed betaald werden

Primeurs

provincie

Umburgs dagblad
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Beleg uw geld in vakwerk

Voor keukens met een vleugje Franse charme!
Voor keukens naar modernste architektuur!
Voor keukens van ouderwetse kwaliteit!
Voor keukens gemaakt naar Uw wensen!
Voorkeukens ontworpen, gemonteerd en afgewerkt doorvakmensen!
Voor keukens voor U, voor altijd!
Voor keukens kompleet en betaalbaar!
Voor keukens met al deze pluspunten naar..:

jTggg^ KEUKENCENTRUM

XI Wijnen bv
l^^^-^lj Markt 11 - Simpelveld - Tel. 045-441800

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 12 januari
1989 is Marco Marion Juan
Dorscheidt, wonende te
Schimmert, gemeente
Nuth, in „Huize Op de
Bies" no. 33, onder curate-
le gesteld met gelijktijdige
benoeming van PetrusHenricus Michielsen tot
curator en Hendrika Gijs-
bertha Maria van Eindho-
ven tot toeziend curatrice,
echtelieden, beiden wo-
nende te Geleen, aan de
Venbeek no. 5.
Houtakkers &
Van Beek-Zanders
Advocaten
Mr. B.M.J.H. Devilee
Rijksweg Zuid no. 45
Sittard

i2^ v.d. Sterre
Zaterdag a.s. kopen wij ka-
naries en bet. voor rood Int.
en zalm man en pop ’ 14,-.
Rood pigment man en pop

’ 10,- man lichte kleur ’ 10,
-. Pop alle kleuren ’ 5,- Put-
ter Bast. ’27,50; Sys bas-
taard ’lO,- 9-10.00 Joep
Dirks Nieuwenhagen
10.30-11.00 uur Oswald v.
Loo Kerkrade. 12-13.00 café
Servais Susserweg Maas-
tricht. 130325

PIANOS te huur, sp>ec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1 tot 36 mnd., voor

’ 600,-. Inl. 04490-45033.
T.k. mooie Silberman PIA-
NO, 3 jr. oud, i.nw.st. Pr.
n.o.tk. Inf. 04450-3842.
Te k. BASVERST., 100
Watt, Vi jr. oud, pr. ±
’700.-; basgitaar + tas, pr.
± ’300,-. Samen voor

’ 800.-. Tel. 045-423936.

Aan deZeeuwse Riviëra bij
Zoutelande 8-pers. ZO-
MERHUISJES. Voor- en
naseizoen ’ 200,- p.w. Ook
felegenheid tot kamperen.

el. Dl 186-1362.
St. Maartenszee, BUNGA-
LOW bij zwemparadijs.
Weekend v.a. ’225,-. Tel.
02246-3109.
Portugal - Algarve luxe 6

rrs. APPARTEMENT te
dir. aan zee ’750,- tot

’ 1000,- p.w. 045-452865.
Groep WINTERSPOR-
TERS vrjrt. voor hun win-
tersportvakantie van 5 t/m
10 fóbr. skiler(aren)aressen
voor het gevenvan een ski-
cursus. Voor ml. van ma.
t/m vr. tuss. 18.00 en 18.30
uur en op za. van 10 tot 12
uur: 04492-1376.
Wintersportvakantie in
Oostenrijk (carnavalsreis).
Vereniging organiseert van
5 t/m 10 febr. een WINTER-
SPORTVAKANTIE naar
Oostenrijk. Vervoer per
luxe touringcar. Verblijf in
B-klasse (= 3 sterren) hotel
op basis van vol-pension.
Door omstandigheden zijn
er enkele plaatsen vrijgeko-
men. Voor ml. van ma. t/m
vrvj. tussen 18.00 en 18.30
uur en op za. van 10.00 tot
12.00 uur, 04492-1376.

ANWB auto- + motorrij-
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 of Daf 2800 Spa-
ce Cap.

; voor al uw
t

gereedschappen

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling

It ~~i

OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
I looptijden zijn óók mogelijk.

FTNANCIERINGSKANTOORmnm
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor
Hoottatraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000»

Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150 Hoens-
broek. Elke dond. vrijd. en
zaterdag gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek
Vanavond DANSEN met
het Duo Salsa, Café-dan-
cing Edelweiss, Waldfeuch-
terbaan 28, Maria Hoop.
Heer vrgt. kost en INWO-
NING bij weduwe. Br.o.nr.
SB 040 LD, Fr. Erensln. 4,
,6371 GV Landgraaf.
Vanavond dansen met het
duo Salsa. Café-dancing
EDELWEISS, Waldfeuch-
terbaan 28. Maria Hoop.
Vitale wed. 70 jr. zkt. nette
HEER om samen nog ietsvan 't leven te maken.
Br.o.nr. HO 679 L.D., Kou-
venderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Meisje 21 jr. zkt. leuke
VRIENDIN om samen uit
te gaan. te sporten en va-
kantie. Niet lesbisch. Br. o.
nr. GE 819 L.D. Markt 3,
6161 GE Geleen.
CHRISTINE aceoord! Tel.
045-411487.
Man 65 jr. zoekt VRIEND.
Br.o.nr. BR 342 Limburgs
Dagblad, Rumpenerstr. 81,
6441 CC Brunssum.

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum (LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Retilen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht.

I _é__W CORSTENS-
/SjT VERSCHUREN

j4M*B* Helmond koopt

' Za. 28 jan. mankanaries lichte
kleuren 9 popjes 5 rode &
roodzalm man 14 popjes 12
kneu- & sijsbast. 10 putter-
bast. 25 pst. kopen ook glos-

-1 ters, witte & kuifkanaries. d.
I duiven 10 park. 7 valken 15
I' pp. Brengen: SITTARD

9.30-10.30 u Putstr. 10 HEER-
\ LEN 11.30-12.30 u Emmastr.I 7a TERBLIJT 1.30-2.30 uI Rijksweg 46 BEEK 3.30-4 uI Maastrichterln. 7.

f \
Baustoffe \ {% I " WA W%A I ■ WA Baustoffe
preiswert H IV 111dl vielseitig

BAU- + HOBBY-MARKTE
IHR

FLIESEN-UEFERANT!
BOENDGEN-MARKT
Wurmbenden 27 ))
5100 Aachen —^TT W^^P(Nahe Jülicher Straße -Am Bahnübergang) // l^cv ' \\yy
Telefon 0949.241/163054 // // '^^S^,^J// //Wir haben für Sic ca. 200 // // W
verschiedene Sorten // // &*£
Bodenplatten - Wandfliesen und '^
Mosaik vorratig

Große Lagerkapazitat und dementsprechender Mengeneinkauf ermöglichen es
uns, außerst preisgünstig für Sic einzukaufen. Das ist Ihr Vorteil, denn wir

kennen darm knapp und kostensparend kalkulieren. Unsere Ausstellung zek
nur Ware, die auch tatsachlich vorratig ist, das heißt für Sic

keine Liefferzeiten !
Größere Mengen (ab. 20 m2) werden kostenfrei angeliefert und preislich
nochmals reduziert. Jetzt gekaufte und angezahlte Ware können für Sic

reserviert werden. Unser Programma wird standig erneuert und ist stets auf
dem aktuellsten Stand.V *

Lückenlose Beratung und Betreuung sind unsere Starken

BOENDGEN HILFT BAUEN

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
125357 prijsopgave.

■nft^ £\Ke oa9
n A 9.00 V* V^^m**^en^^^an**--^^

NECK ERM ANN;
VLIEGVAKANTIES

ledere woensdag
v.a. 3 mei -20 sept. Z&*fysH3Z^.

" / 'Vs*vi? 'C""""' /[ TUNESIË [^ /
SOUSSE Hotel Du Pare V v.a. 479,- / !

Hotel Medina 498,- / \Appartement Nejma 498,- / j
Bungalow Alyssa 587,-
Hotel Tour Khalef " 649,- / 'HAMMAMET Hotel R. Phenicia 788,- /

MONASTIR R. Sahara Beach 637,- /
f RONDREIZEN Landrover 889,- /

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

' iIBIZA ledere donderdag 4 mei t/m 12 okt. /

PLAYA /
DEN BOSSA Appartement Migjorn 8 dagen v.a. 449,- /

4 Verder af Maastricht Airport naar: f
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 ,
het meestkpmpletereisburo! rf^\ ___?3___\ J

é_\ at_mumu_fm -*-^-fai*~- m

Beek Makado 04490 - 785 85 a
\\ Brunssum Kerkstr. 240 045 -2592 92 'A
f Geleen Markt 114 04490- 497 55 'f Heerlen O.N.str. 15 045-7155 55 f 1
4 Kerkrade Theaterpassage 17 045-46 48 00 /(
A Maastricht Kesselskade 63 043 -2127 41 /
a Sittard Markt 37 04490 - 129 60 a

Valkenburg Th. Dorrenplein 10 04406 - 161 61 '.
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11["Dat ziet erwelevenbeter uit!' 11
Dit is de Citroen AX in de allernieuwste 1989uitvoering Bovendien is de Citroen AX standaard uitvoering nu nóg Kortom: Citroen AXrijden is nu nóg formidabeler

1 Superzuinig, onverwacht ruim van binnen, enorm degelijk vol- completer uitgerust met onder andere een zacht bekleed stuur- geworden. En weet u wat zo aardig is 7 Ondanks al die extra's is
gens de modernste produktiemethoden gebouwd dus met wiel en grote wieldoppen. de prijs van de Citroen AX'B9 nagenoeg gelijk gebleven Urijdt
een minimum aan onderhoud. Maar op een aantal punten is de En de AX 11 RE 3-deurs versie heeft nu handigevoor " al Citroen AX vanaf f. 15 600,' MHÉHHI
nieuweCitroen AX nóg beter geworden. stoelen"met geheugen", alsmede een ruitewisser/sproeier Wij laten u de nieuwe AX graag zien.

Zo kreeg de AX 11 RE praktische beschermstrips op de achter, een afsluitbare benzinetankdop en zelfs een afdekbare U zult merken dat ook ons inruil- en fïnancieringsvoorstel er
flanken, bredere 155/70bandenen mooie.grotewieldoppen Was make-up spiegel aan bestuurderszijde. héél goed uitziet.
de Citroen AXaltijd al snel, het basismodel is nu uitgerust met een H/j ritYr\__\Y\ AY 'QQ AAnCÜf^V t^f\YY\Y^[ptPY E
grotere, schone 1 1 liter krachtbron die 13 DIN pk méér levert. L/\Z L>ILHJCII /TIA. O-A IVW-/V/ICI, OLCIIVO., EaN
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VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129, KERKRADE.

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,. INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.
i
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"Frans Wolters

brand helpenen moet dat ook doen.

Maar veertienhonderd hectaren en
ook nog eens de veiling is te veel
van het goede. Ik denk dat Venlo
met de vierhonderd, hooguit vijf-
honderd hectaren die Grubbenvorst
af wil staan al aardig geholpen is".

Van onze verslaggever

- Politieke rivalen zijn ze al, de
""burgse Tweede Kamerleden Frans Wolters (CDA) en Ser-
} Huys (PvdA). Maar raken ze nu ook nog in een 'burenru-

' verwikkeld? De een, Wolters, woont in Venlo. De ander,
"■'s, in Grubbenvorst. En Venlo heeft zijn zinnen gezet op
Aanzienlijk deel van Grubbenvorst.

Steun

" Servaes Huys

gens Reijnen tot gevolg dat de
premies van jaar op jaar flink
kunnen schommelen. Het over-
heidssysteem geeft de mogelijk-
heid om financiële problemen
naar de toekomst te verschuiven.
Op den duur kosten beide syste-
men precies hetzelfde. Reijnen:
„Eens komt de rekening".
Hij vindt da,t het kabinet het
ABP de ruimte moet geven zelf
het financieringssysteem te be-
palen. Hij noemde dit de toets-
steen die zal aantonen of het ka-
binet een gepaste afstand tot het
fonds in acht neemt, zoals het
heeft beleden tijdens de parle-
mentaire behandeling van de
wet tot herziening van de struc-
tuur van het ABP.

mie zal in dat geval dus niet jaar-
lijks schoksgewijs stijgen of da-
len. In het systeem dat het ABP
voorstaat, kunnen de reserves
echter tijdelijk toenemen en dat
wil het kabinet niet. „Dat heeft
het geld liever nu", aldus Reij-
nen.
Het kabinet heeft daarom zelf
een andere berekeningswijze la-
ten ontwerpen, maar als die
wordt ingevoerd, heeft dat vol-

Afstotingsreactie
onderdrukken door
lokale medicijnen
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het is moge-
lijk om afstoting van orgaan-
transplantaten zoals hart en
nier plaatselijk te behandelen,
waardoor het algemene af-
weersysteem van een patiënt
intact blijft. Dit is een zeer be-
langrijke ontwikkeling in de
transplantatie-wetenschap,
die de laatste tien jaar toch al
vele interessante ontwikkelin-
gen te zien heeft gegeven.

Tot nu toe is het noodzakelijk ter

voorkoming van afstoting van het
'vreemde' orgaan, geneesmiddelen
toe te dienen, waardoor patiënten
sneller vatbaar zijn voor infectie-
ziekten. Bovendien hebben deze ge-
neesmiddelen vele bijwerkingen,
zeker wanneer, zoals vaak gebeurt,
combinaties van geneesmiddelen
worden gegeven. Bovendien moet
de getransplanteerde de genees-
middelen zijn hele verdere leven in-
nemen.

Dierproeven met rechtstreeks in het
transplantaat toegediende midde-
len gaven als resultaat, dat de afsto-
ting daar effectief werd voorkomen,
en het grootste deel van de bijwer-
kingen achterwege bleef. Een en an-
der blijkt uit het proefschrift waar
op de arts drs T. Ruers vandaag aa
de Rijksuniversiteit Limburg p'"
moveert. ..
Uit onderzoek van Ruers is~anslken dat afstoting van orgagr^
plantaten voornamelijk w'd "

oorzaakt door lokale afw-rRr
sen in het getranspla*-?? , "

gaan. Daarna zijn bijp"fd*eren J°7kaal geneesmiddels eg^Le"d
om afstoting van or^en te behan-
delen.

Het algemene afweersysteem blijkt
- in tegenstelling tot de conventio-
nele behandeling - geen nadelige
invloed te ondervinden. Bovendien
is het tegengaan van de afstoting
veel effectiever, aldus het proef-
schrift. Lagere doses zijn mogelijk,
mede doordat het geneesmiddel de
lever niet hoeft te passeren.

Theo Ruers werd op 5 december
1956 in Sittard geboren; hij haald
in 1975 het diploma Atheneum t'
het Bernardinuscollege in Heeüt'studeerde medicijnen in Maar \_-.' 'werkte als assistent in hó „,„_.."
senklinik in Aken. V-uiaf,-"inhShij transplantatie-coörd; j°r ïï ""Academisch Zieken^J

hi
n
dJ^tricht; vanaf 1986 w a J aaar als

chirurg.examens
Hoogschool Heerlen

_. "xhting;: informatica (technische
?l"a.'atiesystemenl: J. Adam Meerssen;
""Sltus Beek: A. Brons Velden; J. Corne-*Wi Stem; P. Ensinck Eijsden; P. van
iel Eindhoven; E. Vankan Brunssum; M.
'erheijen Hulsberg.

Studierichting informatica (bestuurlijke
informatiesystemen): R. van As Geleen; P.
Baardman Amsterdam; N. Beckers Sittard;
B. Bruggeman Meerssen; P. Coolen Heer-
len; L. Cuijpers Maastricht; J. Douven
Beek, W. van Es Heerlen; H. Foppen Beek;
P. Franssen Landgraaf; B. van Hensbergen
Eindhoven; M. Herben Maastricht; M. Hou-
ben Simpelveld; M. Janssen Cadier en
Keer; S. Kleykers Heerlen; P. Kullen Vijlen;.
M. v.d. Pas Eygelshoven; H. Peeters Land-
graaf; A. vanRozendaal Schijndel; H. San-
gers Simpelveld; H. Smeets Echt; R. Spor-
ken Heerlen; J. v.d. Weijden Gulpen.

Italiaanse trein zonder verwarming en licht naar Viareggio

'Droomreis' carnavalisten
Werd een ware nachtmerrie

Correctie
-u Vraagt Venlo niet erg veel?
j^s: „Ach, dat zal welblijken als
Verhandelingen beginnen. Het

Motor

j^t aan Venlo ligt moet Grub-torst liefst veertienhonderd
r^en grond plus de veiling "af-. De grond om industrieter-
L? en een golfbaan aan te leg-
t~e veiling om jaarlijkseen half
k

1* aan onroerend goedbelas-e*tra op te strijken.

gillijke wens, zegt men in Ven-
j,earrogantie ten top, roept men|übbenvorst. Venlo wil de an-
u'e zo snel mogelijk regelen,.er tussenkomstvan de Tweede
*r- Grubbenvorst stelt alles in
*erk om inlijving te verhinde-, " wil daarom juist wél het par-
nt inschakelen.

ii*s. ex-wethouder van Venlo,
,net achterste van zijn tong niet
j »Ik heb er wel een mening

' toaar die hou ik voor me".

ij laat hij doorschemeren dat
j.? op zijn steun kan rekenen.
{/*° is aangewezen als centrum-

en distributieknooppunt,
Js die expansiedrift wel ver-

Burgemeester Vennaaten van
Grubbenvorst heeft inmiddels aan-
gekondigd deTweedeKamer te mo-
biliseren om de snode plannen van
Venlo te verijdelen. Als Venlo zich
niet een stuk minder hebberig op-
steltkan Vennaaten in ieder gevalal
rekenen op de steun van Huys en de
andere socialistischeKamerleden.

Dan kan Venlo inlijving van Grub-
benvorst via een snelle procedure
(de zogenaamde Algemene Maatre-
gel van Bestuur) gevoeglijk verge-
ten. Want als de Tweede Kamer er
zich mee gaat bemoeien - en daar
heeft Vennaaten maar dertig parle-
mentariërs voor nodig - wordt het
een kwestie van jarenomdat dan de
wet officieel moet worden gewij-
zigd.

is een kwestie van loven en bieden.

Ik vind het trouwens nogal overdre-
ven dat er over een 'grensoorlog'
wordt gesproken. Het moet gezien
worden als een 'grenscorrectie.
Verder wil ik er niets over kwijt.
Nee, nee, doorvragen heeft geen en-
kele zin. Ik heb al te veel gezegd."

Huys is loslippiger: „Venlo zet wel
erg hoog in. Dat zal wel taktiek zijn,
maar verstandig is het niet. Want
Grubbenvorst wil in principe best
meewerken, maar je moet niet bij
voorbaat het hele dorp tegen je in
het harnas jagen. Venlo vraagt ge-
woon veel te veel en dat komt aan-
matigend over. Daar houden ze in
Grubbenvorst niet van. Als Venlo
zich wat bescheidener op zou stel-
len, is er heus wel wat te regelen".

Huys persoonlijkvindt - „op het ge-
vaar af dat ik door dorpsgenoten
wordt afgeschoten" - dat Venlo
Grubbenvorst terwille moet zijn.

„Venlo zit moeilijk, daar kunnen ze
echt geen kant meer uit. Venlo is nu
eenmaalde economische motor van
Noord-Limburg en heeft dringend
behoefte aan industrieterreinen.

Grubbenvorst kan Venlo uit de

sen en beelden op een kerkhof in
Belgisch-Limburg ontvreemd wa-
ren.
De verdachte bekende dat hij de
diefstallen pleegde omdat hij deel
uitmaakte van een religieuze sekte.

Onlangs ontdekte de rijkswacht tij-
dens een routinecontrole in de auto-
koffer van de Westduitser beelden
en kruisen die afkomstig bleken
van een kerkhof. In eerste instantie
beweerde de man dat hij de voor-
werpen op de markt in Luik had ge-
kocht, maar later bleek dat de krui-

TONGEREN - De rechtbank in het
Belgisch-Limburgse Tongeren
heeft een Westduitser schuldig be-
vonden aan grafschennis. Hij werd
daarvoor veroordeeld tot een on-
voorwaardelijke gevangenisstraf
van een maand en een geldboete
van 3000 frank.

Duitser voor grafschennis veroordeeld

Kamerleden betrokken bij 'grensoorlog' Venlo-Grubbenvorst

Burenruzie'van
Wolters en Huys

door hans rooijakkers burgse instanties werden na een
uur onderhandelen vijf nieuwe
wagons aangekoppeld.

burgse hoofdstad speelde zich
vervolgens een thriller af. Woe-
dende passagiers, huilende Ita-
lianen en hulpeloos reagerend
treinpersoneel. Het overleg werd
bemoeilijkt omdat de machinis-
ten alleen hun eigen taal spra-
ken. De Italiaansereisleidster Si-
mona, secretaresse van het car-
navalscomité Viareggio, raakte
over haar toeren en begon te
schelden op Jan en Alleman.

De goed ogende Italiaanse huil-
de regelmatig op momenten dat
het uit de hand dreigde te lopen.

Zij werd constant lastig gevallen
met tientallen vragen van boze
treinreizigers. Maar alle scheld-
partijen leverden geen resultaat
op. Er stonden geen nieuwe wa-
gons gereed. „Het is een Italiaan-
se trein en de Luxemburgse
Spoorwegen hoeft niet voor ver-vangend materiaal te zorgen",
was het antwoord van een op zijn
strepen staande spoorwegfunc-tionaris.
Na een telefoontje tussen de
hoogste Italiaanse- en Luxem-

Beesten
De Engelsman Alex Paseall, een
van de drie vice-presidenten van
de FECC en leider van vijftig
meegereisde Caribian-muzikan-
ten, stelde de eis: „Indien een
half uur na vertrek uit Luxem-
burg de nieuwe wagons niet ver-
warmd zijn, stappen alle Cari-
bians uit. Wij zijn mensen en
geen beesten die voor transport
naar Italië in een trein worden
gestopt."

4

Maar daarmee was het 'hoofd-
stuk' Luxemburg nog niet afge-
sloten. De gereserveerde VlP-
plaats van vice-president FECC,
Roland Breyer, was bezet. D'
Luxemburger weigerde daar^in te stappen. Drie landger
stapten wél in. Zij namen^erdegen met een niet geresrzon derplaats. De trein vertrc'
Breyer.

De Noordwijker Beuk spreekt
negen talen en hij eiste telefo-
nisch contact met Italië. „Zo kan
het niet langer. Vannacht passe-
ren wij de Brennerpas. Een tem-
peratuur van tien graden onder
nul. Het is onverantwoord om
met driehonderd mensen door
dat gebiedterijden in een ijskou-
de trein. Wij eisen verwarmde
wagons voor al die mensen ach-
ter in de trein", aldus Peter Beuk.

Terwijl De Breet, Beuk en de Ita-
liaanse reisleidster Simona volop
in discussie waren met het
spoorwegpersoneel vertrok de
trein uit Brussel. Zonder het
drietal! „Geen paniek", riep De
Breet. „Er wordt gebeld met de
Spoorwegen in Namen om de
trein vast te houden. Wij reizen
met een andere trein de Carna-
valsexpres na...". Met een uur
vertraging en met de drie 'rege-
laars' aan boord vertrok de spe-
ciale trein richting Luxemburg.

Op het station van de Luxem
Thriller

JïAREGGIO/HEERLEN -> p Papier leek de trip per
st
arn.avalstrein' van Am-
erdam naar het 1400 kilo-

VeterY eter verderop gelegen
"areggio eên droomreis.

|jet vijfhonderd feestvier-
rs uit zeven Europese lan-

jn één trem van Zeshon-
rrd meter lengte naar deze
eisende Italiaanse stad.

% ■van het college
gjj-et comité 'Carnevale Viareg-
ije Werden in totaal zevenhon-
VjJ? carnavalisten, onder wie
(snn Limburgers, uitgenodigd
v " Per trein en 200 met eigen
ifi riV°er) om drie dagen te feesten
60 (\r\Ze bruisendekustplaats met
rei inwoners. Alles gratis! De

~i Vertrek vrijdag 20 januari,
"aoK eer 24 Januari ~> de over"
Langen, het eten, het drin-
Wr ret uitgaan en het busver-
or er Plaatse. Kosten voor de
f sanisatie: zes ton. Doel: Via-
laav 1? wil vanaf het magische
Vd het Rio van Europa

Dajtt "Je n°ê meer! De heenreis
Het ecnter geheel anders uit.
jj t Werd één catastrofe. Oorza-

ken een defecte verwarming en
tj n niet functionerende verlich-de¥ 'n de laatste vijfwagons van

*ar»ge Italiaanse trein.

dai^ Voor het vertrek in Amster-
Val" Wees de Nederlandse af-
ting Smg van de FECC (Stich-
de^^n Europese carnavalsste-
de '' de organisatie op de ijskou-
van aBons. Zij eisten vervanging
de ,{*■*.defecte treinstellen. Maar
s^ auanen hadden geen bood-
treinp aan die mededeling. De
i moest vertrekken.

" Op het station in Luxemburg laaiden de emoties hoog op. Peter Beuk (l), bestuurslid van
de FECC, in discussie met een Italiaanse machinist over het vervangen van de defecte wa-
gons.

Maar de zich zeer belangrijk
voordoende Luxemburger liet
het daarbij niet zitten. Breyer
belde de Spoorwegen in het zes-
tig kilometer verderop gelegen
Thionville en beval de trein daar
te stoppen. De drie Luxembur-
gers móesten daar uitstappen.

Breyer kwam hen ophalen om
hen dan mee terug naar huis te
nemen.

trein. De FECC-vertegenwoordi-
gers van Limburg, Ton Dohmen
uitRoermond en zijn in Boukoul
wonende broer Henk, werden
witheet van woede.

Henk was een van de weinigen
die zijn VIP-stekkie afstond. „Ik
was dat gedoe moe. Wij hadden
al genoegachterstand op het tijd-
schema. Als ik geen plaats had
gemaakt, stond de trein nu nog
in Luxemburg", aldus Henk
Dohmen.

Negen talen

Tourheld
De Carnavalstrein stopte inder-
daad in Thionville. Opnieuw te-
lefonisch overleg. Breyer was on-
derweg. „Over driekwartier is hij
er", zei een van de meegereisde
Luxemburgers. „Als Breyer toch
naar Thionville komt, kan hij
ook mee naar Viareggio", werd
er geopperd. „Wij zorgen er wel
voor dat zijn gereserveerde
plaats in de tussentijd vrijkomt",
riep FECC-president Henk van
derKroon uit Amsterdam.
Met vijf kwartier vertraging arri-
veerde Breyer in Thionville. Op
het perron werd hij door enkele
FECC-bestuursleden ontvangen
als een tourheld. Breyer stapte
onverstoorbaar parmantig in de

Vervelend
Het vervelende incident rond
'Bobo' Breyer leverde ruim twee
uur vertraging op. In Metz en
Straatsburg wachtten daardoor
tientallen mensen 's nachts uren
op de trein. Niemand die daar
aandacht aan schonk. Twee uur
en een kwartier stondenzij in het
donker. Nergens konden de
Franse carnavalisten naar toe,
want de restauratie was gesloten.

Na wat scheldkanonnades aan
het adres van de organisatoren in
zowel Metz als Straatsburg
kwam een eindeaan alle inciden-
ten op de heenreis. Bij aankomst
in Viareggio stonden duizenden

belangstellenden op het perron
om de carnavalisten uit zeven
landen te begroeten. Tientallen
huisorkesten zorgden voor een
muzikaal onthaal.

De ontvangst in Viareggio was zo
grandioos dat de ellende in de
trein een halfuur na aankomst al
grotendeels was 'vergeten. Ne-
gen bussen stonden klaar om de
450 gasten van het station naar
de diverse hotels te brengen. Het
driedaags Bourgondisch festijn
kon beginnen...

Op deterugreis sloeg het noodlot
andermaaltoe. Halverwege derit
werd het ijskoud in de van alle
gemakken voorziene VIP-wa-
gon. Achter in de trein, 'bij de
rest', was het lekker warm. Daar
werd stiekem gelachen. „Waar-
om zou het de figuren diezich zo
belangrijk achten, beter gaan als
wij", riep een treinreiziger uit
Diest... De VlP's toonden karak-
ter, mopperden wel maar bleven
keurig in hun gereserveerde ge-
deelte zitten tot Amsterdam, het
eindpuntvan de carnavalstrein.
(Een impressie van de carnavals-
activiteiten in Viareggio kunt U
lezen in een speciale editie van
zaterdag 4 februari)." Peter Beuk praat met de bozfita^aanse re^ei^ster Simona op het perron in Luxem-

burg Foto's: DRIES LINSSEN.

"a'andc ler
t
tussenstops in Neder-

stroo steden werd de klachten-
'^lia steeds groter, maar de
In gl.!len steldeneen ingreep uit.
<le tr sel was voor het gros van
v ol £mgasten echter de maat
*-*rëetVer Beuk en Frans de

cc bestuursleden van
de ZZ ' pikten de houdingvan
staDt<r£amsatie niet langer enpten in Brussel uit.

i^**- . (ADVERTENTIE) ' ~~

Vrijdag 27 januari v<*n 13-00 - 21-OO uur en zaterdag 28 januari van 10.00 - 16.00 uur.

L-icyuicf-affe- en spoecfveriroop van bruids- en fecfermocfe.
vj*-ederen jasjes voor dames *n heren van ’ 695,- nu voor ’ 325,■■ Motel Heerlen, Terworm 10, m Kassen Leermode

Vrijdag 27 januari 1989 17

ABP en kabinet
oneens over
berekening

HEERLEN - Het ambtenaren-
pensioenfonds ABP en het kabi-
net zijn het oneens over de ma-
nier waarop de premie die de
overheid als werkgever en de
ambtenaren als werknemers aan
het ABP moeten betalen, moet
worden berekend.

Dat bleek deze week uit een rede
van voorzitter J. Reijnen van het
bestuur van het ABP, die hij in
Amsterdam hield voor de Maat-
schappij voor Nijverheid en Han-
del.

Het ABP heeft een berekenings-
wijze bedacht die volgens Reij-
nen garant staat voor een
vloeiend premieverloop. De pre-

provincielimburgs dagblad



Kerkrade
Een tuin vol
watervogels

beurtelings

bergt gemeenschaPsnuis Schaes-
K *eld, Nijmegenstraat 1.

dalwïndi maakt
J
zondag een mid"

Wijlre. MePg ln. de °linB^in« van
de parkeert)l3l"l om 1400 uur aan
Voor infoi-m*8 biJ ka*teel Wylre,
kaerts,» 3163& de heer Pnec-

Schinveld

" De stichting SCEW zoekt enkele
gemotiveerde vrijwilligers voor de
kinderclub Holz. Het gaat om de be-
geleiding van kinderen tussen 6 en
12 jaar, elke woensdagmiddag van
14.30-16 uur. ledereen ouder dan 17
jaarkan contact opnemen met Wim
Amkreutz, S 045-455436.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De wijk Eikender-
veld en basisschool Op gen Ing
van de Oude Brussummerweg in
'e wijk Nieuw-Einde, hebben de
„ste prijs gewonnen in de actie

Schoon. Basisschool De. k'ijzer van Zeswegen werd
ï?ee\ en De Schilhorst van de
wprHffn33l*derde- BÜ de wijkenwerden n tweede of derde
pnjs uitgteikt
Vorigjaar z^ei werd de actie

'Schoon Heerlen' gedurende
acht weken gehouden. In alle
Heerlense wijken werden
schoonmaakacties gehouden.
Wijkbewoners en scholen wer-
den uitgenodigd deel te nemen.
Met name de scholen lieten zich
van hun goede kant zien, de
wijkbewoners minder.
Basisschool Op gen Ing uit
Nieuw-Einde kreeg een plaquet-
te en vijfhonderd gulden, omdat
de schooleen speciaalbed maak-
te voor de actie, in speciale kle-

ding meedeed, een park adop-
teerde en erg betrokken was bij
de actie. Diezelfde betrokken-
heid was er by basisschool De
Wegwijzer te Zeswegen, ook
daarwerd veel gedaan aan deac-
tie. Basisschool de Schilhorst te
Heerlerbaan zette op allehoopjes
hondepoep in de wijk een vlag-
getje en dat leverde de derde
prys op.

De wijk Eikenderveld kreeg de
eerste prijs (plaquette en vijfhon-
derd gulden) vanwege de actie
die het wijkcomité hield ter on-
dersteuning van Schoon Heer-
len. De schoolkinderen en de
mannen van Openbare Werken
die de wijk kwamen schoonma-
ken kregen limonade en koek en
er werd een nummer van het
wijkblad gewijd aan de actie. Dat
alles leverde dus de eerste prys
in de categorie wyken op.

zetten voor zyn verlegen klein-
zoon. David/Jack durft het op-
eens op te nemen met een paar
studiegenoten die hem allang
dwarsboomden, maakt indruk
met zynkennis omtrent Harry S.
Truman by Robin, het meisje
waar David in stilte verliefd op
is, en presteert ineens veel beter
op de atletiekbaan, waar hy zijn
grootste rivaal eruit loopt in een
beslissende race. Maar als de fa-
milie besluit bij Jack/David de
stekkervan de beademingsappe-
ratuur uit het stopcontact te trek-
ken komt de oude jongeüng tot
bezinning. En nog net optyd kan
ieder weer terug naar ijneigen U-
chaam.
Veel valt er over '18 Again' niette
zeggen. Het is een komedie van
dertien-in-een-dozijn, met een
verbazend naturel acterende
Charlie Schlatter als de schaap-
achtig verlegen David en de een-
ennegentigjarige (!) komiek
George Burns in de rol van opa
Watson.

Regie: Paul Flaherty; met:
George Burns, Charlie Schlat-
ter, Tony Roberts, miriam
Flynn, Jennifer Runyon, Anita
Morris e.a. In: Rivoli Heerlen.

Er schuilt misschien wel waar-
heid in het gezegde: pas op met
wat je wenst, misschien krijg je
het wel. Jack Watson (George
Burns) wenst bij het uitblazen
van de kaarsen op zijn eenen-
tachtigste verjaardagstaart weer
achttien te zijn. En als hij later op
de avond met zijn achttienjarige
kleinzoon David (Charlie Schlat-
ter) een auto-ongeluk krijgt gaat
zijn wens in vervulling. Hij reïn-
carneert direct in het lichaam
van de verlegen David, wiens
geest overgaat in het lichaam van
zijn grootvader. Dat was nou ook
weer niet de bedoeling, maar zo-
lang de krasse oude baas voort-
leeft in zijn nieuwe body kan hij
tenminste een paar dingenrecht-

De avond-, weekend- en zon<wJdiensten beginnen op vrijdagav<s
en eindigen de volgende week **f
dagochtend om 8.30 uur. JfcBRUNSSUM. Bel TIGH S 7114*1/HEERLEN. Heerlen Zuid, BJBscherweg 52a, S 423233 en Heefjl
heide, Corneliusplein 2, _S 211*y
B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Nieuwenhal'
Bernhardstraat 52 NieuwenhaP
S 312294. Voor spoedgevallen <"
en nacht bereikbaar. j
KERKRADE - EYGELSHOWj
Schönefeld, Hoofdstraat 2 Ker"
de, S 452523. .^KERKRADE-WEST. Van vrfl-j
19.30 uur tot maandag 8.00 -j
Kerkrade West, Akerstraat
S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerh^l
Bleijerheiderstraat 52, S 46**1
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uU-Jzondag van 12.00 tot 13.00 uurj
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor sp 0"!
gevallen dag en nacht geopend;>|
SIMPELVELD - BOCHol''j|
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, SU"}[
veld, S 441100. Zaterdag van l*jj
tot 15.00 uur'enzondag van 14."Jl
15.00 uur. Voor spoedgevallen *j[
men terecht van 22.00 tot 22.30 m
HOENSBROEK Janssens, Ko^l
derstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eir
apotheek (bgg TIGH _t 711400)

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en
einddiensten van artsen,
sen, apothekers en het Gn^j
Kruis.) /

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst' ftspoedgevallen tijdens avond Jj
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. >»y
enden 24 uur doorlopend S A
Werkdagen, tydens werk 1*1^

S 713712. „ pÉI.
NUTH - VOERENDAAL- SlMJ*[
VELD. Wachtdienst voor sp"*0*

vallen S 04405-2995. i■ l
BRUNSSUM - SCHINVELD *>BEEK. Wachtdienst voor spoe"*
vallen S 259090. „^i
HOENSBROEK - MERKELB»I^)
BINGELRADE. Wachtdienst y

spoedgevallen _t 225588. m ,
KERKRADE. Voor spoedge^'
is de dienstdoende verpleegkl*
ge bereikbaar onder 8 462222- .jf.
EYGELSHOVEN - LANDGB-p
Wachtdienst voor spoedgev3*^
S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgeval
TIGH (brandweercentrale) & ,
BRUNSSUM - HOENSBB^tVoor spoedgevallen eigen hu'5*
bellen. Jt
KERKRADE-WEST. Voor sp1* \
gevallen eigen huisarts bellen-
SCHIMMERT. Voor spoedgeva^.
eigen huisarts bellen. jj
KERKRADE-OOST. Tot zate^((

12.00 uur vlg. telefoonbeantwoo'J,
van eigen huisarts. Van zateZ
12.00 uur tot zondagmorgen *j
uur Hanssen, B. Pothasstraa* (
S 452879. Van zondagmorgen Z
tot maandagmorgen 8.00 uurwe
ling, Hoofdstraat^, S 452176. M
SIMPELVELD - BOCHO^,
Schepers, Baneheiderweg 5 I
choltz, S 045-441213. „."
SCHAESBERG. Zaterdag v\^Pasweg 97, S 311322 en z°n^|
Eussen, Brikkebekker 2, « 3^Vi
ÜBACH OVER WORMS - *y\
WENHAGEN. Eigen huisarts U
len. -Ji
VOERENDAAL. Praktyk **"huisplein 4 S 751322. J;
Patiënten gezondheidscen^
Hoensbroek-Noord kunnen <&*
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN w.HEERLEN - HULSBERG -ZJ
RENDAAL. Heynen, ParaJfJi/Zuid 70 Hulsberg, S 04400*-'
B.g.g. TIGH S 711400. nétKERKRADE - ÜBACH %$
WORMS - SCHAESBERG -JVWENHAGEN - EYGELSHüy
Genders, Hegewikke 37-39 *aa
over Worms, S 315764. Spre*-Jjr
van 11.30 tot 12.00 uur en van
tot 19.30 uur. , Ttf,
SIMPELVELD - BOCHOL»JfjI
GULPEN - VAALS - WIJLRE 'J2TEM. Coenen, Pastoor L3V
straat 21 Ransdaal, » 0445»- J
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 U"

van 17.30 tot 18.00 uur. __^

Biologische
school houdt
open dagen

HEERLEN - De Biolog'-jJ
School in Heerlen houdt van^len morgen open dag. Van* ,"
staat de schooldeur van zes to
gen open voor mensen die g i
resseerd zyn in vakopleiding J
leerlingstelselverband en in eu i
sen. Dit zijn deeltijdopleiding^
bestemd zyn voor mensen val*jo?
jaar. Een dag later wordt van \>
tot 13.30 uur informatie vers<jover de LBO (lager beroeps»"
wys)/180 (individueel onder%
afdeling, bedoeld voor leert»'
van 12 jaar en ouder. , vi<
De Biologische School (Hel^pf
laan 12) telt naast de hoofdal"^
genLBO en 180 ook nog de■v<y
leidingen in het kader van ?fopl<
lingstelsels. Wie deze deelti)0 y
ding volgt, krygt les op schoot. $
werkt ook nog 20 uur per *\\ol>een leerbedrijf. Onderwijs is ' J
lijk in de volgende sectoren- s^r
verzorging en -voorziening. $
schikken en -binden en cd
meen voorbereidend jaar.

Terwinselen en Spekholzerheide)
dan is dc optochtroute ineens te
lang en, solidair als men is, gaat dan
geen enkel korps mee. Als kleine
kinderen zou je kunnen lachen, bij
volwassen mensen is dit gewoon
triest. Ga toch eens volwassen om
dc tafel zitten en neem alsnog een
verstandige beslissing. Met dc hui-
dige situatie is niemand gediend, in
het minst dc mensen diezich jaarin
jaaruit inzetten voor het carnaval in
Kerkrade-West.

SPEKHOLZERHEIDE
Hans Golembiewski

Met ontzet:n„ Pn _,-,ia_. ~ _
Ws ie in dV, . eP-ge, Vtrbazinglees je in atkrant dat dc n jk.korpsen uit Kerkrade-West nietmeetrekken in-c optocht diec££valszondag alda- rondtrekt Dlt __
van dc kant van >~,_ ,«.,.„„;„"
tor-h wel een flateï c veremgmgentoen wei een tiatei ran jewelst tgenover dc bewoi. J -. .
plaats. Juist deze o£^?\ a**
prachtige gelegenheid £r__c\_^_\

aan dc mensen te presenteren. Het
hele jaarzie je deze muziekkorpsen
toch al zelden op straat, of het moet
al zijn tijdens het tonen van nieuwe
unformen of instrumenten die men
heeft kunnen aanschaffen dankzij
dc mensen die op carnavalsmaan-
dag vergeefs op hun favoriete har-
monie of fanfare staan te wachten.
Heel vreemd is dat men wil dat dc
optocht alle wijken van Kerkrade-
West aandoet. Laat dc organisatie
een wijk uit dc route dan doen alle
vijf dc korpsen uit protest niet mee
aan dc optocht. Doet men alle wij-
ken aan (Kaalheide, Gracht, Heilust,

Nuth

Landgraaf

HEERLEN
Roy ai: A fish called Wanda, dag. 18.30
en 21 uur,do Mm zo en wo ook 15.30 uur.
Junglebook, za zo wo 14 uur. Rivoli:
Willow, do t/m zo en wo ook 15 uur. 18
Again, dag. 18.15 en 20.30 uur. Maxim:
Big, 18.15 en 20.30 uur, dot/m zo en wo
ook 15 uur. H5: Me and Him, dag. 14.30
19.30 en 21.30 uur, za zo ook 16.30 uur.
Moonwalker, dag. 14en 19 uur, za zo ook
16 uur. Young guns, dag. 19 en 21 uur,
do vrij ma di ook 14 uur. Who framed
Roger Rabbit, dag. 14.15 19.15 en 21.15
uur, za zo ook 16.15 uur. Frank en Frey,
za zo wo 14 uur, za zo ook 16 uur. Pippi
Langkous, za zo wo 14 uur, za zo ook 16
uur. Coming to America, dag. 18.45en 21
uur, do vrü ma di ook 14 uur. Die Hard,
dag. 21 uur. De Spiegel: Candy Moun-
tain, vrij t/m ma 21 uur. Zoeken naar
Eileen. di 20 en 22.30 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Scrooged, vrij t/m zo 20 uur. I
Poltergeist 3, vrü t/m zo 22.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi:A fish called Wanda, dag. 14.30en
21 uur, za zo ook 18.30 uur. De Red-
dertjes, za zo wo 14.30 uur. Big, dag.
14.30 en 20.30 uur, za zo ook 18.30 uur.
Arthur 2, on the rocks, dag. beh. Wo
14.30 en 20.30 uur, za zo ook 18.15 uur,
wo 20.30 uur. Willow, dag. 14.30en 21.15
uur, za zo ook 18.30 uur. Cinema-Pala-
«: Moonwalker, za zo wo 14.15 uur. Who
-|mcd RogerRabbit, dag. 18.45en 21.15
ut.za zo ook 14en 16.15 uur, wo ook 14
Mfo^farAi en Frey, za zo 14 en 16.15 uur,
21.15 I 4 uur- Scrooged, dag. 18.45 en
dag. ddv Palace 2: Pornoprogramma,. uur. Cin«.va- 13.30 uur, za zo v.a. 16
uur. SpoorK Bagdad café, dag. 19.45
Filmmaratho.dag. 21.30 uur.Lumière:
14 t/m 04.00 utPJ 19 t/m 04.00 uur, za
do 21 uur. Hairsjyivement Dimanche,
Barfly, ma t/m wo'. ma V"- w° 20 uur.
do 20 uur, ma t/m i^r. Blmd chance,
filmhuis Zoem:Koen 22 uur. Kinder-

1, zo 14 uur.
GELEEN

Roxy: Coming to America
20.30 uur. Studio Anders: Re° Vm <"
t/m di 20.30 uur. *cal. do

SITTARD
Forum: Who framed Roger Rabbit,
t/m di 20.30 uur. Die Hard, do t/m"1

20.30 uur.

exposities
HEERLEN

Signe, Akerstraat 82 a. Werk van Ma-
rianne Aartsen. T/m 28/1, open wo t/m zo
14-17 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein
19. Werk van Pierre Kissels en Marianne
Aartsen. T/m 5/3, open di t/m vr 11-17
uur, za en zo 14-17 uur.

HOENSBROEK

"ABN-bank. Werk van Jan Steen. T/m
15/3, open 9-16 uur. Kasteel Hoens-
broek. Works on paper from Scotland.
T/m 29/1, open dag. 10-12 en 13.30-17.30
uur. Bibliotheek, Pastoor Schleiden-
straat 39. Foto's van Jo Ariëns. T/m 15/3.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Wim Meys. T/m 29/1, openma t/m vr
9.30-12.30 uur, 13.30-17uuren 10-21 uur,
zo 14-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Kristine Stiles. T/m 5/2

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Jacqueline
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook
13.30-16.30 uur).

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werk van Hans
Smeekes. T/m 28/1, open do t/m za 12-17
uur. Galerie Zabawa, Ophoven 183.
Schilderijen van René Reynders. T/m
4/2en van 13/2 t/m 26/2. Open woe t/m vr
16-20 uur, zo 14-17 uur. Stadsschouw-
burg, Wilhelminastraat 18. Werk van
Ton van der Werf. Van 11/2 t/m 13/3.
Open di t/m vr 10-16 uur, za 10-12 uuren
tijdens voorstellingen. Kritzraedthuis,
Rosmolenstraat 2. Zeven edelsmeden
anders. T/m 12/2, open di t/m vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur. De Ruimte,
Brandstraat 23. Werk van Paul Mentink,
John Waulthers, Andre Lubbers en
John Habraken. T/m 18/2, di en vr 14-16
uur, do 14-20 uur, za 11-16 uur.

OENSEL-SCHIMMERT
Hof van Oensel, Haagstraat 5. Werk van I
Henk Fonville en Han Boerrigter. T/m I
25/2, open do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
Maaslandziekenhuis. Werk van Osabel
Langen. T/m 31/1. Galerie Papeterie
ELMA, Mauritslaan 37. Werk van Har
Leenen. Van 3/2 t/m 28/2,open ma t/mvr
9-18 uur, dotot 21 uur,za 9-17 uur. NMB-
bank. Markt 116. Werk van Harry Jans-
sen. T/ni 19/3, open ma t/m vr 9-16 uur.
CZF, Elisabethstraat 9. Werk van Mieke
Vroemen-Maessen. T/m 9/3.

LIMBRICHT
Galerie Voorburght Kasteel Lim-
bricht, Allee 1. Foto-expositie Gerard
Jansen "Wonen en werken in West-Afri-
ka'. T/m 3/2. Open di t/m za 10-23uur, zo
12-23 uur.

MEERSSEN
Geulgalerie Stella Maris, Veeweg 2. I
Werk van Guusje van Noorden. T/m 3/2, I
open op werkdagen 8.30-16.30 uur.

VALKENBURG
Casino. Werk van Theo Lenartz. T/m I
27/2.

VENLO
Goltziusmuseum, Golziusstraat 21. De
openstelling, de vroegste foto's van Ja-
pan. T/m 26/2, open di t/m vr 10-16.30
uur. za en zo 14-17 uur. Museum Van
Bommel-Van Dam. Werk van Bart
Drost. T/m 5/3. Theatermasker-Masker-
theater. T/m 5/3, open dag. 10-16.30 uur,
za en zo 14-17 uur.

Bocholtz

Heerlen Zilveren
docente

" In april wordt in het instructie-
bad Bocholtz gestart met 'meer be-
wegenvoor ouderen. Voor informa-
tie: de heer Rademakers, S 045-
-441765.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emite Hollman
_t 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
_t 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

Winnaars

Simpelveld

" De WNA-werkgroep van de IVN-
afdeling De Oude Landgraaf houdt
zondag om 14 uur een twee uur du-
rende wandeling rond en over de
golfbaan in Landgraaf. Verzamelen
om 13.45 uur op de parkeerplaats
van de Petrus en Pauluskerk in
Schaesberg of om 14 uur aan het
einde van de Vogelzankweg in Ab-
dissenbosch.

" Jozef Pukowiets bij zijn waterparadijs.
Foto: CHRISTA HALBESMA

" De Fotoclub Nuth verzorgt tot en
met 9 maart een tentoonstelling van
het werk van Theo Finger in de bi-
bliotheek aan de Burg. Beckers-
straat.

" De jaarlykse straatmarkt van de
harmonie St. Caecilia wordtop 9 juli
gehouden.

" De fanfare Eendracht Huls leidt
zelf haar muzikanten op. Aspirant-
leden zyn op zaterdagmorgen wel-
kom in basisschool De Verrekijker.

" De Schinskoel start op 15- r̂>ri meteen basisscursus compUore l
voor tieners van 13 tot en mét yf
jaar. Er zyn drie lessen op woens
dagavond van 19 tot 21.30 uur. De
kosten zijn 10 gulden per persoon.
Voor aanmelding: S 045-256092.

KERKRADE - Meer dan veertig
jaarwerkte hij bij Laura en Vereeni-
ging als ondergronds mijnbeambte.
„Toen de mijnen dicht gingen vond
ik dat ik iets moest gaan zoeken om
de vrije tijd door te brengen. Dat
heb ik gevonden, namelyk in het
houden van watervogels."

Jozef Pukowiets (68 ) pakt zyn pet
en gaat richting de grote vyver ach-
ter het huis, waar 34 eenden en zes
koppels ganzen zijn komst zeer op
prys stellen. Het is een paradysje
) or de watervogels. De dieren voe-

*|r zich prima en dat blijkt ook
eanze net e*t °*at een ste*Hoender-
h (Sereopsis) vier eieren heb-
,,,ir^n.broed- „Totdat de eieren
nest Jele êPikt' hebb^n ze in net
even in een' Daarna nze n°g

en daarna inOedmachine geweest&yr_p.T^ss^Siii
ÏÏÏJBfcSS&^S**-
Jozef Pukowiets is aar».., _.___ ODzijn Hoenderganzen en nu

P
beurt zijn de ganzen nog ft\seT 0Dhun jongen.Zelfs zo zeer, da-p -i_
mand in de buurt laten, ook ni«. "

fotografe die de kleintjes wil foto-
graferen. Als ze dat toch probeert,
komen de grote ganzen blazend en
met de vleugels klapperend aange-
rend. Voorwaar een beangstigend
gezicht.
Hoenderganzen - die 30 tot 35 jaar
oud kunnen worden - komen niet
veel voor in ons land. Deze dieren
komen uit Zuid-West Autralië. In
ons land zie je ze voornamelijk in
dierparken en echt slechts hoogst-
zelden bij particulieren. JozefPuko-
wiets is dan ook erg verguld met de

geboorte van de vier kleintjes. „Ze
gaan waarschijnlijk naar dierpar-
ken, maar voorlopig blyven ze nog
hier, zodat we nog van ze kunnen
genieten."
De ganzen eten gras en in de winter
krijgen ze byvoeding. „Maar in de
zomer houden ze keurig het gazon
kort. Een grasmachine heb ik niet
nodig, dat doen de Sereopsis hoor."
De eenden snateren als Jozef Puko-
wiets wat voer voor ze in het water
gooit, een vredig tafereel zomaar
achter een woonhuis in Kerkrade.

Aan de school voor Kort Middel-
baar Beroepsonderwijs Heerlen-
/Kerkrade slaagde Joost Rijn-
ders uit Brunssum voor het di-
ploma Motorvoertuigen. Desiree
Emonts uit Hoensbroek, René
Solberg uit Beek en Ronny
Plum uit Landgraaf behaalden
het diploma Bedrijfsadministra-
tie.

Geslaagd

" Het fluit- en tamboerkorps St.
Paulus haalt morgen vanaf 9.00 uur
oud papier op.

Schaesberg
De scholengemeenschap Sop-
hianum in Gulpen zet vanmid-
dag lerares Yvonnevan der Wei-
de-Kersten in het zonnetje. Zij
viert dan namelyk haar 25-jarig
onderwijsjubileum. De feestelij-
ke bijeenkomst duurt van 14.15
tot 16.30 uur in de lerarenkamer
Mevrouw Van der Weide-Kerst-
en was lange tyd lerares aan het
Grotius College in Heerlen.

coreerd tde Nol Lammeretz-ondersch.dmg. Bert Graus,Mem Aaeu Huub Hermans enHenk Poe erden bevorderd.Een medaille bijzonder ver.pe^e
7aitnV*aar de herenP. v.d. Zalm P. our en H Co_

lm. Berry Geys», kreetuum dezilveren nru,aille van deOud-Limburgse Scvttersfede.
ratie. Generaal J. t-^meretzwerd opgenomen in h.. EdeleBroederschap van de He«ffe g^
Sebastianus en Rode Leeif vanVlaanderen.

Tijdens een danswedstrijd van
de BRADO in Nijmegen behaal-
den Rich Hamers en Nathalie
van Dijk van Dansschool Degen-
kamp de eerste plaats in de Ball-
room 5e klasse en deLatin Ame-
rican 5e klasse. Nico Kamps en
Liesbeth Lück werden eerste in
de Ballroom 3e klasse.

De heer J.J.K. Hemen (47), direc-
teur van de Rabo-bank in
Schaesberg, viert vandaag zijn
zilveren jubileum. De openbare
receptie vindt plaats van 19.30
tot 21.00 uur in hoeve Overste
Hof, Overstehofweg 14 te
Schaesberg.

Zilveren directeur

Brussum

" De LTS aan het Burg. deHessel-
leplein 31 houdt zaterdag van 10.00
tot 13.00 uur open dagvoor jongens
en meisjes met hun ouders. Om
11.00 en 12.00 uur zijn er informatie-
byeenkomsten voor basisschool-
verlaters. Op 7 maart is er van 9.00
tot 15.00 uur een doe-dag techniek.

" De Werkgroep Latijns-Amerika
verzorgt zaterdag de maandelijkse
solidariteitsmaaltijd in het Missio-
nairCentrum aan de Gasthuisstraat.
De kosten zijn voor volwassenen 9
en voor kinderen 6 gulden. Deelne-
mers dienen zich vandaag nog aan
te melden bij Helene Janssen,
S 045-727425.

" Groepen (vanaf 20 personen) die
reeds belangstelling hebben voor
een bezoek aan circus Krone dat
van 26 tot en met 28 juniop het Bek-
kerveld in Heerlen zal staan, kun-
nen kaarten reserveren bij de heer
Frans Wolffvan deClubvan Circus-
vrienden, S 410010. De eigenlijke
verkoop via deVWin Heerlen start
in juni.

" De Verzamelaar houdt zondag
van 10.00 tot 17.00 uur een ruilbeurs

Tijdens de gewestelijke dres-
suurkampioenschappen te Rog-
gel behaalde Bernadette Gelis-
sen van de ruiterclub de Edele
Viervoeter Schinveld met haar
paard Aswin het kampioenschap
in de dressuur M I.

Kampioene" Dw WAO/AWW belangenvereni-
ging Hoensbroek-Heerlen houdt
morgen van 10.00 tot 17.00 uur een
grote rommelmarkt in 'Ons Huis',
St. Josephstraat 21. Wie nog iets te
missen heeft of een tafel wil huren,
kan bellen naar "*** 045-213473 of
216890.

Hoensbroek

" De GBC 't Höfke houdt morgen
van 15.00 tot 19.00 uur een rommel-
markt in café 't Höfke aan de Heuf-
kestraat 3. Voor tafelhuur: S 045-
-256617.

Schutters
Tijdens het patroonsfeest van de
Stadsschutterij St. Sebastianus
Heerlen werden de heren
J. Hanssen en J. v.d. Berg gede-

Muziekdocent
Aa het conservatorium in Maas-
tncif siaagde Raphaël Coenen
uit **ttard voor de examens
AMV-i uziekdocent, Hafa-direc-
tie en ti mpet-piano.

Limburgs dagblad

" Wethouder Bos van Heerlen (tweede van links) overhandigt de prijs aan de adjunct-di-
rectrice van Op gen Ing. Kinderen uit het Eikendervelkd delen in defeestvreugde. Links de
coördinator van de actie Schoon Heerlen. Foto: FRANS rade

Vrijdag 27 januari 198918

APOTHEKEN

tig aan zijn trekken komt, zo gaat
Bert op in zijn carrière. Hij be-
gint Bert verleidend toe te spre-
ken en hem uit te dagen het er se-
xueel wat méér van te nemen.
„Kijk eens, die kun je allemaal
hebben!" zegt hij bij het zienvan
zoveel vrouwelijk schoon op
straat. Aanvankelijk is Bert zijn
alter-ego nog redelijk de baas
maar bij de komst van een nieu-
we vrouwelijke collega gaat hij'
door de knieën.

Hoewel de penis centraal staat in
'Me and Him' zijn de beelden on-
schuldig genoeg. Behalve dat de
camera zich nogal eens beweegt
opkruishoogte zitten de grappen
hoofdzakelijk in de conversatie
tussen Bert en die lastpak ergens
onder zijn broekriem. Hoe Bert
ook argumenteert, smeekt en
kwaad wordt, zijn eeuwige met-
gezel laat zich het zwijgen niet
opleggen. En dat is best grappig!

ME AND HIM/BRD 1988

Regie: Dorris Dörrie; met: Grif-
fin Dunne, Ellen Greene, Kelly
Bishop, Carey Lowell e.a. In: H5
Heerlen.
De jongeDuitse regisseuze Dor-
ris Dörrie maakte met 'Me and
Him' voor het eerst een geheel
Engels gesproken en in Amerika
gedraaide film. Met deze vrije
verfilmingvan Alberto Moravia's
roman To eLui' zet Dorris Dörrie
voor de tweede maal op een vro-
lijke manier het verschijnsel
man en zijn relatie tot zijn libido
te kijk. Ze deed dat eerder in
'Marmer' uit 1986.

'Me' is Bert Uttanzi (Griffin Dun-
ne), een redelijk succesvol archi-
tect en braaf huisvader uit New
Vork. En 'Him' is zijn jongeheer,
die op Berts vijfendertigste ver-
jaardagplotseling begint te spre-
ken. 'Him' vindt dathij maar ma-

bioscopen

Prijzen voor Eikenderveld en Op gen Ing

Heerlense scholen
maakten stad schoon

klein journaal
oostelijke mijnstreekredactie: 739282

In gesprek
Ruzie over
optocht (2)

per persoon

films

" Griffin Dunne krijgt soms toch wel vreemde hallucina-
ties in 'Me and Him'.
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MELBOURNE- Steffi Grafheeft voor de achtste keer de fina-
le van een Grand Slam-toernooi bereikt. In Melbourne deklas-
seerde ze in de halve finales van de open Australische kam-
pioenschappen haar leeftijdsgenote Gabriela Sabatini. De 18-
-jarige Argentijnse schoonheid werd binnen hetuur met 6-3, 6-0
langs dekant gezet. In de eindstrijd treft titelverdedigster Graf
morgen de als nummer vijf geplaatste Helena Sukova.
De Tsjechoslowaakse stapte haar
derde Grand Slam-finale binnen na
de moeizame overwinning op de
Nieuwzeelandse Belinda Cordwell
(7-6,4-6, 6-2).Graf maakte op het ko-
kende centre court van Flinters
Park, 33 graden in de schaduw, voor
14.000 toeschouwers een onthut-
send superieure indruk. Sabatini,
de enige die de Westduitse vorig

jaar twee keer wist te verslaan, was
tot 2-2 de evenknie van de speelster
uit Bruhl. Daarna kwam ze er niet
meer aan te pas en dicteerde Graf
met haar keiharde forehand het
wedstrijdverloop. Ze stuurde Saba-
tini naar alle hoeken van hetveld en
de kittige Zuidamerikaanse haakte
spoedig af. De eerste set nam een
half uur in beslag, detweede negen-

tien minuten. In die tweede scoorde
Sabatini slechts acht punten.

„Ik was moe", verontschuldigde Sa-
batini zich na afloop. „De partij te-
gen Garrison heeft veel kracht ge-
kost. Die miste ik tegen Steffi. Daar-
naast speelde Steffi beter dan ooit."
De lof aan het adres van haar dub-
belspelpartner was volkomen te-
recht. De cijfers waren onverbidde-
lijk. Graf scoorde achttien direct
winnende slagen met haar fore-
hand, Sabatini slechts een. Graf ver-
loor twee keer haar opslag, in de eer-
ste twee games, Sabatini bracht
slechts één keer haar service-beurt
tot een goed einde.
Graf, die sedert 16 augustus 1987 de
wereldranglijst aanvoert en in haar
carrière 3.287.440 dollar aan prijzen-
geld opstreek, won in 1987 op Ro-
land Garros haar eerste grand slam
toernooi. De overwinning vormde
het begin van een een flonkerende
reeks, waarvan het einde nog niet in
zicht is. Vorig jaarwerd ze de derde
speelster aller tijden die er in slaag-
de allevier grand slam toernooien in
een jaar op haar naam te brengen.
Dit seizoen wil ze de eerste, speelster
worden die dat kunststukje binnen
het jaar herhaalt.

Helena Sukova lijkt Graf, die er
naast haar ouderlijk huis in Bruhl
ook een luxueus appartement in
Delray Beach in Florida op na
houdt, weinig in de weg te leggen.

" Een in topvorm verkerende Steffi Graf liet geen spaan heel
van de ambities van Sabatini.
De op 23 februari 24 jaarwordende
speelster uit Praag maakte in de
kwartfinales indruk door haar zege
op Martina Navratilova. In de halve
eindstrijd tegen Belinda Cordwell,
62e op de wereldranglijst, stelde ze
bitter teleur. Ze maakte opvallend
veel fouten en was tegen de weinig

getalenteerde, maar dapper vech-
tende Nieuwzeelandse bij herhaling
in moeilijkheden.
Uitslagen: dames enkel, halve finales: Su-
kova - Cordwell 7-6, 4-6, 6-2; Graf- Sabatini
6-3, 6-0. Heren dubbel, halve finales: Cahill-
/Kratzmann - McEnroe/Woodforde 3-6, 6-3,
6-4, 7-5, Leach/Pugh - Davis/Drewett 3-6,
6-7, 6-2, 6-4, 9-7.

Toeschouwers bij
Ajax-Fortuna

AMSTERDAM - De
oorspronkelijke
uitspraakvan het
tuchtcollegevan de
KNVB, dat Ajax de
eerstvolgende
thuiswedstrijd
zonder publiek zou
moeten spelen, is
hangende het beroep
dat de club
aantekende

uitgesteld. Met
andere woorden, de
komende
ontmoeting tussen
Ajax en Fortuna
Sittard zal niet voor
lege tribunes
worden gespeeld.
Integendeel. Er zal
zelfs een Limburgse
delegatie aanwezig
zijn daar de

Fortuna-supportersv
ereniging een
busreis organiseert.

Opgave voor de trip
is tot vanavond (20
uur) mogelijk bij de
bekende
voorverkoopadresse
n. Leden van de
supportersclub
betalen ’ 14 terwijl
niet-leden vijf piek
meer neertellen. De
vertrektijden zijn:
Geleen 10.30 uur,
Sittard 10.45 uur en
Susteren 11.00 uur.

" Michel
VulJce (rechts)
in zijn eerste
Sparta-
periode in
duel met Jan
Peters. Na
een mislukt
avontuur in
Frankrijk
keert de
ex-internati
onal weer
terug op het
oude nest.

'Deur op kier voor man met grote naam'

Israël kandidaat
bij FC UtrechtKNVB moet 'omkoping'

Groningen onderzoeken
UEFA reageert per telex op aantijgingen

Van onze sportredactie
UTRECHT- Het bestuur van FC
Utrecht heeft nog drie gesprek-
ken voor de boeg met kandida-
ten voor de vakante trainersfunc-
tie. Tot de gegadigden behoort
Rinus Israël die aan het begin
van deze week werd ontslagen
bij de Griekse club Paok. Ook
met Ab Fafié heeft het FC-be-
stuur al een onderhoud gehad.

Voorzitter Theo Aalbers wil de
namen van de andere kandida-
ten liever niet noemen. „Ik denk
dat we de nieuwe trainer binnen
twee weken hebben. Er is nog
onzekerheid over een naam die
via een achterdeur naar onze be-
langstelling heeft geïnformeerd.
Het is een man met een grote
staat van dienst, voor hem hou-
den we de deur nog even op een
kier".

Naar verluidt gaat het om Leo
Beenhakker die ook op het ver-
langlijstje staat bij Feyenoord.
De huidige coach van Real Ma-

Bij FC Utrecht heeft overleg
plaats gehad over de positie van
Jan Stroomberg naar aanleiding
van diens kritische uitlatingen in
Voetbal International en in het
Utrechts Nieuwsbald. De voor-
malige doelman is voorlopig van
zijn werkzaamheden tot er een
nader gesprek gearrangeerd is
tussen het bestuur en Stroom-
berg die op basis van een onkos-
tenvergoeding werkzaam is bij
de FC. Daarbij zal ook de toezeg-
ging ter sprake komen die voor
volgend seizoen is gedaan. Se-
cretaris Van Brussel: „We vinden
de uitlatingen van Stroomberg
onnodig kwetsend voor de club,
vooral door de manier waarop ze
verwoord zijn".

drid zou de Spaanse club aan het
einde van dit seizoen de rug wil-
len toekeren en zoekt een Neder-
landse club 'met een wat kleiner
spanningsveld. Eerder was hij
o.a. actief bij Volendam. Theo
Aalbers wil overigens niet beves-^tigen dat het om Beenhakker'
gaat.

Westduitse op weg naar zesde Grand Slam-titel

Steffi Graf regeert
met harde hand

Trilogie Lancia
Twee Belgen in top-10 van rally Monte Carlo

Bescherming
De advocaat van FC Groningen, mr.
W.L.R- Schuurmans heeft voorzitter
Renze de Vries in bescherming ge-
nomen tegen enkele publikaties na
de FIOD-inval. Schuurmans geeft
weliswaar toe dat er transacties via
de bankrekening van De Vries zijn
verricht, maar het is volgens hem
niet waar dat de voorzitter van FC
Groningen hierdoor financiële
voordelen heeft verkregen. Schuur-
mans: „De Vries heeft zich niet ver-
rijkt, in tegendeel".
Overigens onthulde commercieel
managerTheo Huizinga datFC Gro-
ningen vooraf op de hoogte was van
de komst van de FIOD, afgelopen
maandag.

" Nico Hanssen

Van onze sportredactie

f - De Europese voetbalbond UEFA heeft de KNVB gevraagd om nadere informa-
v°ver de geruchten dat FC Groningen mogelijk heeft geprobeerd om voorafgaande aan wed-
J!!r*Jden om de UEFA-cup scheidsrechters gunstig te stemmen. In een korte telex verwijst pers-
Yef Rothenbühler van de UEFA naar een artikel hierover deze week in het sportweekblad
fc°etbal International. Het zou gaan om een televisietoestel voor de Russischse scheidsrechter
|voetenko bij het thuisduel tegen het Portugese Vitoria Guimaraes in '86 en een bedrag van f
f-000 voor de Tsjech Christov, die in Portugal destijds de return leidde.

derziek in naar een mogelijk zwart
geld-circuit bij Ajax.

Het bestuur benadrukt dat er van de
zijde van deKNVB tot nu toe nauw-
gezette controle is uitgeoefend op
de boekhoudingen van de clubs.
„Voor zover het detamelijk veelom-
vattende eisen betreft die worden
gesteld in het kader van het ver-
strekken van een licentie. Niette-
min zal nog eens nauwgezet worden
nagegaan in hoeverre van de sectie
nog meer inspanningen worden ge-
vraagd om het financieel verkeer in
het betaalde voetbal zuiver te hou-
den".

Het sectiebestuur betaald voetbal
van de KNVB heeft inmiddels laten
weten 'onaangenaam verrast' te zijn
door het tweedeFIOD-onderzoek in
korte tijd bij een betaalde club. „Of-
schoon nog niets bewezen is en
geen enkele schuld vaststaat, is het
voetbal opnieuw op negatieve wijze
in de. pubüciteit gebracht". Aldus
reageert het sectiebestuur in het
'Bulletin Betaald Voetbal' op het
vermeende zwart geld-schandaal bij
FC Groningen. Anderhalve maand
geleden stelde de FIOD al een on-

MONTE CARLO - De Italiaanse we-
reldkampioen Massimo Biasion
heeft gisteren met zijn co-equipier
Tiziano Siviero de 57e Rally van
Monte Carlo op zijn naam gebracht.
De 31-jarige Italiaan reed in een fa-
brieks-Lancia en leidde het klasse-
ment van start tot finish. Voor Lan-
cia werd de rally een daverend suc-
ces. Het legde beslag op de eerste
drie plaatsen.

De positie van Biasion kwam in de
'nacht van de lange messen' niet in
gevaar. De wegen in de bergen wa-
ren door gebrek aan sneeuw goed
berijdbaar. Grote verschuivingen in
het klassement bleven uit. Alleen

Michel Valke
terug bij Sparta

Zwitserse arbiter bij Sofia-Roda JC

Ari Vatanen haalde de eindstreep
niet. De Fin raakte in de laatsteklas-
sementsproef met zijn Mitsubishi
van de weg, ramde een muur en
moest opgeven. Op dat moment lag
hij in vierde positie.
Opvallend zijn de goede klasserin-
gen van twee Belgische toprijders,
die dit jaar voor het eerst het we-
reldkampioenschap op het pro-
gramma hebben staan. Toyota-fa-
brieksrijder Patrick Snijers werd
zesde in de 'slipstream' van zijn
kopman en twee-voudig wereld-
kampioen Juha Kankkunen. Mare
Duez werd achtste in een BMW M3.

De 57e editie werd maandag over-
schaduwd door een ongeval, waar-
bij twee doden vielen onder wie de
veelbelovende, jonge Zweedse ral-
lyrijder Lars-Erik Torph. De Ita-
liaan Alessandro Fiorio, een zoon
van de directeur van het Lancia-ra-
ceteam, verloor de macht over het
stuur van zijnLancia en belandde in
het publiek.

Eindstand: 1. Biasion/Siviero (Ita) Lancia 1
7.13.27; 2. Auriol/Occelh (Fra) Lancia op.'
6.27; 3. Saby/Fauchille (Fra) Lancia 7.41; 4.
Mikkola (Fin)/Geistdörfer (BrD) Mazda
12.14; 5. Kankkunen/Piironen (Fin) Toyota
14.49; 6. Snijers/Colebunders (Bel) Toyota
18.11;7. Cerrato/Vasino (Ita) Lancia 30.54; 8.
Duez/Lopes (Bel) BMW M334.02; 9. De Mar-
tini/Gibellini (Ita) Audi Quattro 45.06; 10.
Oreille/Thimonier (Fra) Renault 46.06. WK-
stand rijders: 1. Carlsson en Biasion 20
punten; 3. Eklund en Auriol 15; 5. Eriksson
en Saby 12. WK-stand merken: 1.Lancia 20;
2. Mazda 12; 3. Toyota 10.

van de KNVB heeft tien spelers
geschorst voor de wedstrijden
van het komende weekeinde in
het betaalde voetbal. VVV'erRe-
né Eijer moet in het derby tegen
Roda JC aan de kant blijven.
Brands (Feyenoord) dankt zijn
uitsluiting voor één wedstrijd
aan twee gele kaarten in de wed-
strijd tegen RKC. Van Aerle'
(PSV), Van der Waart (PEC
Zwolle), Vonk (AZ), Carbo (Cam-
buur), Coort (Helmond Sport) en
Brehler (Wageningen) kregen de-
zelfde straf voor de derde waar-
schuwing. Hutten (RKC) en
Loovens (SVV) werden voor één
wedstrijd geschorst na de vijfde
gele kaart.

Nico Hanssennaar Waubach

Indien KNVB vandaag
dispensatie verleent

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

namens Gerrit Plomp de proce-
dure gestart die moet leiden tot
een arbitragezaak tussen de spe-
ler én FC Utrecht. Het FC-be-
stuur heeft nog een poging ge-
daan om de affaire-Plomp in een
stroomversnelling te brengen via
een nieuw voorstel maar ook
hierop heeft juridisch adviseur
Vilé 'neen' laten horen zodat een
arbitrage-zaak nu onvermijdelijk
lijkt. Plomp heeft een aanbie-
ding van het Zwitserse Gras-
shoppers, waar hij beduidend
meer zou kunnen verdienen dan
nu bij FC Utrecht. Het bestuur
van zijn huidige club wil de ver-,
dediger echter niet laten gaan.

ROTTERDAM - Michel
Valke keert terug bij deRot-
terdamse eredivisievereni-
ging Sparta, de club waar
hij als zestien-jarige zijn de-
buut in het betaalde voetbal
maakte. De 29-jarige links-
benige middenvelder te-
kende gisteren een overeen-
komst die hem voor twee-
ëneenhalf jaar aan de Rot-
terdamse ploeg bindt.
Sinds zijn debuut bij Sparta
speelde Valke zestien interland-
wedstrijden en diende hij drie
andere werkgevers. PSV nam
hem over van Sparta en leende
hem vervolgens weer uit aan
Feyenoord. Vorig seizoen ver-
trok Valke naar de Franse twee-
de divisieploeg Olympique
Lyon. Dit voetbaljaar kwam de
middenvelder nauwelijks voor
de ploeg in actie na een conflict
met de technische staf. Valke
komt vandaag al naar Rotterdam
en maakt zondag in het duel te-
gen Willem II zijn rentree op een
Nederlands veld.

# ZEIST - Op 1 maart fluit de
Zwitser Kurt Röthlisberger de
wedstrijd Sredetz Sofia - Roda
JC in de kwartfinales van de

Europese beker voor bekerhou-
ders. De return in Kerkrade
wordt geleid door Peter Mikkel-
sen uit Denemarken. John Blan-
kenstein is door de scheidsrech-
terscommissie van de UEFA
aangesteld als arbiter van het
duel tussen IFK Göteborg en
Steaua Boekarest in de kwartfi-
nales van de Europese beker
voor landskampioenen. De
KNVB heeft Hans Reygwart en
Ben Kernpers als grensrechters
aangewezen.
De wedstrijd tussen PSV en Real
Madrid wordt op 1 maart in
Eindhoven geleid door de Ita-
liaan Luigi Agnolin. Veertien da-
gen later arbitreert de Fransman
Vautrot de return in Spanje.

" UTRECHT - Erik Vilé heeft

Bolesta speelt
" ROTTERDAM - Het is de
vraag of Henryk Bolesta zondag-
middag, wanneer hij in Eindho-
ven met Feyenoord tegen PSV
aantreedt, alle namen van zijn
nieuwe collega's al kent. De ver-
vanger van Joop Hiele meldde
zich gistermorgen pas in de
Kuip, moest toen nog met Hans
Kraay rond de tafel gaan zitten
en hoorde gisteravond dat het
ministerie van Sociale Zaken
hem groen licht heeft gegeven
om tot 1 juni bij Feyenoord in
dienst te treden.

Schorsing Eijer
" ZEIST - De tuchtcommissie

Slechte start
Vander Smissen

' Se 1h t̂L^N - Christ van der Smis-

" "atin i Zl-'n eerste partij tijdens de
IHosrn ,e tite*strijd driebanden in
1"-arnni 6n vei-l°ren. De regerend

' verloor in vyf sets van
i vorieiJan de Looy- Twee andere fa-
I t-Oulp. ? Wonnen hun eerste duel in
I Schur« Wel: Van Bracht versloegann' WeiJenburg won van

Ij-

l'lS(ia5K6 n7PioK Ul^'\: Weijenburg - ArnoutsV"lBrL."'^ 15-5' 15-n>- 1-5*5 en 1.156.
Sn 15 l?, , " Schumann 3-1 (15-11,9-15, 15-9?«f Sm; 102en I°oo- Van de Looy - Van15*13) 1rf R%n 3-2 (13-15, 15-6, 15-10, 10-15 en

°'- 1062 en 0.921.

Thuisduels
Limburgse
handbaldames

'êr^STRICHT/GELEEN - In de
ilWl le zaalhandbal bij de dames
i \v0 'en. beide Limburgse vertegen-

strüH gers zondag een thuiswed-Vonk/Mosam, ondanks de be-
(V resu ltatenvan de laatste weken
,145. altijd hekkesluiter, treft om
Il/C? uur in sporthal De Geusselt te
iSchim lcht sub-topper Hellas. Her-
stib ven L speelt op hetzelfde tijd-

'CwY m sporthal Glanerbrook van
eieen tegen PSV.

b 6
rn a heren ligt tot begin
b^t^stop in verband met de voor-
Op ei£ingen van het nationale team
vOJ- et B-wereldkampioenschap

Kende maand in Frankrijk.

i?r<iia rsXisie dames zaterdag: VGZ/Sit-VC (Sportcentrum Sittard, 19.45).
ee"d \r Auto Caubo lason-Caesar (De Wie-

''I*ann ■ alkenburg, 14.25); Bevo-Hercules
?erri'■ne,en. 13.25); Holbox/Swift-EMM (Jo
WeaïstRoermond, 14.00). Heren zondag:
'""ann- DH (Venlo, 15.00); Bevo-Seijst
!?rdia o gen' 14-45>; °e Gazellen-VGZ/Sit-1. ("oetinchem, 13.45), HeUas 2-Hol-

Wlft (Den Haag, 13.00).

Hongaren
leiden dans

ilijK AAN ZEE - Na elf ronden
irt het Hongaarse koppel Zoltan
jV'-.-Gyula Sax de leiding behou-
kh 'n 'let Hoogoven-toernooi met
kx opzienbarende score van
14 _li U. De krachtsverschillen in
k^groep zijn niet groot en alle
jj^hebbers maken van tijd tot tijd
O'hkingen door. Sax kwam er du-

aai tegen Anand gemakkelijk met
'Vniremise vanaf- Ribli moest aan"

Ve^**Jk harderwerken voor zijn hal-
Plint tegen Rafael Vaganian.

Van onze verslaggever
WAUBACH - De kans is groot dat
Nico Hanssen zaterdag (19.00 uur)
zijn debuut maakt in het doel van
hoofdklasser Waubach. Hanssen -
in het verleden keeper van Fortuna
Sittard, De Graafschap, NEC en
MVV - is sedert dit seizoen werke-
loos. Onlangs stond hy in de belang-
stelling van Feyenoord en Leeds
United.De contacten leidden echter
niet uit tot een verbintenis.

Nico Hanssen heeft een dispensatie-
verzoek ingediend bij de KNVB om
de overgang naar Waubach te reali-
seren. De kans dat op zijn verzoek
voor het weekeinde gunstig wordt
gereageerd is aanwezig. Waubach
kampt met een keepersprobleem
door de forse blessure van doelman
René Mütze. Hanssen, die nog
steedsaast op een profclub, wil door
op amateurniveau te spelen zijn
wedstrijdritme herkrijgen.

Limburgs Dagbald sport
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naar werken' betaald. Hierdoor
is de organisatie aan de wens
van de bezoekers tegemoet ge-
komen. Eerder leidde deze wij-
ze van organiseren namelijk tot
spannende wedstrijden.

tij tussen H. Janssen (Blerick I) enl

Henzen (SVS I). Waarom kan zwart"]
aanval op zn dame negeren?

won hij deze klassieker. Uit
België komt een sterke delega-
tie rijders: Peter Dirxk, Jacky
Martens, Dirk Geukens, Jan
van Poppel en Jo Martens. De
Nederlanders die van start
gaan: Carlo Hulsen, Gert Jan
van Doorn, Leo Combee, Jacob
Barth, Gerard Rond en de
thuisrijder Michel Arts.

Om het publiek te vrijwaren
van de winterse kou of even-
tuele regen, heeft de organisa-
tie besloten de taluds te over-
dekken. Een in de motorsport
uniek gebaar. In het bijpro-
gramma gaan de quads en vier-
takten van start. Trainingen
vanaf 10.00 uur. Start eerste
manche om 13.00 uur.

Deze week zijn er weer 'ns een aantal
opgaven aan de beurt. Bij alle vier de
opgaven zijn er duidelijke taktische
motieven en de eerste twee zullen u
dan waarschijnlijk ook weing proble-
men opleveren. De laatste twee zijn
moeilijker en vereisen het nodige re-
kenwerk.
De oplossingvan de eerste twee opga-
ven kunt u onderaan de rubriek vin-
den.

Dave Strijbos
naar Venray

Bij internationale motorcrossVan onze medewerker

VENRAY - Het Nederlandse
motorcross-seizoen wordt zon-
dag geopend met de internatio-
nale motorcross in de klasse
250/500cc. Deze wedstrijd
wordt verreden op het Noor-
limburgse GP-circuit aan de
Middenpeelweg. Hoofdmoot is
de gecombineerde 250/500cc
klasse, dierijden voor een prij-
zenpot van 35.000 gulden.

De MSC Venray is een van de
weinige clubs die er in slaagt
om een internationale motor-
cross te organiseren zonder het
'grote' startgeld te betalen. In
de huidige opzet wordt er al-
leen volgens het motto 'loon

sport kort

" BRUNSSUM - Zondag staat
in de sporthal Rumpen van
Brunssum de vierde ronde van
de indoor softbalcompetitie op
het programma. Vanaf 15.45 uur
komen de deelnemende teams
uit poule B in actie. Het pro-
grammma: 15.45 uur: Cheetahs-
Samacols; 16.30 uur: Condors-
Cheetahs en om 17.15 uur Sama-
cols tegen Condors.

" HEERLEN - De volleybalsters
van Pancratiusbank/VCH staan
de komende twee speeldagen
even zo vaak tegenover PZ/Dy-
namo. Morgen reist de equipe
'van coach Ger Spijkers naar de
Veluwestad, een week later staat
de return in Heerlen op het pro-
gramma. Dynamo telt drie inter-
nationals in de basisopstelling

Stelling na de 22e zet van wit uit #Jpartij tussen P. Evers (DJC 3) en £Camps (Voerendaal 2). Het kwalite»*
offer ope3ligt voor de hand. Is 't e"-"'
ter ook correct?

Het eerste diagram geeft de stelling
weer na de 25e zet van wit uit een parij
Thijssen (Venlo II) en M. Graff (DJC
I). Met welke kleine combinatie weet
zwart materiaal te winnen.

Speaker aanwezig bij alle belangrijke Limburgse atletiekwedstrijden

Frans van de Laar: wateen spreker is die man...
Van onze medewerker

MAASTRICHT - Ondanks dat hij geen meter loopt is de Maas-
trichtenaar Frans van de Laar misschien wel de meest bekende
verschijning bij alle Limburgse atletiekevenementen. Terwijl
hij zelf slechts een fractie van de vele duizenden lopers en atle-
ten kent, kennen zij hem andersom juist allemaal. Frans van de
Laar is als wedstrijdspeaker vaak de spil waar veel, zo niet al-
les, om draait.
Als enige A-speaker in Limburg kan
men hem van Eijsden tot de Mook-
erhei bij baanwedstrijden, veldlo-
pen en crossen tegenkomen en
vooral horen. Feilloos, en dan nooit
met overslaande stem, weet hij

Van onze medewerker

'Strouken en
Nelissen niet
als kemphanen
tegen elkaar'

Bondscoach Kuys mettwee Limburgs op pad

gaande de wedstrijd de spanning op
te voeren. Hij smeedt al snel een
band met het publiek door zijn ge-
nuanceerd spreken en door zijn gro-
te vakkennis. Het is verbaal geweld
van grote klasse.

„Ik houd nu eenmaal niet van toe-
valligheden", zegt hij. „Mijn voorbe-
reidingen doe ik altijd heel erg se-
rieus. Gemiddeld stop ik er per
week zon acht uur in. Alle gegevens
van tv, radio en kranten worden
door mij genoteerd en in een carto-
theek opgeslagen. Van de meest be-
kendste lopers ken jenatuurlijkwel
het gros van hun atletiekprestaties
uitjehoofd. Maarkomt er plotseling
een ander voorin de groep, dan
moet het al gek gaan dat ik niet iets
weet te vertellen over zijn prestaties
en tijden".

Aan een ding heeft de perfectionist
Frans van de Laar een gruwelijke
hekel: slordig werkende organisato-
ren. Van de Laar: „Nadat ik me
thuis goed heb voorbereid zorg ik
dat ik altijd ruimschoots voor de
wedstrijd aanwezig ben om alles ter
plekke nog eens door te nemen. Je
begint te speaken en stelt al wat lo-
pers voor. Zeg je bijvoorbeeld: en
dan is er nog Elly van Hulst. Die
heeft dat en dat gepresteerd etcete-
ra. Komt naderhand iemand van de

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

staande is ook nog een inhoude*- J.
aanvulling mogelijk. Zie daarvoor
tweede diagram.

organisatie vertellen dat men verge-
ten heeft om door te geven dat Elly
van Hulst niet aanwezig is. Op zon
moment ontplof ik bijna. Gelukkig
komt dat hoogst zelden voor omdat
de organisaties meestal goed in el-
kaar steken. Maar het vergt toch wel
vaak verbaal improvisatievermo-
gen".
Het sinds 1973 bezig zijn als speaker
heeft voor Frans van de Laar alle

vele, vreemde, deuren geopend. Zo
heeft men hem onder andere ont-
dekt als speaker bij modeshows,
Veilig Verkeer-manifestaties, als
aanprijzer van auto's tijdens shows,
ceremoniemeester, maandelijkse
winkelshows, volleybaltoernooien
etcetera.
„Het is best leuk om zo eens iets
vreemd te doen, maar mijn hart ligt
toch geheel by de atletiek. Ik ben

graag tussen de mensen en zou on-
gelukkig zijnzonder mensen om me
heen. En als er dan meer dan dui-
zend starters zijn, dan voel ik me in
mijn element. En dat zal ik zeker op-
nieuw zijn tijdens dfe NK veldloop
op 26 februari, die door Unitas zal
worden georganiseerd.Het is steeds
weer een uitdaging als je de Neder-
landse atletiektop verbaal mag ver-
slaan".

# Frans van deLaar: ,Jkprobeer telkens zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn".
Foto: WIDDERSHOVEN

Deze stelling ontstond in het onla", I
gespeelde wereldkampioenschap *
sen deRussische grootmeester X°rp e
jevski en de Surinamer Kemp- .„.
stand is hetzelfde als in het eerste
gram alleen zijn dekleuren verwas .
en is er één tempo verschil maar
maakt in dit geval niet uit. Er volg «

54.24-20 14x2555. 34-30 25x34 56. Si-'
34-23 57. 28x8 17-22 58. 8-3 27-31 59- «
28(!) Roozenburg gaf hier dus ,Z .
als (overigens fraie) winst aan n1

t
wat Korenjevski doet kan ook! <#" j
22x42. Verplicht 60. 37x48 31-3<> \<\
3-14. Snijdt de hoofdlijn af. 61. ■" 6K_.
62. 48-42(!) 26-31 63. 14-46 (!) Bf»send. 63. .. 16-21 64. 46-28 en zwart,
zag dat hij niet meer behoorlijk °' j.j
de lange diagonaal komt (immers ' .
32) 28x3 (36-41) 42-37 (41x32) 3-20 V
37)20-47+), gaf het op.

bridge

Deze positie stamt uit een herkamp-
partij om het k. van Ned. 1965 tussen
Van Dijk met wit en oud-wereldkam-
pioen Roozenburg met zwart. Ik citeer
uit het boek de winstgang met de an-
notaties van Roozenburg.:
47.. 27-31 48. 37x17 18-22 49. 17x28
23x43 50. 25-20. Op 24-20 volgt (43-48)
en (19-24); op 34-29 (43-48) 24-20(48-34)
20x18 (34x12) 25-20 (12-23) 20-15 (23-37)
30-25 (19-24) 25-20 (24-29) 35-30 en (37-
-28) met klassieke slotstelling. 50. ..
14x25 51. 34-29 25x23 52.24-20 43-48 53.
20-15 48-42 54. 35-30 42-47 55. 30-25 47-
-42 56. 25-20 42-29 en wit gaf het op."
Een gave winst. Ter verduidelijking:
in de hoofdvariant zou zwart na 54. 15-
-10 (ook na 55. 15-10 èn 56. 15-10) win-
nen door met zijn dam naar 15 te spe-
len. Wit kan dan geen dam halen, op
10-5 (15-10) en op 10-4 (19-24)! + . En in
de slotstand wint na 20-14(19x10) 15x4
natuurlijk (29-45). Maar op het boven-

Op programma staan legio internationale wedstrijden

Limburgs enduro-team
heeft grootse plannen

Hoe vaak zit de tegenpartij niet in een
van die hopeloze contracten, die ver-
volgens gewoon niet down blijken te
kunnen. En je vraagt je af wat je de
bridgegoden de laatste tijd hebt aan-
gedaan om ze zo tegen jein het harnas
te jagen. En soms, heel soms moet je
toegeven dat die bridgegoden ook wel
eens jouwpartij kiezen. Natuurlijk ge-
beurt dat maar zelden, want voor ve-
len is het sinds jaren een uitgemaakte
zaak dat ze winnen omdat ze goed spe-
len en verliezen omdat ze pech heb-
ben. Misschien herkent u zich in on-
derstaande handen dan ook eerder in
de OW- dan de NZ-posities.

hettrio te laten deelnemenaan in-
ternationale wedstrijden. West-
Duitsland, Zweden en Finland
worden dit jaar bezocht om wed-
strijden te rijden die meetellen
voor het Europees kampioen-
schap. Daarnaast zal het volledige
nationale endurorogramma, dat
in maart reeds begint, in zijn ge-
heel worden afgewerkt.

De nestor van de enduristen
Louis Zelissen vertelde desge-
vraagd: „Wij blijven niet stilzitten.
Ons programma gaat gewoon
door. Alleen hebben wij tot nu toe
het accent iets verlegd naar de
Europse wedstrijden. Zolang er
nog geen duidelijkheid bestaat of
wij wel of niet deelnemen aan de
zesdaagse, blijven wij het opge-
stelde programma afwerken. Ook
gaat onze interesse uit naar de
deelname aan de Transpaha-rally,
een vierdaagse enduro door het
Spaanse hooggebergte".

Het drietal, aangevuld met Toon
Mulder (Maastricht), Theo Meeks
(Geulle) en Jelle Cnossen (Maas-
tricht), heeft nog meer pijlen op
de boog. De plannen om weer
eens in Zuid-Limburg een enduro
te verrijden lijkt vaste vorm aan te
nemen. Momenteel zijn er volop
besprekingen met de wethouder
van sportzaken in Maastricht en
de sportraad.

Zelissen: „Rondom Maastricht
hebben wij een traject van 85 ko-
lometer gevonden waarop wij
wedstrijden kunnen verreden. De

" Louis Zelissen, een van de
leden van het Limburgs endu-
ro-team.

zaak is in de gemeente Maastricht
aangekaart en daar hebben ze
echt oor naar onze plannen. Er
zullen links en rechts nog wel en-
kele problemen moeten worden
opgelost, maar daar ben ik niet
pessimistisch over".

naai motorfestein, dat geldt als
het officieel wereldkampioen-
schap, zullen zij in 1990 er zeker
weer bij zijn. Louis Zelissen: „In
de twee jaren dat we hebben deel-
genomen is door ons een goede
naam opgebouwd. Niet alleen
door ons gedisciplineerd gedrag
in samenwerking met het nationa-
le team, maar ook door onze uit-
stekende prestaties. Zowel bij de
Nederlandse motorsportbond
(KNMV) als de FIM (Federation
International Motocyclyste, red.)
staan wij in een goed blaadje. Dat
willen we zo houden. Dat houdt
in, dat we er alles aan zullen doen
om, indien het enigszins kan, er
alsnog bij te zijn".

Het budget van het Limburgse
zesdaagse-team is toereikend om

SITTARD - Ofschoon het Lim-
burgse enduroteam, bestaandeuit
Bart Bost, Louis Zelissen en Jos
Hausoul, de sponsoring voor de
internationale motorzesdaagse
voor dit jaarrond heeft, is dekans
groot dat de mannen nietvan start
zullen gaan. De reden ligt in het
persoonlijke vlak. De Sittarde-
naar Louis Zelissen moet het om
gezondheidsredenen iets rustiger
aan doen; Bart Bost uit Bocholtz
moet als HTS'er in het praktijk-
jaarop stage in Engeland en West-
Duitsland, terwijl Jos Hausoul uit
Gulpen tegen die tijd gezinsuit-
breiding verwacht.
Als de Limburgers inderdaad ver-
stek laten gaan aan dit internatio-

VLIJMEN- Sinds kort is Piet Kuys
uit Vlijmen bondscoach van de
KNWU. De vroegere amateurkam-
pioen van Nederland volgt André
Boskamp op, voor wie de Olympi-
sche Spelen in Seoel de laatste top-
confrontatie was. Kuys heeft twee
Limburgse renners in zijn selectie
opgenomen: Patrick Strouken en
Danny Nelissen. Beide amateurs
kwamen vorig jaar nog uit in de ju-
niorencategorie.
Piet Kuys wil niet natrappen in de
richting van zijn bekritiseerde voor-
ganger André Boskamp, maar hij
laat toch doorschemeren dat hij een
andere koers wil varen. „Ik vind",
aldusKuys, "het fout, dat Boskamp,
vorig jaar alleen oog had voor zijn
selectieploeg. Door die zienswijze
mocht Nederlands beste amateur
van vorig seizoen, Louis deKoning,
hiët mee naar Seoel. Zoiets zal bij
mij niet gebeuren. Ik wil goede con-
tacten onderhouden met de
ploegleiders van de gastrenners en
els straks blijkt dat zes man uit die
ploegen beter rijden dan de jongens
uit mijn selectie, die gesponsord
wordt door AMEV, dan neem ik die
"anderen mee naar het WK".
Over Danny Nelissen en Patrick
Strouken zegt hij: „Nelissen is een
)*enner die vooral mogelijkheden
"heeft in etappewedstrijden. Boven-
dien kan hij ook in zware eendags-
wedstrijden goed voor de dag ko-
men. Ik heb hem vorig seizoen als
juniormeegenomen naar een zware
Italiaanse etappekoers en daar heb
ik duidelijk geconstateerd, dat hij
inhoud heeft. Dat heeft Patrick
Strouken ook, misschien iets min-
der, maar die heeft het voordeel dat
hij een bijzonder goeie sprinter is.
iStrouken heeft vooral in de tweede
helft van vorige seizoen respect af-
gedwongen bij de toen overige ju-
nioren van de selectieploeg. Als wij
zien dat een wedstrijd op een mas-
sasprint gaat uitlopen dan is ieder-
een bereid om voor hem te rijden".
Kuys is er van overtuigd, dat ook
Danny Nelissen, als de koers op een
Jsprint uitdraait, zich ten dienste van
Patrick Strouken stelt. „In Limburg
denken veel mensen nog dat die
twee rivalen van elkaarzijn en altijd
tegen elkaar rijden. Ik heb in Italië
echter gezien dat Strouken voor Ne-
lissen werkte en dat het omgekeer-
de ook het geval was. Zo behoort
het trouwens ook te zijn. Als zij dit
niet deden behooorden zij gegaran-
deerd niet tot mijn selectieploeg. Ze
zullen beslist niet als kemphanen
tegenover elkaar staan".
„Zowel Danny Nelissen als Patrick
Strouken heeft talent. Laten we des-
ondanks toch vooral realistisch blij-
ven: zij staan nog aan het begin van
een amateurcarrière en moeten nog
ontzettend veel leren. Pas over eni-
ge tijd kunnen wij zeggen of zij toe-
komst hebben als wielrenner".

Op weg naar het doel
Hoofdklasse C
DESK-Longa
SVN-Vlissingen
Wilhelmina'oB-Venray
Waubach-Sittard (zat.
19.00 uur)
Geldrop-TOP

Eerste klasse F
Heerlen-Meerssen
Caesar-Heer
SCG-Born
Almania-RKONS
Volharding-Panningen

Tweede klasse A
Eijsden-RKVCL

Heerlen Sport-Miranda
De Ster-Minor
Kolonia-Hopel
RKHSV-RKWL
Derde klasse B
Groene Ster-SVM
Vaesrade-RKBSV
Chevremont-Treebeek
Schuttersveld-FC Gracht
Bekkerveld-SVK
Weltania-Heksenberg

Vierde klasse B
GSV'2B-Schimmert
Vijlen-Nijswiller
Mheerder 8.-Banholtia

RKMVC-Wit Groen
Klimmania-Hulsberg
RKUVC-Sportclub'2s

Vierde klasse C
RKHBS-Nieuw Einde
Simpelv.-Centrum B.
RKSVB-VCT
Rimburg-KVC Oranje
Abdissenbosch-Heilust
Laura-Waubachse Boys

Vierde klasse D
Sanderbout-RKDFC
Kaspora-FC Hoensbroek
Sweikhuizer 8.-Leeuw
Langeberg-KEV

begon plichtmatig aan zijn parco
de ruiten vielen 3-2, hartenvrouw
goed en Zuid begon te voelen da
bridgegoden zich misschien na.J z jjji
lange afwezigheid weer eens in
richting zouden ontfermen. Toen
nog schoppenheer goed zat wis ,
hefzeker en hij voelde zich, zoals

hLef
tatuli dat 100 jaargeledenal bescnr ,
helemaal gelukkig, maar allerm»
voldaan. e j|t
Omdat hij wist wat er op dit mon»
in OW ging, bood hij zijn excuses
een drankje aan. Het eerste hoe
niet, maar het tweede wilde O" f.
bloedgeld wel accepteren. Toen tw
loop de scores werden vergel y,,
bleek dat op 2na hier de hele were»"
7SA was beland en dat eveneens»
woon had gemaakt. Het is dus ken
lijk erg moeilijk om met deze NZ-' j,

den tijdig op derem te trappen. ~.
zou hier op een heel natuurlijke. ~nier orde op zaken gesteld kun
worden. . gefi
Stel Zuid opent inderdaad met t.
sterke 2KI, wat moet Noord nu »

woorden? Wat dacht u van 3SA, ' j
gevende 9-10 punten en een 4-J* j.
distrubutie. Zuid weet nu dat er nw gf
maal 34 punten aanwezig zijn en aa j(
bij Noord verder geenextra lengte*.
Om 13 slagen mogelijk te maken r"

ten dan in elk geval 1 aas en 2 ne^aanwezeg zijn. Hij kan daar m.b.v-
Blackwood naar vragen en za ep-
heel eenvoudig in 6SA terechtkoi» '
Zo simpel kan het, maar ik re***g8r
me dat sommigen het een mer**^ciit-dig advies vinden om heel gere
vaardigd in 6SA te komen en daa*:oC)i
een nul te scoren. Waarom dan 15
gepleit voor 6SA? Omdat 67SA, z"jt
gezegd, slechts 1 op de 11 keer wo ,
gemaakt, dus om ervoor te waken »
u devolgende 10 keer of daarom"
niet te hoog zit.

Zuid begint het bieden met een sterke
2KI opening en NZ eindigt dit moois
ongehinderd in 7SA. Er zijn uiteinde-
lijk 34 punten + een stevige 5-kaart
aanwezig en dan is 6SA het minste
waar jeaan denkt.Dus is ieder zuchtje
voldoende en jezit in groot slem. Toen
Zuid de dummy zag, realiseerde hij
zich dat men eigenlijk een brug te ver
was gegaan. Er zijn maar 11 directe
slagen, aangenomen althans dat de
ruiten zich gedragen. En om de 12e en
13e slag te maken moet zowel harten-
vrouw als schoppenheer goed zitten.
Al met al een totaalkans van 9%. Zuid

sport kort

" HEERLEN - Morgen is de he-
renhoofdmacht van Datak/VCL
om 16.30 uur in sporthal Bane-
berg te Landgraaf gastheer van
Havoc uit Haaksebergen. Vooraf
(14.30 uur) komt het reserveteam
in actie tegen Activia. In Kerkra-
de (sporthal Rolduc) staat om
17.00 uur de derby tussen Furos
en Artemis/Rapid op het pro-
gramma. De dames van VC Voe-
rendaal kruisen om 13.45 uur de
degens met Datak/VCL 2.

"SCHAESBERG -Morgen wor-
stelt de hoofdmacht van Simson
om 20.00 uur in Dordrecht tegen
het zwakke Hercules.

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

At lHet vierde diagram tenslotte geefl *
stelling weer ria de 19e zet van vvi' 'een partij tussen Penson en R- &Ac \sens. Met welke fraaie combi"1*

weet de zwartspeler 't snel uit te O*

ken. rf '1:25...T:d4! 26L:d4,L:f4+ gevolgd a°"
L:cl 1+i11:16...L:g2! 17a:b6?Pf3+ 18K:g2,Pf'it;19Kfl,P:c2 en zwart wint de kwali ie

dammen
met john van den borst

Het tweede diagram geeft de stelling
weer na de 16e zet van wit uit een par-

Dave Strijbos zijn debuut.
Voor het eerst stapt de Braban-
der, na een jaar Honda en drie
jaar Cagiva, op een Suzuki. De
meest succesvolle coureur in
de Venrayse wintercross is
Kees van de Ven. ViermaalIn de klasse 250/500 maakt

Umburgs dagblad

schaken
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Roda JC-speler Pierre Blatler
aanwezig om het startsein te ge-
ven voor onder meer de trimloop
over 1300 meter voor de jongens
en meisjes van de basisscholen.
Aansluitend starten de scholie-
ren van het voortgezet onderwijs
voor hun 2500 meter. Zowel de
jongens als de meisjes stryden
dit jaar om de JefLatasterbeker.
De trimloop voor dames en he-
ren begint om half twaalf over
een afstand van 4600 meter.

Het middagprogramma begint
om twaalf uur met wedstrijden

Limburgse clubs hebben hier-
van gretig gebruik gemaakt.

Sittard zou volgens het program-
ma thuis tegen Limburgia moe-
ten spelen, maar omdat Sittard
niet over een lichtinstallatie bc->
schikt, is deze paring omge-
draaid. Daarom wordt in Bruns-
sum komende dinsdag om 19.00
uur de wedstrijd Limburgia-Sit-
tard, die overigens niet voor de
tweede, maar voor de derde pe-
riode telt, gespeeld. Limburgia-
voorzitter Zef Veders: „Sittard

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

HEERLEN — Voor carnavals-
Zondag heeft de KNVB in de
hoofdklasse een inhaalprogram-
Ja vastgesteld, waarbij tien van
fe veertien hoofdklassers in ac-
*le zouden moeten komen. Nadat
'Ue daarbij betrokken vereni-
gingen met klem hiertegen ge-
protesteerd hebben, heeft de
KNVB laten weten, dat de clubs
jö onderling overleg wijzigingen
bonden aanbrengen. Vooral de

Stamsnijder haalt
uit naar KNWU

Bond zou Huub Harings moeten inschakelen

heeft ons gevraagd dit duel" te
vervroegen en wij hadden daar
uiteraard geen enkel bezwaar te-
gen. Omdat we dit seizoen nog
niet tegen Sittard gespeeld heb-
ben, was het eenvoudig deze pa-
ring om te draaien. Van KNVB-
kant had men hier geen bezwaar
tegen."

Het duel tussen Vlissingen en
Waubach wordt om dezelfde re-
den ook omgedraaid. De wed-
strijd Waubach-Vlissingenwordt
nu op donderdag 9 februari ge-
speeld en ook dezewedstrijd telt
nietmee voor de tweede periode-
titel. De wedstryd SVN-TSC is
verschoven naar dinsdag 14 fe-
bruari en Longa en Wilhelmina
'08 spelen hun vervroegde wed-
strijd op zaterdag 4 februari. Al-
leen het duel TOP-Venray staat
nog steeds op zondag 5 februari
geprogrammeerd.

van onze tennismedewerker "
SITTARD - De Limburgse tennis-
kampioenschappen in de enkelspe-
len, vandaag, morgen zondag in teji-
nishal Carperion te Sittard, zijn niet
al te sterk bezet. De deelnamein dé
B-klasse is zelfs zeer beperkt. Bij de;
dames in de BI- en in de 82-klasse
zijn slechts zes deelneemsters aan-:
gemeld.

In de 81-klasse zijn de Limburgse
dames die per 1 april a.s. op de
A-lyst komen te staan niet van dé
partij. De kampioen van vorig jaar;
Evelyne Dullens uit Sittard, kan
door haar blessure niet meedoen;
Carobne Houben uit Beek is ook
nietvan departij. „Ik heb het afgeloi
pen jaarin Brabant gespeeld en vriü
de daar ook aan het kampioenschap:
meedoen. Ik heb echter vergeten in
te schrijven,"zegt Houben. IlseLey-
tens uit Puth wordt nu als favoriete;
voor de damestitel beschouwd. In
de finale zal ze hoogstwaarschijnlijkk-
tegen Arlette Lochtman uit Simpel
veld moeten aantreden.
Bij de heren 81, met 18 deelnemers
zijn, is de kampioen van vorig jaar,
Yoeri te Riele, niet present. De ver-
liezend finalist van vorig jaar, Rob
van Oppen uit Heerlen, is wel van
de partij. Hij is als tweede geplaatst
De toppositie is aan Stephan Ehritt
uit Roermond toegekend.De derde
plaats is aan TonyBokhorst uitBer-
gen gegeven. De laatste bescherm-
de speler is Coen Verberkt uit Ven-
lo.
De wedstryden beginnen vandaag
om 18.00 uur. De finales worden
zondag om 13.30 uur gehouden.

Plaatsingen andere afdelingen: damesen-
kel B2: 1. Vera Bakker (Geleen); 2. Alexand-
ra Curfs (Berg en TerbUjt). Herenenkel B2:
1. Bart te Nijenhuis (Maastricht); 2. Pascal
Savelkoul (Maastricht). Damesenkel Cl: 1.
Saskia Mulder (Kessel); 2. Yvonne Kraus
(Grubbenvorst). Herenenkl Cl: 1. Martijn-
John Voorbraak (Echt); 2. Jeroen Snijders
(Egchel). Damesenkel C2: 1. Inge Mostard
(Beek); 2. Inge Slangen(Heythuysen). Here-
nenkel C2: 1. David Hofman (Treebeek); 2.
Jeroen Obers (Heythuysen).

Tien koersen

van onze verslaggever

- Waar is de tijd gebleven? Negen jaar gele-
p stond een prille Hennie Stamsnijder op het erepodium in
*tzikon. In een Anton Pieck-decor behaalde hij zijn eerste
'°nzen WK-medaille bij de beroepsrenners, 's Avonds zat hij

in een blankhouten stoel: zijn collegae legden een
maar hij dachtverder. „Nu heeft in dithotel elke avond

,"* jazz-bandje gespeeld, en daar lagen wij net boven. Dat kan
niet zon voorbereiding".

£**■ is de tijd gebleven? Hennie
i is inmiddels 34, jazz-
-1c^Jes zijn er nog steeds, het veld-
I J*n is volwassen maar in Neder-
igl grossieren we nog steeds in
v*ll- „Ik wind me er niet meer'J*1 op. Nou ja, als mensen mij er

vragen. Tja "
l verwachtingen die Stamsnijderi j?Jaar geledenkoesterde, zijn uit-.|?°rnen. Veldrijden is het 'Zes-J^P'-stadium ontgroeid. Het is
C belangrijke wintersport gewor-

met een relatief grote persco-

verage, het wereldkampioenschap
bij de profs heeft zondag in het
Franse Pontchateau wel tien kandi-
daten, en het Super Prestige-klasse-
ment is inmiddels gespreid over vyf
landen. De groei is nog niet ten ein-
de, weet Stamsnyder.
De luiken gaan open in het veldrij-
den. Tot Stamsnyders grote blijd-
schap fietsen de Zwitsers weer in
hetrechte spoor. Na een korte inzin-
king zitten dehoeders van het echte
veldrijden weer in de lift. „Die koers
in Wetzikon zondag. Eerst acht man

Ruitertop traintt in Weert

staan, en het veldrijden is er niet
slechter van geworden. De trend
heeft my geen windeieren gelegd;
ik heb er goed van kunnen leven".

Profeten worden in eigen land niet
gewaardeerd. Stamsnyder is de Jo-
han Cruyff onder de veldrijders.
Cruijff wilde Ajax op professionele-
re leest schoeien: een jaar na dato
kwam de commissie-Gianotten na
maanden studie tot dezelfde conclu-
sie. „Voor my was dat het bewijs dat
er mensen zijn die intuïtief en ver-
standelijk altijd goede beslissingen
nemen zonder dat ze daar specifiek
voor hebben gestudeerd. Hoe dacht
je dat dat in de oertijd ging? Toen
was er niets wetenschappelijk en
niets computergestuurd. En toch
heeft men overleefd. Tegenwoordig
wordt alles aangenomen van men-
sen met dederde graad in de marke-
ting, meesters in derechten en doc-
torandussen. Van Cruyff dachten ze
ook dat hij dat voorstelde om er zeil
beter van te worden. Hy voelde dat
waarschynlyk intuïtiefaan, klaar".
Vorige week zondag in Wetzikon
miste Stamsnijder weer de nationa-
le amateurselectie. Die zat in Berg
en Dal. „Nou-dat is nog eens een in-
ternationale cross, zeg", sneert
Stamsnyder. „Wist je trouwens dat
bondscoach Van Dyk iemand uit
Enter inschakelt om aan Duitse
wedstrijden te komen. Dan ryden ze
daar van die nietszeggende veldrit-
ten. Als VanDijk my vraagt, regel ik
zo een serie echt zware wedstryden
in Europa. Ik hoef het trouwens nog
niet eens zelf te doen. Laten ze
Huub Harings maar vragen: die
heeft nog zoveel contacten. Maar
tja, die man mocht er eens vijf gul-
den aan willen verdienen. Ik heb
wel eens het idee dat je bij de
KNWU een extra ster krygt in de
hiërarchie als je aan het einde van
het seizoen 10.000 gulden bespaart".

opkop, danvier, dan weernegen, en
dan wordt in de laatste drie ronden
Sas gegeven en vallen de gaten. En
die toeschouwers maar klokken.Dat is toch interessanter danmet ze-
ven man een uur lang als een dolle
over het parcours jagen. In Zwitser-land heeft men de know-how. Tienjaar geledenkon ik daar wel veertigcrossen rijden. Nu zijn er nog 30
over. Maar dat zijn wel de kwalita-tief goede crossen. Het recht van de
sterkste geldt in zon geval en daar
heb ik geen enkel bezwaar tegen. InNederland zitten we te kermen als
een paar veldritten wegvallen."

Stamsnijder heeft aan de wieg ge-
staan van de bloei, en hy is, een re-
genboogtrui en een aantal Neder-
landse titels rijker, overeind geble-
ven toen de wegrenners hun intrede
deden. „Ik heb geen enkele moeite
met Van der Poel en Richard. Ik
weet dat mijn collega's daar anders
over denken. We moeten echter niet
prediken voor eigen parochie. We
moeten praten in het belangvan het
veldrijden. Ik heb de trend zien ont-

SCHAESBERG - Het programma
op de Draf- en renbaan van Schaes-
berg biedt vanavond tien koersen
met in totaal 101 paarden. In de
hoofdkoers (Prix d'Amerique) ko-
men maar liefst 11 paarden aan de
start. Blikvanger in bovengenoem-
de koers is Wing and a Prayer die
echter tegenstand van formaat zal
ondervinden van paarden als IJdel-
heid Fortuna, Warhorse 8., Worthy
Hollandia, Valentin Melodie en
Wanda Volo. De belangstelling van
de rijders voor deze meeting is
groot. Aanvang van de koersavond
is om 19.00 uur.

LD-tips:
Uranie-prijs (1609 meter, 12 paarden): 1.
Christ Renka; 2. Roger Flight; 3. Deane
Durbin. Outsider: Bielke H.
Roquepine-prijs (2100 meter, 8 paarden): 1.
Cita de Bloomerd; 2. Cincy Star; 3. Bram
Pitt. Outsider: Suyn.
Bellino H-prijs (2100 meter, 8 paarden): 1.
Challence TransR. 2.Bianca Petrosia;3. Ca-
mee Guapa. Outsider: Crebella C.
Poroto-prijs (1609 meter, 6 paarden): 1. Vo-
lomite S; 2. Zaffra Voltary ; 3. Wicardo Pe-
ter. Outsider: Yakka K.
Ourasi-prijsi 1609meter, 11 paarden): 1.Cid
Olympic; 2. Clicquot; 3. Bartje Dakota. Out-
sider: Banco Solo.
Permissionnaire-prijs (2600 meter, 14 paar-
den): 1. Zanzibar; 2. Abbado R.; 3. Boy de
Bloomerd; 4. Zarenco. Outsider: Wayne Ex-
press.
Mac the Knife-prijs (11 paarden): 1. Cay van
Oafer; 2. Baukje Hanover; 3. Cobus D. Out-
sider: Birgitte C.
Potin d'Amour-prijs (2100 meter, 12 paar-
den): 1. Always Again; 2. Valco van Hulsel;
3. Zwaluw R. Outsider: Yroni W.
Prix d'Amerique-prijs (2100 meter, 11 paar-
den): 1. Wanda Volo; 2. Wing and a Prayer;
3. Valentin Melodie. Outsider: Vanka Pridë.
Quartz-prijs (2100 meter, 8 paarden): 1. Cel
lerite d'lvens; 2. Zorro V; 3. Alysson de
Fooz; 4. Avance Attaqueur. Outsider: Arina
V.

NK bij dames sterk gedevalueerd
'Tussendoortje' voor
Visser en Kemkers

" BEEK - In het ruitersportcen-
trum Het Edele Ros in Beek wordt
vanaf morgen, zaterdag, 12.00 uur
gestreden om de diverseLimburgse
springtitelsvoor pony's. Gedurende
twee dagen zullen ruim 230 combi-
naties in de diverse klassen felle
strijd leveren om de zo begeerde ti-
tels. Zaterdagkomen van devierca-
tegorieën de klassen Beginners en
Midden aan de start, terwyl zondag
vanaf 10.00 uur de klassen Licht en
Zwaar dewedstrydhal voor zich op-
eisen. Nadat de klassen Licht zyn
afgewerkt vindt om 14.45 uur de se-
lectie voor de ry stijlcompetitie
plaats.

v Van onze medewerker
Jj-ERT - Het ambitieuze trainings-
■Z voor de dressuur- en spring-
"^binaties dat onlangs door de
i^P'sche sportbond werd gelan-
j rd en in totaal twee miljoen gul-
Z kost, is reeds van start gegaan.
jö

°r de springruiters heeft HenkI >J)Ten> die de senioren onder zijn
[S f^de heeft, Weert als trainingslo-; V 'e gekozen. Op dinsdag of

' Cf1^3
*» en donderdagavond ko-

e \Z de springruiters die in Neder-
-5 i»r tot de top behoren naar De IJ-
t 'lift0 lan om daar hun springtech-
'\Z te schaven.

' 'ijri jor-derdagavond, op een anderM^pip, krijgen ook een tiental geta-r V^Fde Juruoren uit de regio les
'fttv Enrens- Deze kunnen zich

' H^i 9-gens selecterenvoor de natio-

'\ AUru°renselecties onder leiding
V 0 vaan Nanning en Bert Romp.
\r de dressuurcombinaties die

Jrainingen in aanmerking den-
V 0 te komen komen zondag de
üo £*-gRiders naar De IJzeren Man.
\ pde trainers, Jo Willems, Henk
?en öergen en Jo Rutten, zal vervol-

I6^s de definitieve trainingsgroep
li,-p**d worden gemaakt. De Young
Vjj. rs zullen vervolgens door Josr9^? worden getraind. Voor de

j? *^r*x en talentvolle combina-
V'ldt h*ervoor -^J n uitgenodigd,
Sele PP 11 februari een zelfde voor-
uit d'e Plaats in Weert. Wanneeris, ,le groep defintief geformeerd
Vt en Henk van Bergen en Jo
(W er* zich met de training van
Het groep belasten.
1,6 jVtI

T*D.*tieuze trainingsplan van
«n Wp is gericht op de Europese
deZrreldkampioenschappen en op

Spelen in 1992.

Provincie geeft
dertig mille aan
invaliden-sport
SITTARD - Een door het Pro-
vinciaal Bestuur Limburg be-
schikbaar gestelde subsidie
van ’ 30.000,- voor extrakosten
by sportbeoefening door ge-
handicapten is door het be-
stuur van Sportservice Lim-
burg ondertwintig sportvereni-
gingen voor gehandicapten
verdeeld.

" TOLUCA - Toluca heeft de Me-'
xicaanse voetbalbeker veroverd'
met een ploeg die nog slechts ne-
gen spelers telde. Toluca, op een'
voorsprong van 2-1 tegen Universi--
dad Guadalajara, was kwantitatief
echter veel sterker dan de studen-"ten, die nog slechts zes man op het;
veld hadden. Na een algemene
vechtpartij had de scheidsrechter,
namelijk zeven man van het veld_
gestuurd.

" QUEBEC -De vierde schaakpar-
tij in de kandidatenmatch tussen
de Canadees Kevin Spraggett en'
Artur Joesoepov uit de Sovjetunie
is in Quebec in remise geëindigd.'
Beide grootmeesters hebben twee'
punten. De tweekamp gaat over',
zes partijen.

" HEERENVEEN- Acht co-spon-'
sors van voetbalclub SC Heeren-
veen gaan in samenwerkingmet de
hoofdsponsor en een aantal kleine--
re ondernemers spelers aan- en
verkopen voor de eerste-divisio-
nist. Daarvoor is het spelersfonds
SC Heerenveen BV in het leven ge--
roepen. In april gaat de vennoot-
schap de transfermarkt op.

" ARNHEM - De staten van Gel-
derland hebben gisteren in meer-.'
derheid 'ja' gezegd tegen een pro-
vinciale bijdrage van* drie miljoen
gulden voor het superstadion
Eurodrom in Arnhem-Zuid.

" ROTTERDAM - Wim Buiten-'
dijk, directeur van het komende 'ABN-tennistoernooi, houdt er al-
vast rekening mee dat zijn eerstge-
plaatste speler Stefan Edberg zal-
ontbreken op de zestiende editie"
van het evenement. Edberg heeft
minimaal twee weken rust voorge-
schreven gekregen in verband met
de hinderlijke rugblessure die hij.
opliep in de kwartfinales van de
Australian Open.

pioenschap bezig. Dat komt pas, als
de 500 meter begint. Ik heb nu nog
een leeg gevoel van het afgelopen
weekend. Daarnaast heb ik de te-
leurstelling van Gothenburg nog
niet helemaal verwerkt. Een tweede
plaats is op zich natuurlijk prachtig,
maar de manier, waarop die tot
stand kwam, zinde me niet. Ik ben
er nog steeds niet achter, wat er pre-
cies fout is gegaan", aldusKernkers.
Achter de gekromde ruggen van
Europa's beste allrounders brandt
in Den Haag een strijd los om het
derde WK-ticket. Thomas Bos en
Anne-Jan Portijk zijn de belangrijk-
ste gegadigden voor de derde stek
in de WK-ploeg.
Het toernooi bij de dames is sterk
gedevalueerd door het ontbreken
van Van Gennip, Stam, Moolhuizen
en Meijer, die ter voorbereiding op
het WK in Lake Placid al lang en
breed in de Verenigde Staten ver-
blijven. Doordat de top-vier ont-
breekt, komt de titel terecht bij een
schaatster uit de b-garnituur. De or-
ganisatie in Den Haag toonde zich
verbolgen over het wegblijven van
de pupillen van Jan Wiebe Last.
Voorzitter Lindhout van het gewest
Zuid-Holland: „Het publiek heeft er
recht op dat Nederlands beste
schaatsers ook in eigen land rijden.
Het bestuur van deKNSB heeft dan
ook besloten, dat zoiets in de toe-
komst niet meer mag voorkomen.
Maar daar hebben wy op dit mo-
ment niet zoveel aan".

trainerscarrousel

Van de Pluijm
in kwartfinale

«5*V KAAG - De Maastrichtenaar
"We an der Plu«m heeft zich tij-
Va k eerste dag van het NK
kw a 4~ weten te plaatsen voor de
kei") tlr,ales. Van der Pluy'm scha-
al sf Via een 3-0 overwinning Mar-
v6rra I6ders uit (9"l' 9"3' 10-8)- Een
Van **?sing vormde de uitschakeling
Srnif 5 a*s zevende geplaatste Ericaoor de onbekendeBuvie.

'Kaiser' Franz Beckenbauer heeft zijn plaats in de dug-out van het Westduitse elftal
weer eens verruild voor de voetbaloutfit. Met het Westduitse keurkorps van weleer neemt
hij momenteel deel aan de jaarlijkse strijd om Pele Senior Cup in het Braziliaanse Sao
Paulo. West-Duitsland speelde deopeningswedstrijd tegen Brazilië en verloor met 2-0. Op
defoto wordt Beckenbauer belaagd door de Braziliaan Rocha.

Van onze verslaggever
DEN HAAG- Leo Visser en Gerard
Kernkers treffen elkaar op doorreis
van Europees naar wereldkam-
pioenschap het komende weekein-
devoor de tweedekeer opkorte ter-
mijn. De tussenhalte tussen Go-
thenburg (EK) en Oslo (WK) ligt in
Den Haag, waar de nationale all-
roundtitel op het spel staat. Op De
Uithof wordt het laatste NK op bui-
tenijs gehouden,want vanaf 1 maart
ondergaat de schaatsbaan in de resi-
dentie een ingrijpende, ruim vijf
miljoen gulden kostende, renovatie.

Zowel Leo Visser als Gerard Ker-
nkers had de afgelopen dagen nog
niet echt trek in het Haagse 'tussen-
gerecht'. Titelhouder Leo Visser:
„Deze wedstrijd is voor ons een tus-
sendoortje. Het kost me moeite om
me weer op te laden. Ik hoop niet,
dat het zo gaat als begin deze maand
tijdens de NK afstanden, toen ik by
de start van de 500 meter echt wak-
ker schrok uit m'n slaap. De condi-
tie is na een week natuurlyk niet
verdwenen, maar geestelijk zal ik
welproblemen krygen om bij de les
te blijven. In mijn achterhoofd
speelt ook het wereldkampioen-
schap mee. Dat heeft de hoogste
prioriteit".
Gerard Kernkers zou in dubbel op-
zicht op sportieve revancheuit moe-
ten zyn. Vorig jaar verspeelde de
Drent de titel tijdens een fascine-
rende tien kilometer-race in Alk-
maar aan Visser, die nu weer voor
even ploeggenoot-af is. Daarnaast
heeft Kernkers na zijn teleurstellen-de optreden in Gothenburg iets
goed te maken.
Kernkers blijkt evenwel weinig last
te hebben van wraakgevoelens ten
opzichte van Visser. „Ik ben nogniet echt met het Nederlands kam-

" GELEEN- SipBergsma, de huidige
trainer van FC Itteren, treedt komend
seizoen in dienst bij derdeklasser SV
Kluis. Bergsma volgt bij Kluis Jos
Janssen, die in het nieuwe seizoen
RVU onder zijn hoede krijgt, op.

" TERWINSELEN - Trainer Jo van
Mierden van RKTSV verlaat aan het
einde van dit seizoen de amateurclub
uit Terwinselen. De voormalige doel-
man van Roda JC, die gedurende vier
jaarRKTSV trainde, heeft nogniet be-
slist welke club hij in het nieuwe sei-
zoen gaat leiden.

" BRUNSSUM - Oud-SVN-speler
Dick Zuidema wordt komend seizoen
bij derde klasser Schuttersveld de op-
volger van Jos Gelissen, die zijn trai-
nerscarrière vanwege te drukke werk-
zaamheden (benoeming directeurvan
een basisschool) beëindigd.

" VENRAY- Ruud Wouters van den
Oudenweijer, bezig aan zijn tweede
seizoen bij Venray, heeft zijn contract
bij de koploper in de hoofdklasse met
nog eens twee jaarverlengd.
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LK tennis
zwak bezet

turbo's tobsport door dik
bruynesteyn

sport kort

Stel niet langer uit! en
beleg uw geld in België!

Nationale Mi' voor **^^-_^__^IKREDIEIN'MRHEID]
Peters G. Uw 1 jaar 6,20%
Markt 27, Maaseik beste keuze! 3 jaar JO/o
Tel. 09-3211566380 5 jaar 7,30%

* Bankgeheim*

*Staatswaarborg *
Openingsuren: iedere dag vanal 9.00 10l 12.30uur en van 14.00 10l

17.00 uur; vrijdag 10l 18.30 uur: zaterdag van 9.00 lot 12.30 uur.

Abdijcross jubileert
Prominenten lossen startschot in RolducNa protest tegen duels op carnavalszondag

Verschuivingen van
hoofdklasseduels

voor de pupillen en CD-jeugd,
om circa half twee is de B-jeugd
aan de beurt en vervolgens de
A-jeugd, dames (14.30 uur), he-
ren veteranen (15.00 uur) en ten-
slotte deherenrace over 8400 me-
ter.

Prominente gasten zyn in de
loop van de middag Tweede Ka-
meriid Thijs Wöltgens, deputé
Jef Pleumeekers, oud-burge-
meester Jo Smeets van Kerkra-
de, prof. Stassen van Rolduc en-
zovoorts.

Ook dit jaar ontvangt elke deel-
nemer aan de finish een herinne-
ringsmedaille. Voor meer inlich-
tingen kan men bellen met Willy
Rhoen-Coeymans, ® 04406-
-40101 ofBert Vos, ® 045-417209.
Inschrijven tot een halfuur voor
de start is mogelyk.

KERKRADE - De internationale
Abdijcross te Rolduc-Kerkrade
wordt zondag door atletiekvere-
niging Achilles-Top voor de vijf-
entwintigste keer gehouden. De
bekende atletiekcross trekt ook
dit jaar weer veel belangstelling.
Favoriet by de heren is Roger
Jaspers (Unitas) en bij de dames
Annie van Stiphout (LG Deur-
ne).

Bij gelegenheid van deze jubi-
leumcross zyn enkele prominen-
te gasten aanwezig om pryzen uit
te reiken of een startschot te los-
sen, 's Morgens om elf uur is
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