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Goedemorgen
VAN DE HOOFDREDACTEUR

a" de een miljoen slechtho-ren in Nederland hebbenO' -000 deze handicap opgelopen
6 lens hunwerk. De verwachting
2 uitgesproken dat het aantal

"nis voor de zogenaamde be-
Vsziekten explosief zal toene-
1. De wet is op dit punt veran-
d. Tot nog toe lag de bewijslast

("de ka?it van de werknemer,
'naar moest aantonendat zijn
"dicap ontstaan was vanwege

!g onistandigheden van werken.
j ie nieuwe wet ligt de bewijs-

'' bij de werkgever. Rekening
31 **dt er mee gehouden dat het
}, ["-cd echte claims van een pro
.«e per duizend gevallen zal

' Ben naar een procent, een ver-
dus. De oorzaak

;5 1 slechthorendheid is vaak ge-
j( 'On geluidsoverlast van schril, Geeuwende toeters tot snerpen-

'' cirkelzaag dan wel indringen-
drilboor. De overheid gaat

ür scherper op toezien. Het
■ fital decibels van 80 is daarbij

Wettelijke norm geworden.
) 'ia/ die geluidskracht is het ge-
ien beschermende maatregelen
geinen, die het gehoor en vaak

/" de zenuwen sparen. Er zijn
''uttr'ijk vele andere terreinen.
larop al jarenlang gestreden

f^dt om te bepalen wat wel en
jflt niet tot de beroepsziekten ge-
**nd wordt. In ons eigen gebied
'®ben wij jarenlang het werk
Il dr Matla gekend, die zich
brm heeft ingezet voor de silico-
'Patiënten, mensen die „ stoflon-

" hebben vanwege onder-
"ondse arbeid in de mijn, waar'"'en in steenkool stof teweeg-
J&cht, die met waterinjectie niet
"*maal bestreden kon worden.
et de Sociale Verzekeringsbank
.daar in de vijftiger jaren ja-

over onderhandeld. Vor-
van hernia, rugklachten ko-

7>i ook vaak voort uit deuitoefe-|**0 van het beroep. Het is jam-

*"* dat bij de schaarste aan ar-
*}d het risico om arbeidsonge-
ï'tfct te geraken, niet sterker is
r te bannen. Goede Morgen, on-
p«oord zoveel decibels.

Het weer
''"f tot zwaar bewolkt en een
l*e>ne kans op sneeuw. Mid-
|*l?temperatuur rond het'Jespunt. Matige, af en toe
jachtigezuidoostenwind,

t/m zondag: weinig
en tijdens week-ll»de kouder.

08.23 onder: 17.23"aan op: 23.00 onder: 10.24
'ORGEN
*1op: 08.22 onder: 17.25"aan op: 23.00 onder: 10.37

Jaar
Invoering van een
sabbatsjaar leidt
tot halvering van
de werkloosheid
tot ongeveer
350.000. Aldus de
EVP in de brochu-
re 'Vaarwel Werk-
loosheid' waarin
het in het verkie-

aangekon-
'Sde sabbatsjaar nader

onderbouwd. ledereen
f
le deel uitmaakt van de be-

f°epsbevolking krijgt het
t *cht er eens in de zeven jaar
vussenuit te gaan, met behoudan rechtspositie en een inko-
mensgarantie van iets boven
et minimimloon.Een werklo-

te neemt in die periode de*an over en krijgt een vol-
aardig salaris maar ook

o erkervaring wat de kansen
J> de arbeidsmarkt vergroot.
s"en sabbatsjaar lijkt ons wel
at na zoveel soebatsjaren.

Lloyds keert een miljoen dollar uit
aan nabestaanden van astronaute

LONDEN - Lloyds in Lon-
den heeft een dag na de
ramp met het Amerikaan-
se ruimteveer Challenger
een miljoen dollar (2,73
miljoen gulden) uitge-
keerd aan de nabestaan-
den van Christa McAulif-
fe, de lerares maatschap-
pijkunde die dinsdag met

zes andere astronauten
kort na de lancering van
het ruimteveer om het le-
ven kwam. Dit deelde een
woordvoerder van de
Britse verzekeringsmarkt
gisteren mee. De verzeke-
ringspolis was een cadeau
voor de astronaute van
een internationale assura-

deur op het gebied van de
ruimtevaart. Naar Lloyds
verder meedeelde waren
bij haar geen verzekerin-
gen gesloten voor de ande-
re leden van de beman-
ning of voor het ruimte-
schip zelf en de zich daar-
in bevindende twee
kunstmanen.

■ Let op de flap op pag. 3 ■

Nog eens 5000
bedden weg uit
ziekenhuizen

DEN HAAG - Tussen nu en 1992
moeten nog ruim vijfduizend zie-
kenhuisbedden verdwijnen. Dat
zei gisteren staatssecretaris Van
derReijden bij de behandeling van
de begroting Volksgezondheid in
de Tweede Kamer. Het totaal aan-
tal bedden in algemene ziekenhui-
zen is nu 56.000, maar moet terug
naar ruim 50.000.
Hiermee gaat Van derReijden voort
met de zogeheten beddenreductie,
de operatie, waartoe zijn voorgan-
ger, minister mevrouw Gardeniers,
in 1982 de aanzet gaf. Haar voorstel-
len leidden toen tot grote onrust in
de ziekenhuiswereld. Het totaal
aantal bedden moest van 62.000 per
1 januari 1982terug naar 56.000 per 1
januari 1988. Er moesten 25 zieken-
huizen dicht en veel afdelingen van
ziekenhuizen worden gesloten.

Jordaniër schiet
Israëlische

soldaten dood
JERUZALEM - De verantwoorde-
lijke voor de schietpartij waarbij
gisteren twee Israëlische soldaten
in een vuurgevecht bij de grens
met Jordanië werden doodgescho-
ten was een Jordaniër, zo is uit Is-
raëlische militaire bronnen verno-
men.

De soldaat, de 20-jarige Nasser Ibra-
him Abdel Aziz uit de stad Irbid, die
in het gevecht ook het leven liet.was vanuit Jordanië binnengedron-
gen in het gebied bij de landbouw-
nederzetting Mehola op de door Is-
raël bezette westelijke oever van de
Jordaan. Twee Israëlische soldaten
raakten gewond. Het was voor het
eerst in vele jaren dat Israëlischesoldaten doodgeschoten werden bij
de grens met Jordanië, waar het
normaal rustig is.

Limburgs Dagblad sport " Roda JC-spelers bundelen hun
krachten tegen het voornemen
de navordering alleen op hen te
verhalen.

" Nederlandse schaakelite laat
het ook in het
Hoogovenstoernooi afweten.

Staatssecretaris blijft bij voorgenomen tariefsverlaging
Specialisten 'draaien'

maandag weekenddienst
MAASTRICHT- De specialisten die werken in het Acade-
misch Ziekenhuis in Maastricht zijn van plan mee te doen
met de actie van de Landelijke Specialisten Vereniging
(LSV) aanstaande maandag, uit protest tegen de plannen
van staatssecretaris Van der Reijden om de specialisten-
tarieven te verlagen. Maandag zullen poliklinieken geslo-
ten zijn en zullen de artsen weekenddienst doen.

Dat is gisteren besloten op een bij-
eenkomst in het ziekenhuis. Ver-
wacht wordt dat ook specialisten in
andere ziekenhuizen in de regio aan
de actie zullen meedoen. Die waren
gisteren echter niet bereikbaar voor
commentaar.
De artsen in het voormalige Anna-
dal-ziekenhuis zijn weliswaar sinds
1 januari van dit jaar rijksambte-
naar, maar krijgen toch nog enig in-
komen uit vrije praktijkbeoefening.
Bovendien verwacht men dat de ta-
riefsverlaging ook zal leiden tot ver-
laging van de salarissen.
Patiënten die voor maandag een af-

spraak hebben met een specialist
zullen welworden behandeld als de
behandeling geen uitstel kan lijden.
Dit zal ruim worden geïnterpreteerd
en de woordvoerder, gynaecoloog
Henk de Koning Gans, verwacht
dat dertig tot hoogstens vijftig pro-
cent van de afspraken hierdoorkomt te vervallen. Die patiënten
zullen persoonlijk schriftelijk wor-
den benaderd voor een nieuwe af-
spraak. De specialisten zullen in ad-
vertenties in de kranten uitleggen
waarom ze in actie komen. De Ko-
ning Gans zei gisteren: „Dit is geen
staking en sommigen vinden het
nog te soft. Maar wij kunnen het ook
harder spelen als dat nodig wordt."
De 1< an het ziekenhuis be-
houdt zich het recht voor, zo wordt
medegedeeld, overlastvoor en scha-
de aan patiënten zoveel mogelijk te
beperken door het nemen van eigen
maatregelen.

Van der Reijden heeft gisteren de
Tweede Kamer duidelijk gemaakt
dat hij niet zal wijken voor de boos-
heid van de medische specialisten
over hun inkomens. Ze moeten
meewerken om eerder gemaakte af-
spraken over bezuinigingen te be-
reiken. Lukt dat niet, dan zal de
overheid scherper optreden. Als
deze artsen overgaan tot acties die
in strijd zijn met de wet, zal het ka-
binet maatregelen nemen.

Deze duidelijke taal liet Van der
Reijden horen aan het slot van de
begrotingsbehandeling van Volks-
gezondheid. De bewindsman staat
erop dat de medische specialisten
nog dit jaar via een tariefsverlaging
de afspraken van de afgelopen vijf
jaar waarmaken over het stabilise-
ren van de kosten. Hij is echter, op
verzoek van de Kamer, bereid op-
nieuw met de LSV te praten.

Stuwraket Challenger
dreigde in bewoond

gebied te vallen
CAPE CANAVERAL - Door snel
handelen van de vluchtleiding is
voorkomen dat een van de twee
reusachtige stuwraketten van het
dinsdag verongelukte ruimteveer
Challenger na de explosie in be-
woond gebied zou neervallen.

De directeur van het ruimtevaart-
centrum in Cape Canaveral, Ri-
chard Smith. zei gisteren dat de
twee raketten, die45,5 meter lang en
3,7 meter breed zijn. na het ongeluk
ongecontroleerd wegzwalkten en
dat er aanwijzingen waren dat een
van hen in bewoond gebied terecht
zou kunnen komen. Vanuit het
ruimtecentrum werd toen een sig-
naal uitgezonden dat de twee raket-
ten in de lucht deed exploderen. Dat
gebeurde 20 tot 30 seconden nadat
de Challenger was ontploft.

Hij wilde niets zeggen over de
plaats van het bedreigde gebied.
Het was voor het eerst in de ge-
schiedenis dat het vernietigings-
signaal tijdens een bemande
vlucht werd gebruikt.

" Zie ook pag. 5

Vegin: gasprijs
kan acht cent

per kuub omlaag
APELDOORN - De gasprijs voor

kleinverbruikers kan ongeveer
acht cent per kubieke meter om-
laag, als minister Van Aardenne
van Economische Zaken de door
hem via de wet aardgasprijzen
opgelegde gasprijsverhogingen
van de afgelopen drie jaar onge-
daan maakt. De recente ontwik-
keling van de olieprijs toont eens
te meer aan, dat die maatregelen
onrechtmatig zijn.

DAT STELT het dagelijks bestuur
van de Vereniging van Exploitan-
ten van Gasbedrijven in Neder-
land (Vegin) in een gisteren ur
geven verklaring. Het bestuui
er bij de minister op aandringen,
zijn maatregelenvan deafgelopen
jaren ten aanzien van de gasprijs
onverwijld in te trekken. Het be-
stuur van de Vegin heeft besh
om op zo kort mogelijke termijn
met de Gasunie te gaan pr;
over de prijs van aardgas.

De Koning:
niet voor
iedereen

32-uren week
DEN HAAG - Minister De Koning

(Sociale Zaken) gelooft niet dat
in 1990 voor iedereen een 32-uri-
ge werkweek zal zijn bereikt.
Een aantal groepen werknemers
zal dan meer uren maken, terwijl
anderen korter werken. Differen-
tiatie moet het trefwoord zijn, en
niet het 'dogmatische schema'
van 32 uur voor iedereen.

DE MINISTER liet dat gistermor-
gen merken tijdens een Kamerde-
bat over de arbeidstijdverkorting.
De bewinsman blijft wel gelo
in het nut en de noodzaak van ver-
dergaande arbeidstijdverkorting.
Om het debat was gevraagd door
oppositieleider Den Uyl, naar a
leiding van de uitspraken van
Koning in NRC Handelsblad, dat
het bereiken van de 32-urige
werkweek in 1990 niet langer i
doelstelling is. Bij de huidige
CAO-onderhandelingen moet i
36-urige werkweek bereikt wor-
den, zo herhaalde de bewinds-
man. Daarna moet er 'pragma-
tisch* met de ATV worden on
gaan. De schaarste aan bepaalde
categorieën werknemers en de
noodzaak tot scholing dwingen
daartoe.

Karel-de-Grote-Prijs
voor alle

Luxemburgers

Een groep jonge ondernemers
uit Vlissingen heeft een

houten behendigheidsspel
ontwikkeld, de zogenoemde
„duivelsknoop", waar nu al
grote vraag naar bestaat. Het
unieke van deze „besloten
jeugd vennootschap", die on-
dermeer tot standkwam in sa-
menwerking met de juniorka-
mer Walcheren, is het feit dat
het produkt volledig in eigen
beheer is ontworpen. Ook de
inkoop van het materiaal, de
produktie, de verkoop en de
distributie worden door de
jongeren zelfgedaan.
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(ADVERTENTIE)

prinses Juliana
hotel-restaurant

iedere zondag
Lunch-buffet
vanaf 12.30uur

€T^ Traditwns <^9«IKV! (ft
(lÏÏnlitr «Mis»

NADERE INFO EN/OF RESERVERINGEN
HOTEL-RESTAURANT PRINSES JULIANA
BROEKHEM 11 VALKENBURG AOGEUL
TELEFOON 04406-12244 TELEX 56351

(ADVERTENTIE)

Carita brengt voor u
de meest uitgebreide kollektie voor

Limburg van onze exklusieve merken In
Wear - Esprit - Matinique in Heerlen en

Maastricht
Cartia's Boutique

The Boutique with the best choice
In the middle ol the town

Saroleastraat 3. Heerlen city
Kleine Staat 6. Maastricht citybrengt U ze even rond.

(ADVERTENTIE)

de mooiste badkamers
enkeukens
Breukerweg 1-3

(Industrieterrein "In den Cramer")
Heerlen Telefoon (045) 719700

(ADVERTENTIE)

unne shoeëne kloon hump va sehuneh 1
De grootste en mooiste KARNAVAL KOLLEKTIE in Limburg en allemaal,

.^^^ "SCHUNCK-EL" PRIJZEN
Bijvoorbeeld l« W/ WP
Prachtige één- of tweedelige nop- ËWt/*A (^muLt W rAmf ïTi* / rt\w* *^*W
pen clown met royale kraag. m%H fC\~\f t X^^V / 1
Kindermaten vanaf Ijt" jt3 mmrËL\*!rZLmt£e"\\ *^V

I en alle grote maten AmmMmWm* I^^*"""*""l"-"""""-^"
I 1 * kwaliteit wint altijd «promenade heerlen

(ADVERTENTIE)

Marijke Merekens:
„Laat lepraookü eenzorgzijn'!

KOver
heel de wereld zijn nog bijna 12 miljoen lijders aau lepra.
Actrice Marijke Merekens heeft in Indonesië met eigen ogen

aanschouwd hoc nodig het is dat de NSL zich blijft inzetten om
jm l|y (leze afschuwelijke ziekte te bestrijden. WantLepra verminkt de

mens als niet tijdig hulp wordt geboden.
'*l!S ')'*'*r 's verst"hrikkelijk veel geld voor nodig. Help daarom

Uw nationale instelling voor leprabestrijding- deNSL - met uw
t «^IËÉ bijdrage. Doe het nu! Laat lepra ook u een zorg zijn.

: /- 'ifeÉ
j^Bk L^^^^-A." A&Am.* A*AmW % * * I I S^Elf Til *WLva*£ j^^mW jmmmW

:': »-: i^&JJhR jjjjjjÏ \ Ammt«jjaPl Nederiand^StichtingvoorIjeprabestrijding
Albert (S) door tijdig? hulp atbijna yc-nezen. ImvLm^jJl Wibautstraat 135,1097DN Amsterdam, Tel. 020-93 89 73



strips en reportage

in gesprek
Voor de lezersrubriek 'in gesprek' ziet de redactie gaarne ingezonden brieven
van lezers tegemoet. Deze dienen beknopt te zijn geformuleerd. Nodeloos lange
brieven worden ingekort.

Gepubliceerde brieven vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.
In alle gevallen worden die brieven zonder meer terzijde gelegd die bij
inzending niet zijn vergezeld van naam en adres van de inzender.

Centrumpartij (4)
Woensdag 22 januari jl. stond
een tweetal artikelen in „In Ge-
sprek" over de Centrumpartij.
Zij waren zodanig van toonzet-
ting dat ik er niet aan ontkom
om te reageren.
Van Bale meent dat oa. de Partij
van de Arbeid alleen maar aan-
dacht heeft voor etnische min-
derheden omdat haar aanhang
slinkt. Reeds van oudsher heeft
de PvdA aandacht geschonken
aan de etnische minderheden.
Als Van Bale een beetje zn huis-
werk had gemaakt, had hij bij le-
zing van de programma's van de
PvdA kunnen zien dat dit niet
iets is van de laatste jaren. Wat
wel de laatste jaren (helaas)
steeds vaker voorkomt is, dat et-
nische minderheden de schuld
krijgen van de economische ma-
laise. Ik ben er in ieder geval
trots op dat mijn PvdA daar
krachtig stelling tegen neemt.

niet primair om meer aanhang te
verwerven, maar wel om een
menswaardig bestaan voor onze
etnische minderheden te be-
werkstelligen.

Reageren op de warrige argu-
menten van Van Veen lijkt me
overbodige moeite. Hij heeft wel
gelijk als hij zegt dat enorm veel
mensen ontevreden zijn. En als
Van Veen de besluiten van de re-
gering-Lubbers eens nader ana-
lyseert dan weet hij ook wat de
oorzaak van deze ontevreden-
heid is. Het is echter levensge-
vaarlijk om te veronderstellen
dat er geen riscio in zit om op de
Centrumpartij te stemmen. Vol-
gens Van Veen kan 't daarmee
niet slechter worden. Ik weet
niet wat de normen van Van
Veen zijn, maar het superieur
achtenvan de eigen groep en het
vijandig staan tegenover mensen

met een andere etnische of kul
turele achtergrond leidt tot abso
luut afglijden en een onverdraag
zame samenleving.

Als Van Veen uitsluitend denkt
aan de risico's van zijn eigen be-
staan, gaat hij volledig voorbij
aan de gemeenschappelijke ver-
antwoordelijkheid van en voor
alle inwoners van Nederland.
Van Veen heeft behoefte aan een
meer gedisciplineerd Nederland,
ik heb behoefte aan een ver-
draagzame samenleving met res-
pect voor alle mensen en cultu-ren. En ik ben er dan ook zeker
van dat alle zichzelf respecteren-
de Limburgers dat ook via hun
stem op 19 maart as. laten mer-
ken en daarbij de oplossingen
van de Centrumpartij om princi-
piële redenen afwijzen.
HEERLEN Arie Kuyper

For Peace (4)
Ben het volkomen eens met de heer
Cas Paes. In de jaren dertig tot
veertig heerste in West Europa een
enorme werkeloosheid. De mensen
verdienden fl,OO tot f 1,75 per dag
en een goede houwer op de mijn
kwam tot f2,25. Duizenden leefden
van te weinig steun en wie een
auto had was een hoge piet. Degene
die een fiets had en de belasting
daarvoor niet kon betalen, kreeg
een plaatje met een gat er in. Ja
lach maar, het was zo.

Met een briefje van de pastoor kon

' ork krijgen, en iedereen dus
naar de kerk. Dat was de tijd van de
lange zwarte kousen voor de meis-
jes en jongens van 10 tot 19 jaar. A

moe was troef. Velen sloten zich aan
bij de de groep die voor Nazi-Duits-
land was. maar daar waren ze niet in
tel.

Deze crisisjaren kwamen ook Hitler
goed van pas. In mei 1940 kwam de
fatale klap, die thans nog voelbaar is
voor invaliden en verzetsmensen,
zowel in ons land als in Duitsland.

Duizenden mensen naar Duitsland,
ook uit Oost-Europa. Met behulp
van de geallieerden kwam aan de
ramp een einde. Omdat ik zelf in
Berlijn verbleef in 1945. en de be-
handeling door de Russen aan den
lijve heb ondervonden, heb ik dit al-
lemaal aan de regering Lubbers la-

ten weten en ben ik voor plaatse
van kruisraketten.

Inmiddels heb ik van de heer Lub-
bers een schrijven d.d. 10-l-'B6 ont-
vangen. Tot inzender Huyten zeg ik
dus dat de NAVO-soldaat hier nood-
zakelijk verblijft, wat die het Wes-
ten ook zal kosten. Brengt U eenseen bezoek aan de graven waar een
jongeman ligt van 19-20 jaar. Voor
mevrouw Zuidersma hoop ik dat
aan haar wens met dit artikel vol-
daan is.
NUTH w. Vos

" Leden van een Westduitse
vredesbeweging proberen tij-
dens NAVO-oefeningen in
Duitsland knielend op de
straat een tankvan de Bundes-
wehr tegen te houden en de
oefening te verstoren.

Appel
Bij het stukje van pater Meels van18 januari jl. betreffende abortus
merk ik op dat abortus inderdaad

oord kan zijn, maar dat over het
algemeen niet is. Na de bevruchting
ontstaat immers een groep cellen
die wel leeft, maar nog niets met een
mens te maken heeft. Ze leeft zo on-

er als een appel ook leeft en nie-
mand zal een ander die een appel
plukt en opeet een moordenaar noe-
men. Ook wanneer de menselijke

1 opgetreden is, is nog niet di-
rect van een mens te spreken. Het
kenmerk van de mens is immers
met zn uiterlijke verschijning, maar
z'n geestelijke inhoud. En die komt
pas nadat de hersenmaterie vol-
doende gevormd is. Ik schrijf dit
niet om pater Meels te weerleggen
if zijn mening te beïnvloeden, maar
amdat er vrouwen zijn die op dit
punt niet vast in hun schoenen
staan en misschien abortus ge-
pleegd hebben of willen plegen, en
die door het moord- en brandgeroep
van de pater voorjaren in de geeste-
lijke ellende kunnen worden ge-
stort. ledereen die enigszins van
deze materie op de hoogte is, weet
dat zulke dingen gebeuren.

BRUNSSUM A. Kniese

Over de KRO ook
veel positiefs

De heerP. Frissen somt in het inge-
zonden stuk „KRO en dekens" drie
voorbeelden op, waaruit moet blij-
ken dat deKRO als katholieke om-
roep fout is. Eerste voorbeeld: De
voorlezingen van het Evangelie en
preek door mevrouw M. ter Steeg.
De preken van pastoraal mede-
werkster Maria ter Steeg hebbén
altijd indruk op mij gemaakt en
mijn geloof verdiept. Waarom is
dit verkeerd volgens het bisdom
Roermond? Volledigheidshalve
dient tevens vermeld te worden,
dat het omroeppastoraat van de
KRO, met medewerking van Maria
ter Steeg, mooie eucharistievierin-
gen verzorgt en uitzendt.
Tweede voorbeeld: De Remon-
strantse Broederschap over kerke-
lijke bevesting van homofiele rela-
ties in de KRO-uitzending „Tussen
hemel en aarde". Commentaar dooi
een katholieke deskundige was mi.
hier op zijn plaats geweest. Volle-
digheidshalve dient echter tevens
vermeld te worden, dat bij tiental-
len uitzendingen van „Tussen he-
mel en aarde" de katholiciteit van
de KRO volledig tot zijn recht
kwam. Derde voorbeeld: Eenzijdige
samenstelling van panel bij Pausbe-
zoek. Mijn inziens was de leraar van

de HTP Heerlen in het panel in zijr
commentaar zeer objectief. Volle
digheidshalve dient tevens vermeld
te worden, dat aartsbisschop Simo-
nis de KRO bedankt heeft voor de
wijze waarop het pausbezoek is uit-
gezonden

Verder beweert de heer P. Frissen
dat heel wat katholieken in de loop
der jaren van de KRO vervreemd
zijn, terwijl enkele dagen geleden
het Limburgs Dagblad meldde, dat
thans een record aantal katholieken
lid is van de KRO. Dit aantal werd
bereikt ondanks de oproep enkele
maanden geleden van deken Jans-
sen van Sittard, het lidmaatschap
van de KRO op te zeggen. Uit het
bovenstaande blijkt, dat naast kri-
tiek veel positiefs over de KRO kan
worden medegedeeld omtrent de
katholieke identiteit. Ik hoop dan
ook dat de KRO op de ingeslagen
weg voortgaat.
KERKRADE J. Wolthuis

" Opname uit een rijk verle-
den: voorzitter H. van Doorn
en kardinaal B.Alfrink tijdens
het veertigjarig jubileum van

de KRO in 1965.

Anti-semitisme
In 'n artikel in deze rubriek van sep-
tember '85 tgv. de Israëlweek en het
forumgesprek in de HTP Heerlen
waarbij ook rabbijn Soetendorp uit
Amsterdam aanwezig was, heeft on-
dergetekende de theoretische these
gesteld: \,Als de joden Jezus Chris-
tus als hun verlossende Messias
hadden aanvaard, zouden er mis-
schien géén jodenvervolgingen en

anti-semitisme zijn, zoals we dit nu
reeds 2000 jaar meemaken."
De feitelijkheid is echter, dat zowel
de Westeuropese, alsook de Oosteu-
ropese christelijke kerken de joden
steeds als de moordenaars van Je-
zus Christus, Gods zoon, gedood-
verfd hebben, met als gevolg eeu-
wenlang tot op heden jodenvervol-
gingen en anti-semitisme. Boven-
staande is de „tragische kern" van
het grote meningsverschil tussen jo-
dendom en christendom.
Mede daardoor bestaan er tot op he-
den géén betrekkingen tussen
Rome en de staat Israël. Het gaat
niet op dat, omwillevan dit heersen-
de anti-semitisme, het doen en laten
van Israël boven alle kritiek verhe-
ven zou zijn. Temeer omdat de
stichting van de staat Israël in 1948
en het daarbij gedane onrecht aan
het „Semitische" broedervolk de Pa-
lestijnen sindsdien 'n golfvan „anti-
semitisme" tegen Israël heeft ver-
oorzaakt!

Andere Semitische volken zoals Sy-
rië, Irak, Egypte ca., blijven zich
steeds verzetten tegen dit onrecht,
datvoor duizenden en nog eens dui-
zenden Palestijnen een ware „volks-
verhuizing" betekende. Dit is de
oorzaak van de terreur die de PLO
uitoefent; van de ondrukking van
joden in Syrië, Irak en Iran en ook
van de tegenterreurvan Israël: zoals
de kolonisatie van de Westelijke
Jordaanoever met Joodse nederzet-
tingen, van de bezetting van de Go-
lanhoogte, de bezeting van Libanon
en de actie in Tunesië.

Als er al een Hebreeuwse opdracht
zou bestaan, zoals de heer Keppels
stelt in zijn artikel van 22 januari jl.,
dan kan deze opdracht alleen zijn:
dat alle Semitische volken in vrede
en rechtvaardigheid met elkaar sa-
menleven, en niet proberen elkaar
te vernietigen.
HEERLEN L. Cordewener

recept
Chili olanda
Een complete maaltijd met een uit-
stekende eiwitcombinatie, de nodi-
gevitamine C en tevens kleur in het
gerecht.

Benodigdheden: 1 groenepaprika. 1
rode paprika, 1 groteui, 25 g boter, 1
teentje knoflook, 2 eetlepels toma-
tenketchup, 1 1 pot of blik capucij-
ners, 1 blikje ananas-schijven, zout

en peper, cayennepeper, chilipoe-
der, 200 g belegen kaas, 2 eetlepels
fijngesneden bladselderij, 2 eetle-
pels fijngesneden peterselie.
Was de paprika's en maak ze
schoon. Snijd ze vervolgens in klei-
ne stukjes.
Snipper de schoongemaakte ui en
fruit deze goudgeel in de boter.
Smoor de paprika's en het uitgeper-
ste teentje knoflook mee.
Roer de tomatenketchup, de capu-
cijners met vocht en als laatste de

fijngesneden ananas met ananassap
erdoor.
Breng het geheel op smaak met zout
en peper, cayennepeper en chilipoe-
der.

Meng de in kleine blokjes gesneden
kaas, de bladselderij en de peterse-
lie erdoor.
Doe het mengsel over in een bebo-
terde ovenvaste schotel en plaats
deze 30 minuten in een op 200° C. -
stand 4 - voorverwarmde oven.

Communistisch (2)
Ontwakend uit een hazeslaapje en
nippend aan mijn welvaartsbiertje,
las ik in de rubriek „In Gesprek"
van 20 januari de ontboezeming van
de heer Bèr Willems.
Integenstelling tot de heer Bèr Wil-
lems ben ik geen deskundige, wat
betreft vooroorlogse toestanden. Bij
enige punten zij mij veroorloofd
enige kanttekeningen te plaatsen
met name over de economische toe-
stand van Hitler-Duitslandvan voor
de oorlog. Adolf Hitler 1934: „Er is
nog geen land aan zijn schulden ten
gronde gegaan. Wel aan een verlo-
ren oorlog". En hier ligt de kern van
de zaak. De oorlog zou alles weer
goedmaken. „Wanneer wij de oorlog
verliezen, is alles toch afgelopen;
wanneer wij winnen, spelen de voor
'Wehrmachtsdoeleinden' uitgege-
ven miljarden helemaal geen rol".
Hitler riskeerde bewust de onder-
gang van de Duitse economie, in de
hoop dieeconomie door middel van
een als rooftocht gevoerde oorlog
weer te kunnen saneren.
Over de door Bèr Willms bejubelde
autobanen ben ik kort. Deze dien-
den alleen aangelegd om de toe-
komstige horde zo snel als mogelijk
te verplaatsen. De autobanen waren
niet kwetsbaar in een luchtoorlog.
De Amerikaansae highway's had-
den een betondek van 5 a 6 centime-
ter. Op uitdrukkelijke aanwijzing
van Hitler kregen de Duitse snelwe-
gen een betondek van 25 a 30 centi-
meter. „De oorlog", zei hij in 1942,
„heeft mij in het gelijk gesteld. Zelfs
voltreffers hebben de autobanen
maar licht beschadigd". De positie-
ve zaken van Duitsland van voor de
oorlog beschrijft inzender uitvoerig.
Als 65-jarige denk ik aan Guernica.
Het Condorlegioen, de meer dan
200.000 communisten, die voor de
oorlog de dood vonden. U geachte
inzender spreekt over huizen met
voldoende daglicht, dat was in 1944
zeer zeker gerealiseerd.
Vele jaren reeds verwonder ik mij
over mensen die nog iets positiefs
over onze naburen schrijven, hoe
het nu is. Voor hen die over onze so-
ciale voorzieningen klagen een
troost. Misschien een schrale troost.
In het tegenwoordige Duitsland le-
ven nu nog vijf miljoen mensen be-

neden de grens van D.Mark 600
maand. Nemen we alleen al
ecomnomische toestand van to
want daar verbazen de econorr
van nu zich nog altijd over. Men 2
haast huilen van het 't lachen als l
niet zo ernstig was.
Als partij-ongebondene constati
ik alleen dat het hele betoog 1Willems druipt van fel anti-comrr
nisme, wat door de geschiedei
reeds lang achterhaald is. Ik ein(
als u, inzender Willems: laten
onze ogen open houden voorwerkelijkheid - zoals het was en i
dan weten wij mensen waar we aItoe zijn. Het is een schande te t
denken, dat dit nog nodig is.
NIEUWENHAGEN Hub Smerf

Communistisch (3)
Naar aanleiding van het ingezond
stuk 'Communistisch' d.d. 20-1 v>
Bèr Willems uit Sittard wil ik mi 1
bewondering voor zijn moed U 'spreken. Eindelijk eens iemand c
de juiste feiten op een rijtje zet.
Nederland wordt men te gauw vo
pro-Duits, pro-Zuid-Afrikaans
voor fascist uitgemaakt. Het corri;
Zuid-Afrika zelf pleegt gemene Él
weidacties en oefent bovendien e
ware terreur uit op de internationJ
zakenwereld. De leden van het I
mité zijn volgens mij nog nooit
Zuid-Afrika geweest en kunnen d
niet oordelen over het beleid van'
regering-Botha. Als Botha ten gu
ste van dezwarten zou aftreden, d'
komt daardoor de grootste ond'
linge slachting aller tijden.
VAALS, W. Caut
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Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagblad b.v.

Directie:
J J.M H Drehmanns, voorzitter
J. Drost
mr. F.A.M, van Hellemondt
Hoofdkantoor:
tn de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: Paribas. Heerlen

rek.no. 63 36 90 015
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen: 045-739881

advertenties: 045-739886

'Bijkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 04494-46868
'Hoensbroek 045-218555
'Kerkrade 045-452932455506
'Maastricht 043-254477
Schaesberg 045-311719
'Roermond 04750-18484
'Sittard 04490-15577
Valkenburg 04406-15045

Telex:
redactie 56123
overige afdelingen 56078

Abonnementsprijzen:

'bij vooruitbetaling te voldoen
per kwartaal ’67.75
per maand ’ 22,60

(ADVERTENTIE)

KoNTAKTLENZEN?
GUN UW OGEN HET BESTE.

BIJ STRAUSS DE RUITER OPTICIENS
GOED ZIEN, GOED OGEN. /q^J
STB4US CE RUITER
Promenade 60a - Heerlen - (045)-714821
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I Zijn er
I kinderen
In Limburg
I die

een fiets
(en nog

veel meer)
willen
winnen
met een
KLEUR-

■WEDSTRIJD?

i

V^^^l^V aiß"^—Z k^rnkmmmmm

Sla dan snel
deze flap om!



Geef extra
kleur aanl
Limburg! I

Het Limburgs Dagblad dat er steeds kleuriger!
gaat uitzien, wil graag weten hoe 'kleurig' onM
eigen Limburgse jeugd is. En is er dan een I
betere mogelijkheid om dat aan de weet te I
komen via een kleurenwedstrijd? Dus: doe mfl
en maak kans op een van die tientallen prijzel
die deze krant daarvoor ter beschikking stelt. I

r S^^l II Deze staat open * 1 ■
1 VoorkinderenWm i jaar i ■
1 Voor van 10 t/m«r» 1 I
I voor kinderen va _■ ■

I Inf 'n elke i *,C»V
’■

cpr^TE PRIJS: een fiets I

een bioscoopbon ■

Kinderen en ouders, let op! De tekening, die op deze flap "tf
het klein' is afgebeeld, moet worden ingekleurd. Deze
kleurplaat is - in groot formaat - vanaf morgen, vrijdag 31
januari, GRATIS af te halen bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad tussen 8.30 en 17.00 uur. De LD-kantoren
bevinden zich in Heerlen, Hoensbroek, Brunssum,
Schaesberg, Kerkrade, Valkenburg, Maastricht, Geleen,
Sittard en Roermond.
Diezelfde tekening (één plaat per deelnemer!) moet dan vóór
10februari a.s. weer ingeleverd worden bij één van de zojuist
genoemde LD-kantoren.

WINNAARS IN KRANT
De namen van de winnaars worden in de krant van zaterdag
15 februari a.s. in het Limburgs Dagblad gepubliceerd.
Daarbij worden tevens enkele bekroonde tekeningen - IN
KLEUR - in de krant afgedrukt.

JURY
De jury bestaat uit drie personen: de heren Jan Roos
(adjunct-directeur van het Limburgs Dagblad), Jos van
Wersch (namens de redactie) en Harrie van de Kerkhof
(ontwerper en tekenaar van de kleurplaat).

Sukses met deze
kleurige opdracht!



'Maatregelen kunnen 650 miljoen gulden opleveren'

De Graaf: harde aanpak
fraude met uitkeringen

'EN HAAG - Staatssecretaris De Graaf (Sociale Zaken)
'leent dat een harde aanpak van fraude met sociale uitke-
ïngen en premies de komende twee jaar circa 650 miljoen
tolden kan opleveren. Simpeler wetgeving, een betere
Mtvoering, strengere controle en hardere straffen voor
Regenen die misbruik maken van de sociale wetten, moe-
*n daarvoor zorgen. De bewindsman heeft dat gisteren in

brief aan de Tweede Kamer geschreven.
y sociale diensten en bedrijfsvere-
"gingen zullen plannen moeten
''aken waarin staat hoe ze de con-
'°le van uitkeringsgerechtigden
kan aanpakken. Volgens De Graaf
"oet de fraudebestrijding zich
'°oral richten op het 'op het rechtepoor houden' van de 'middengroep

in principe goedwillend is maar
vlees heeft, en zo nu en dan

Hs vergeet.

Pakkans'
Regelmatig zal moeten worden ge-

of de gegevens van de
[itkeringsgerechtigde nog wel
('oppen, en zal de uitkeringsge-

persoonlijk worden be-

zocht. De Graaf vindt een 'pak-
kans' van tien procent onaan-
vaardbaar laag. Wie betrapt wordt
op fraude of oneigenlijk gebruik
van de sociale verzekeringen, zal
worden bestraft met kortingen op
de uitkering.
Bij ernstige gevallen (grote fraudes
en in herhaling vervallen) volgt een
strafrechtelijke procedure. De
Graaf vindt het redelijk dat voorge-
steld wordt de bewijstlast om te ke-
ren. lemand dieop frauduleuze han-
delingen wordt betrapt, zal zelf aan-
nemelijk moeten maken dat hij zijn
uitkering niet ten onrechte heeft ge-
kregen. Concrete voorstellen op dit
punt. wil de staatssecretaris indie-
nen wanneer de omgekeerde be-
wijslast in de nieuwe, werkloos-
heidswet blijkt te werken.Israël

bombardeert
kampen van
Palestijnen

- De Israëlische lucht-
macht heeft gisterochtend drie Pa-
tsUjnst' kampen bij de Zuidliba-
Jese kustplaats Sidon gebombar-
deerd. Er vielen vier dodenen vierleWonden, zo werd vernomen uit

bronnen. Een van de
:*ie kampen, Am al-Hilweh, is het
"Jootste kamp van Palestijnse
'Uchtelingen in Libanon.

?*et was de eerste Israëlische lucht-
v^nval van deze aard sinds de aan
I alestijnen toegeschreven guerril-

op de luchthavens van
j^nenen Rome in december. In de
Jampen wonen 30.000 mensen. Zij

bestookt met krachtige ra-
?eUen in aanvallen die zeven minu-j^ï duurden, aldus de Palestijnse
jonnen. Volgens een verklaring
an het Israëlische leger troffen 'Is-

vliegtuigen drie terroristi-
lche doelen ten zuiden van Sidon in
I Uid-Libanon en keerden alle vlieg-
'Wgen behouden op hun basis te-

Werkgroep
De staatssecretariszal dit jaar nog
een werkgroep instellen die zich
gaat buigen over een landelijke
aanpak van de opsporing,en de be-
voegdheden voor opsporingsamb-
tenaren. In een aantal gemeenten
hebben controleurs thans geen op-
sporingsbevoegdheid, maar in an-
dere wel. Tweehonderdvijftig ge-
meenten beschikken op dit mo-
ment nog niet over een sociaal re-
chercheur. Volgens De Graaf blijkt
uit onderzoek dat de gemeenten
waar wel een sociaal rechercheur
werkzaam is, ook een hoger aantal
gevallen van fraude ontdekken.

De bewindsman kondigt aan dit
jaareen onderzoek in te stellen naar
de juridische constructies die be-
drijven gebruiken om het betalen
van sociale premies te ontlopen. De
komende jaren zal ook onderzocht
worden of debestaande wetten sim-
peler kunnen worden.

De Ruiter kant
zich tegen SDI

~EN HAAG - De Nederlandse mi-nster van Defensie De Ruiter heeft
*'ch gisteravond in Den Haag uit-
sproken tegen het Amerikaanse
Strategisch Defensie Initiatief
k>DI), de zogenoemde 'Starwars.

bewindsman sprak tijdens de
lering van het tienjarig bestaan
*n de Stichting Jason, een club

,*n jonge belangstellenden in in-ernationale betrekkingen.

e Ruiter kwam tot de conclusie
pat het zeer de vraag is of het SDI*an leiden tot volledige bescher-
ming tegen kernwapens. „De ge-
phiedenis wijst uit tot dusverre dat'k streven naar waterdichte defen-

(,
le leidt tot versterking van de of-

aanvalskracht", aldus de
die het moeilijk te aan-

JJarden vindt dat geloofwaardige
j-schrikkingtechnisch gezien op of-

wapens moet berusten.jöit geldt des te meer voor de rol,an kernwapens in ons veiligheids-
6leid". De bewindsman erkent

wel dat een afschrikking
let kernwapens Oost en West
Mngt het veiligheidsbeleid voorJ'es tè richten op oorlogsvoorkó-Vg.

Leerlingen van de Jacobusschool
in Enschede voeren actie

om te voorkomen dat hun klasge-
noot Ayhan Cynen (12) terug
wordt gestuurd naar Turkije. Ze
verzamelden op school en in de
buurt 100 handtekeningen en
overhandigden die gisteren aan
burgemeester H. Wierenga van
Enschede. „Als Ayhan bij ons in
de klas blijft, kan hijsamen met
ons blijven spelen en leren",
schreven de scholieren in de be-
geleidende brief aan de burge-
meester. Het echtpaar Cynen en
hun zes kinderen verblijven al
drie jaar in Nederland. Tot nu
toe hebben ze vergeefs gepro-

beerd hierasiel tekrijgen. De Sy-
risch Orthodoxe Turken stellen
dathet leven hun in Turkijezuur
wordt gemaakt omdat ze chris-
ten zijn. Voor het ministerie van
Justitie geldt dit niet als argu-

ment om in aanmerking te ko-
men voor vestiging in Neder-
land. FOTO: de leerlingen van de
Jacobusschoolstaan als één man
achter Ayhan (midden) en laten
dat ook duidelijk blijken.

binnen/buitenland

Nog veel kritiek op voorstel nieuw sociaal stelsel
CDA en VVD tegen
afzakken WAO-ers

naar de bijstand

«N HAAG - CDA en VVD zijn te-
i het op termijn afzakken van

leeltelijk arbeidsongeschikten

' het bijstandsniveau. Dit is vol-
te beide fracties de consequen-

van de kabinetsvoorstellen
or het nieuwe stelsel van sociale
kerheid. Dit blijkt uit de inbreng
n CDA en VVD voor de schrifte-ne voorbereiding van de serie
itsvoorstellen betreffende de
jzigingvan het stelsel van socia-
ïekerheid.
de kabinetsvoorstellen krijgen

teidsongeschikten alleen nog een
voor het deel dat zebeidsongeschikt zijn en voor de

st een WW-uitkering. De WW-uit-
ting wordt echter na enige tijd
"Vangen door een bijstandsuitke-
'g. Bij het verkrijgen van een bij-
mdsuitkering is echter sprake
1 de zogeheten middelentoets,
' inhoudt dat de uitkering wordt

I Igepast aan eventuele andere in-
jfnensbestanddelen. Bij de ge-

deeltelijk arbeidsongeschikten zou
dus de gedeeltelijke WAO-uitkering
verdwijnen in de middelentoets, zo
vrezen beide regeringsfracties. Bo-
vendien mag een bijstandsgerech-
tigde slechts een beperkt deel van
zijn eigen vermogen behouden. Dit
uit zich met name door het zogehe-
ten opeten van het eigen huis.

De regeringsfracties vinden dat op
de wetsvoorstellen zodanige wijzi-
gingen moeten worden aange-
bracht dat de gedeeltelijke WAO-

uitkering ook daadwerkelijk blij-
vend genoten kan worden. Zij wij-
zen de regering ook op de unanie-
me kritiek die de Sociaal Economi-
sche Raad op dit onderdeel van de
voorstellen heeft uitgeoefend.

De PvdA-fractie heeft weinig waar-
dering voor de voorstellen voor de
stelselwijziging. De socialisten vin-
den het een zeer theoretische bena-
dering als het kabinet meent dat
WAO-ers voor het deel dat ze ar-
beidsgeschikt zijn in dezelfde posi-

tic zijn als gezonde werklozen. Ge-
deeltelijk arbeidsongeschikten heb-
ben veel meer problemen bij het
vinden van werk, omdat een werk-
gever de natuurlijke neiging zal
hebben om voor de zekerheid een
volledig gezonde werknemer aan te
nemen, aldus de PvdA.

De PvdA vindt dan ook dat hetka-
binet, als consequentie van zijn
eigen voorstellen, veel meer zal
moeten doen om de positie van de
arbeidsongeschikte op de arbeids-
markt te verbeteren. Ditzelfde
brengen CDA en VVD naar voren.
Het CDAvindt dat hetkabinet veel
voortvarender moet zijn bij het
verbeteren van de arbeidskansen
van gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten dan het kabinet van plan
lijkt te zijn. CDA en VVD zijn er te-
vreden over dat het kabinet beslo-
ten heeft om het afschaften van ar-
beidsongeschikten te beperken tot
nieuwe gevallenen WAO-ers onder
de 35 jaar.

Commissie meldt Winsemius:

Rapport over opslag
kernafval deugt niet
DEN HAAG - Het milieu-effectrapport (MER) van de Centra-
le Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) over de op-
slag van radioactief afval deugt niet. Het rapport schiet op
veel punten tekort. De cijfers over de stralingsbelasting in de
omgeving van een voorlopig bovengronds opslaggebouw
ook bij ongelukken zijn onvoldoende onderbouwd.
Dit blijkt uit een advies dat de Voor-
lopigeCommissie voor de milieu-ef-
fectrapportage gisteren aan minis-
ter Winsemius (Milieubeheer) heeft
aangeboden. De commissie vindt
overigens dat. ondanks de kritische
kanttekeningen, een opslagfaciliteit
'veilig en betrouwbaar' kan functio-
neren. In oktober vorig jaarheeft de
Commissie Lokatiekeuze Opslagfa-
ciliteit Radioactief Afval (LOFRA)
onder leiding van de liberaal Geert-
sema minister Winsemius geadvi-
seerd het kernafval gedurende een
periode van 50 tot 100 jaar in het
Sloegebied op te slaan. De Commis-
sie voor de Milieu-effectrapportage
mist in het MER 'een heldere en
hanteerbare beschrijving' van de
uiteindelijke opslag van het kernaf-
val uit nieuwe, nog te bouwen kern-
centrales. Die opslag zal volgens het
advies driekwart van alle afval ver-
tegenwoordigen.

Uit het MER, aldus het advies aan
de minister, blijkt evenmin of te
zijner tijd een 'aanvaardbare en
onvermijdelijke' eindberging kan
worden gevonden voor het langle-
vende afval. Een 'actieve aanzet'
tot onderzoek op dit terrein ont-
breekt. Velen vinden dit 'een cru-
ciaal punt', aldus het advies.

Schadeclaim KNVTO
bij Vervoersbond FNV:

een miljoen gulden
DEN HAAG - De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Trans-

port-Ondernemingen KNVTO gaat namens een aantal van haar leden
een schadeclaim indienen bij de Vervoersbond FNV van ongeveer een
miljoen gulden.Dit bedrag moet compensatie bieden voor de schade die
debedrijven hebbenondervondenvan de chauffeursacties in december.

Volgens deKNVTO, die de grotetransportondernemers in Nederland
vertegenwoordigt, hebben de acties van de FNV vooral de grote bedrijven
onevenredig zwaar getroffen. Die ondernemingen houden zich juist strak
aan de CAO, aldus de KNVTO. De organisatie van eigen vervoerders en
verladers, de EVO, kondigde vorige week aan een proefproces tegen de
vervoersbond aan te spannen om de geleden schade te kunnen verhalen.
Verladers zijn bedrijven die hun goederentransport uitbesteden.

Een woordvoerder van de Vervoersbond FNV zei gisteren dat de
schadeclaimvan hetKNVTO niet onverwacht komt. „We hebben allever-
trouwen in een goede afloop", aldus de woordvoerder.

CCC laat weer
van zich horen

BRUSSEL - De Belgische terreur-
organisatie CCC (Strijdende Com-
munistische Cellen) heeft weer van
zich laten horen. Het is voor het
eerst sinds op 16 december van het
afgelopen jaar in een hamburger-
restaurant in Namen vier Belgen
werden gearresteerd die er van
verdacht worden kopstukken van
de CCC te zijn. In Charleroi is in
een telefooncel een verklaring van
de CCC gevonden.

Het papier was getooid met een
rode ster, het door de CCC gehan-
teerde symbool. In het CCC-com-
muniqué worden nieuwe acties aan-
gekondigden er wordtin gezegd dat
de organisatie solidair is met haar
gevangen genomen kameraden. Het
viertal gevangen genomen CCC-le-
den liet een week geleden zelf ook
van zich horen. Het Brusselse blad
'Le Soir' ontving toen een verkla-
ring van de vier mensen waarin ze
hun lidmaatschap van de CCC toe-
gaven en opriepen tot 'voortzetting
van de strijd. Tegenover de autori-
teiten weigerden de vier elke ver-
klaring af te leggen. De vier mensen
die gevangen zitten zijn Pierre Ca-
rette, Pascale Vandegeerde, Didier
Chevolet en Bertrand Sassoye. Zij
worden er van verdacht tot de kop-
stukken van de CCC te behoren, de
organisatie die sinds oktober 1984
een groot aantal bomaanslagen in
België gepleegd heeft.

Museveni
beëdigd als
president

van Oeganda
KAMPALA - Oeganda heeft sinds
gisteren een nieuwe president. Het
is Yoweri Museveni, 40, de leider
van het Nationale Verzetsleger, die
vorige week het militaire bewind
van generaal Tito Okello ten val
bracht. Museveni werd beëdigd tij-
dens een plechtigheid in het parle-
ment in Kampala. Okello was vo-
rig jaar juli via een staatsgreep
aan de macht gekomen.

Museveni fungeerde na de val van
dictator Idi AminDada in april 1979
in diverse regeringen, maar ging in
1981 ondergronds om een guerrilla-
oorlog te leiden, die er uiteindelijk
toe leidde dat hij in het weekeinde
de macht in Oeganda kon overne-
men. Zijn rivaliteit met Okello da-
teerde van jaren her, toen beiden in
ballingschap waren gegaan ten tijde
van de dictatuur van Amin. Museve-
ni was de voornaamste pleitbezor-
gervoor een guerrilla-achtige volks-
oorlog. Museveni verweet Okello
sinds hij vorig jaar aan de macht
kwam vooral geen orde op zaken te
hebben gesteld binnen het notoir
bandeloze regeringsleger. Hij wil
een vrije economische koers volgen
en heeft de meeste Afrikaanse rege-
ringen ervan beschuldigd corrupt te
zijn en de belangen van hun volken
te negeren. De nieuwe president be-
loofde de democratie in Oeganda te
herstellen.

Vliegtuigje
neergestort:

21 doden
MEXICO-STAD - Alle 21 inzitten-

den van een DC-3 passagiers-
vliegtuigje zijn gisteren om het
leven gekomen toen het toestel
in slecht weer neerstortte bij de
plaats Los Mochis in Mexico. Het
toestel maakte een binnenlandse
vlucht in Mexico.

PUNT UIT
Tarieven
" De Nederlandse Maatschap-
pij tot Bevordering der Tand-
heelkunde (NMT), de beroeps-
organisatie van de tandartsen
in ons land, is het in beginsel
met de particuliere ziektekos-
tenverzekeraars eens geworden
over een landelijk geldende ta-
rievenlijst. De NMT-leden zul-
len vanavond in een extra le-
denvergadering over de invoe-
ring van vaste particuliere ta-
rieven beslissen.

Granaat
" Een ontploffende brisant-
granaat in een brandende
houtkachel heeft twee inwoners
van het Brabants»Bergeyk de
schrik van hun leven bezorgd.
De koperen punt van de gra-
naat boorde zich in de wand
van de keuken waar de kachel
stond. Een bewoner raakte
lichtgewond aan het gezicht
door rondspringende vonken.
Het projectiel scheerde boven-
dienrakelings langs zijn hoofd.
De granaat heeft vermoedelijk
tussen de partij hout gezeten
die afgelopen zomer in de buur!
van Arnhem was gekocht.

Zwart geld
" De rijkspolitie in Alkmaar
zegt aanwijzingen te hebben
dat de visserijsector in de
meeste IJsselmeergemeenten
op grove wijze de hand licht
met onder meer belasting-,
boekhoud- en vismaatvoor-
schriften. Rijkspolitievoor-
lichter J. de Vries zegt deze
conclusies te baseren op een.
omvangrijk onderzoek van de
administratie van devisgroot-
handel van de gebroeders H. in
Enkhuizen. Het onderzoek
heeft volgens De Vries aange-
toond dat in '83, '84 en '85 voor
tenminste een miljoen gulden
aan zwarte lonen is uitge-
keerd. Ook is aangetoond dat
het bedrijf een dubbele boek-
houding voerde om de om-
vangrijke zwarte transacties
te administreren. Ook is geble-
ken dat sportvissers en vis-
stropers in '83 en '84 voor kapi-
talen aan vis hebben gevangen
en zwart hebben verkocht.

Boos
" De Spaanse stierenvechters
zijn boos op de regering die een
eind wil maken aan hun specia-
le positie in de sociale verzeke-
ring. Op een bijeenkomst in
Madrid hebben 200 toreros be-
sloten dat ze in staking gaan en
hun werk pas hervatten als de
regering hen 'net als mijnwer"
kers en vissers' weer een bij-
zondere status bij diverse ver^
zekeringen verleent vanwege
het gevaar van hun beroep en
de uitzonderlijke omstandighe-
den waaronder zij dat moeten
uitoefenen.

Omgekomen

" De opvarenden van de dins-
dagavond bij Hoek van Hol-
land op de Nieuwe Waterweg
overvaren zandzuiger, de 52-ja-
rige schipper en eigenaar T.
Versluis uit Krimpen aan de
Lek en de 19-jarige matroos M.
J. van Gelder uit Sleeuwijk,
zijn hoogstwaarschijnlijk ver-
dronken. Hun lichamen zijn
nog niet aangetroffen. De schip-
per had een defect aan de stuur-
inrichting gemeld. Het werk-
schip was dwars op de vaar-
richting komen te liggen. Een
met kolen geladen bulkcarrier
kon de zandzuiger niet meer
ontwijken

Te grabbel
" De SGP-fractie in de ge-
meenteraad van Staphorst
heeft felle kritiek geleverd op
het toeristisch samenwer-
kingsverband West-Overijs-
sel. Het is de SGP volledig in
het verkeerde keelgat gescho-
ten dat deze organisatie, waar
Staphorst ook lid van is, op de
Vakantiebeurs in Utrecht ook
op zondag folders heeft uitge-
deeld. „Op deze manier wordt
de naam van Staphorst voor
duizenden mensen te grabbel
gegooid. Dat mag niet en dat
kan niet", aldus SGP-woord-
voerd er W. Bron.

Achtervolging
" De politie heeft in de nachi
van dinsdag op woensdag in
Hasselt twee Amsterdammers,
20 en 18 jaar oud, aangehouden
na een wilde achtervolging,
waarbij op de auto van het
tweetal werd geschoten. De
twee mannen hadden in Raalte
uit een winkel video-appara-
tuur gestolen.

Drilboren
" De Nederlandse bouwwereld
kan opgelucht ademhalen. Bij
de sloop van de oude Groninger
Universiteitsbibliotheek mag
de hele dag gebruik worden ge-
maakt van pneumatische en
hydraulische apparatuur. Dat
heeft het Gerechtshof in L,
warden in hoger beroep u
sproken. Eerder bepaalde de
president van de rechtbank 17»
Groningen dat drilboren eU
verband met geluidshi
voor omwonenden vanaf 1i'
's middags niet meer mor
worden ingezet.

(ADVERTENTIE)
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HfiLLO fUteffAAL f \

Wyl fö)fë waren al goedkoop, maar nu slaan alle

Av^nÉ^^l stoppen echt door! K^LAl^l

KARNAVALZKOUS^ne^jff
Dus ook op schmink.

Wees er snel bij!

Speelgoedpaleis Bart Smit
201942 Heerlen, Bongerd 8, tel. 045-713592

Donderdag 30 januari 1986 "3
Limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

De mini-lichtkrant

\ . -- ij|JP%

Deze mini-lichtkrant geeft uw reklameboodschap een extra bewegende dimensie!
U kunt uwklanten op professionele wijze informeren. Zowel met lossekreten als meteen
tekstprogramma.
Het geheugen van deze informatie-computer is 235 karakters groot. (Stroomstoring?
Geen probleem, het geheugenwerkt op batterijen!)
De bediening is simpel. U steekt de adapter in het stopkontakt en tikt uw teksten in.
De teksten lopen van rechts naar links met een door u gekozen snelheid.
Te allen tijde kunt u op eenvoudige wijze de tekst veranderen.



BARDAMES gevr. v/d
middag en/of avond. Tel. na
14.00 uur 045-462500.
BARDAMES gevr. Tel. na
20.00 u. 045-464163.
BARMEISJES gevraagd.
Tel. 045-222748 0f^22451.
MEISJES gevr. v. privé en
escort. Tel. 045-424987.
Een eerlijke kans op een
vaste baan!! Wij zoeken
voor onze buitendienst (afd.
abonnementenwerving) 2
medewerk(st)ers, leeftijd
tussen 25 en 40 jaar. Voor
serieuze mensen die over
een doorzettingsvermogen
beschikken en bereid zijn
om hard te werken, bieden

en gratis opleiding en
bij gebleken geschiktheid
een vaste baan in loon-
dienstverband met een pri-
ma salaris en onkostenver-
goeding. Belangstelling?
Bel voor een afspraak
04498-55259. Tijdens kan-.tooruren 9-12 uur en 13.30-
-17.00 uur, leesportefeuille
Antoine. Broekstraat 5,
6125 AN Obbicht.
BROOD-BANKETBAK-
KER gevr. omg. Sittard.
8r.0.n0. SI 235 LD 6136 ER
Sittard, Baandert 16.
Privéclub vraagt MEISJE.
Bel voor informatie 04494-
-45098. »
Gevr. serieuze CHAUF-
FEUR als bijverdienste m.
eigen auto, lfst. oudere
heer. Inl. 045-718033 of 045-
-212398 voor direct.
Part-time TAXICHAUF-
FEUR gevraagd, persoon-
lijk aanmelden. Taxibedrijf
Bor-Tax, Putstr. 103, Bom.

VERDIENSTE. As-surantiekantoor zkt. aktie-ve free-lance vertegenwoor-
digers m/vvoor de verkoop

i-zekeringen in Zuid-'.imbure. Ervaring geen
aak, voor opleiding
door ons zorggedra-

Inl. tijdens kantoor-tel. 045-225367.

' OOfCT/lf WEL VEEL GEÏMITEERD1*/i/ MAAR NOG NOOIT CEiVïMAARI|
i^%k s l^i »3' iPHfe^ «r^_ Fietsmolière met perforatie. In diverse kleuren, leder'Queenie'-pump in de kleur zwart, zwart leder veterboot. Maten 36 -40 ' VOO* hff & VOOT h®^!....J

Pi ifl f*s7/M lederCollege-look instapper. In diverse mode-
■Ü Br ■ fl*~? ff/M Puma 'VILAS' maten 36 -46 m, kleuren. Maten 40 t/m 45 Winkelprijs 99.95 soepele suede herenschoen. In zwart en rWw J /# '"-

'
E feL»^^^ ■■■ Adviesprijs 94.50M\ Deze week minder dan de halve prijs zwart/grijs. Maten 40 -46 Winkelpr. 69.95 £ W W M J/ \;1

|Ï-J/-«C JÉfftnl Ü LEDER J| VECHT iP*. W**'H m
w— '"^ Ufltujjjg a&&"°**' , ij^riß^^^^ LEDER \ J*g£—""^"Üpd lIéM^I IÉO

Triainingspak in marine/bleu ADIDAS 'Starting'kinder trainingspak, I I 11 JII f f I TJ 11 | "SS 4 .zijstraat scheisberg, I émet bai^P^***^ Q
en kobalt/grijs. in marine en bleu/marine. fl fl V V flfl flfl I 111 I te1.045-722388 donderdag koopavond I 00 /o katoenen twill in >Maten 116/176 MM Maten 104/176-Adviespr. 99.95 Ifl^Klfl^ flfl.^M flfl H flflflfl . I KERKRADE | Ley' s hston^ w.f t

hed „.,. kleuren zwart marine en
WinkPinrk fióq;Bß flfl flflflfl VA flfll vB flfl I MM fl V f Nuiianderstraat 102(centrum Kerkrade) spijkerbroek. Maten 26/34 grijs. Maten 29-38
Zéén hJ1 flfl ■ MB Mk flfl flflflfl flfl flfl A. fl flfl fl MM MM a§' tei. 045- 455919 donderdag koopavond I Winkelprijs 99.95 Winkelprijs 79.95weekUU* Alleen IVflfl fl I^H| lilll^F Jl m^J LmT I ROTHEM " MEERSSEN MB MfcMaten 5/9 tleZe Mil ■_ VM ~ ~ 77^^^ j I Koopcentrum 'Au Ciel', Kuilenstraat 75 Alleen MMMM Alléén K"W' \ mm Nl I Uil 111nf^ ..rcnrZ^Si^^ ~ ffo/""" ' " ""^^^^^ " J

AUSTIN ROVER

Nederland gaater
15%extraopvooruit

-—l / / .—n in \
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Voor de Nederlandse automobilist die aan 'n nieuwe auto toe is, breken lijkeprijs in een nieuweklasse-auto gaatrijden. Een drietal voorbeelden
goede tijden aan. Dankzij Austin Rover. , , , : . .

Intpmilpnhiivppn ANWB/BOVAG AustinRover „.. ,ln te ruilen birv. een koersliist* dealerkoersliist Bl' aankooPvan een:
BijaanschafvaneennieuweAustinMetro,MaestroofMontegois%extravoordeel! ■—

! Als uuwhuidige auto inruilt bij een AustinRover dealer en daarvoorin SK?S2 f4-s°°" f 6-9<>o,- Austin Metro surf

deplaats een Austin Metro, een Maestro ofeenMontego aanschaft, kunt odeurs'B2' f7.500- f10.650- AustinMaestro 1300u maar liefst 15% van de aanschafwaarde van zon nieuwe Austin ver- Renault '8 GTL c:ombl fQn en f T , lCftdienen. Behalve dat uvoor het financiële voordeel kiest, kiest uvoor een 5-deurs 83 | i ö./^U,- [ I 13.250,- | Austin Montego Estate

1 klasse auto dieop alle onderdelen dekonkurrentie achterzich laat. | -anwb/bova,-, koersi.is, wn *bt .^ »CM Jktw cMI nle, voor de Aus„ n Melro va„. M.„,ro comme^i en df Mon,eeo Gomm.,^. Haastu!
Bovenop denormaleANWB/BOVAC-inrailwaarde. , . , . , : . ,; - Umdat het een kortlopende aktie betreft, doetververstandig aan bijtijds
Het 15%inruilvoordeelkomt uiteraardbovenop deofficiële inruilwaarde naar deAustin Rover dealer te gaan. Het wordt dekomende weken extravan uw huidige auto, toegepast volgens de normen van de ANWB/ druk bij onze dealers met inruilen.Want wie wil er nietop vooruit gaan?
BOVAG-koerslijstlndepraktijkbetekenthet datuvoor 'n zeeraantrekke- Er is al een Austin Montego v.a. f 23.990,-

Nuvoordelig inruilen bij uwAustin Rover dealer.
Prijzen inkl. BTW, exkl. afieveringskosten. Prijs- en specifikatiewijzigingenvoorbehouden. Afgebeeld de Austin Montego Mayfair.

BEEK, BV Autobedrijf Spronken-Beckers, Pr. Mauritslaan 97, tel. 04402-75945. DOENRADE, "De Uiver Car" BV, Provincialeweg
Noord 85, tel. 04492-1931. HEERLEN, AutobedrijfBalt BV,Kasteellaan 1, tel. 045-721541. HORN, Automobielbedrijf Van lersel,
Beegderweg 2, tel. 04758-2744. MAASTRICHT, Auto L. Lausberg BV, Spoorweglaan 20, tel. 043-216253. SITTARD, Have Auto-
mobielbedrijf, Industriestraat 31, tel. 04490-15195. SUSTEREN, Firma J.H.J. Moorthaemer,Rijksweg Noord 16, tel. 04499-1549.
SWALMEN, Autobedrijf Harrie Janssen BV, Bosstraat 51a, tel. 04740-1621. VENLO, AutobedrijfMartens BV Tegelseweg 136,
tel. 077-12458. VENRAY, Auto Mobiel Venray BV, P Brugmanstraat 1 (hoek Maasheseweg), tel. 04780-81032.

I BROMFIETSVERZEKERING
AUTOMAAT JAARPREMIE 75,-
VERSNELLING JAARPREMIE 153,-

-incl. kosten, plaatje en groene kaart (enz. enz.)
Een telefoontje en alles wordt voor u geregeld of:
vul onderstaande coupon in.

I " 1| Naam + voorletters Merk: J
" Adres: Type: j
| Postcode + woonpl.: frame:nr.: I

Groene kaart: ja/nee
0 U Automaat: janee .

VELD ASSURANTIËN II.NI. GEURTS ASSURANTIËN B.V.
Nieuwstraat 116 Nieuwstraat 22-24
6431 KR Hoensbroek 6431 KT Hoensbroek
Tel.: 045-215458 Tel.: 045-221090 199700

Bij beschikking d.d. 16 ja-
nuari 1986 van de kanton-
rechter te Maastricht werd
handlichting verleend aan
Jolanda Catharina Lam-
bertus van der Linden,
wonende te Epen, ge-
meente Wittem, aan de Ju-
lianastraat 18 tot het deel-
nemen aan de vennoot-
schap onder firma Van der
Linden, grondverzet- en
loonbedrijf' gevestigd teEpen aan de Julianastraat
18 en tot uitoefening van
de bevoegdheden welke
noodzakelijk zijn voor de
normale dagelijkse gang
van genoemd bedrijf.
Mr. 11.E. Menger,
advocaat en procureur
Tongersestraat 2,
Maastricht.

Confectieatelier heeftSNIJCAPACITEIT over
event. m. modellen en pa-
tronen. Tel. 045-270024.
Welke kleine AANNEMER
heeft interesse in het ma-
ken van: garage 5x4 gmet-
seld, betegelen ierras(vorstvrije tegels) 50-60 m2,
plaatsen enkele kozijnen.
In Hoensbroek, 045-210942.
Groot Limb. Confectie-bedr. zkt. nog enkele erv.
THUISNAAISTERS, zon-
der enige erv. gelieven niet
te reageren. Wij zijn telef.bereikb. tuss. 10.30 - 13.00tel.nr. 045-259564. t

Gevr. erv. STRATENMA-
KERS. Tel. 045-250238.
Dames voor PRIVEHUISgevr. Tel. 04494-53024.
Fotograaf zoekt MODEL-
LEN? Ben je spontaan en
vrij? Wil je wat bijverdie-
nen? Schrijf dan een brief-je, liefst met foto. Br. o. no.MA 367 LD, Stationsstr. 26,
6221 BN Maastricht.
Berkon B.V. Bom. tel.04498-54795. Gevraagd voordiverse projecten: LAS-
SERS, electrisch/C0 2

, pijp-
monteurs, zelfst. vlgs. iso,hulpmonteurs, onder-houdsbankwerkers, plaat-
werkers bekend met lucht-
kanalen, montagemede-
werkers. Hebt u interesse,
maakeerst een telefonische
afspraak op maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 11.00
uur.
Vereniging 4e klasse
KNVB zoekt voor het sei-
zoen '86/76 een TRAINER.
Schrift, soll. met referentie
en verlangd salaris richten
aan het secretariaatK. Vol-
ders, Kremerstraat 11, 6466
JA Kerkrade.
Ervaren FRITUREHULP
gevr. voor de carnavalsda-gen. Kerkrade-West, tel.045-419400 na 16.00 uur.
BARDAME gevr. Postillon
Bar Linne. Tel. 04746-3305.
Tabak- en lect. spec.zaak
omg. Heerlen vrgt. deg. netMEISJE (17-18 jr.) part-
time evt. fulltime lfst. meterv. (niveau MAVO). Br.o-
.no. GE 163 LD Markt 3,
6161 GE Geleen.
ESCORT zoekt meisje of
vrouw om mee samen te
werken. Tel. 045-320905.
Zelfst. HULP gevr. voor fu-
ture, te meld. na 18.00 uur,
tel. 045-455149.

i b,

>
Heerlen

Schelsberg 149. Woonhuis te koop

’ 149.900,-. 7 slpk., luxe keuken, bijkeuken,
gr. woonkamer, 2 badkamers, zolder, c.v.
en boiler gas. Garage. Tel. 04492-3500.

<

f GELD NODIG?
ZONDER ONDERPAND, DISKREET EN SNEL
(binnen Vz dag kontant voor u beschikbaar endesgewenst thuisbezorgd). U betaalt bij ons nooit
extra kosten; alle leningen tegen normaletarieven

als bij nagenoeg alle banken.

PERSOONUJKE LENINGENI Persoonlijke leningen, zonder onderpand verstrekbaar en meestal kwijt-
schelding bij overlijden en bij blijvende invaliditeit.

I netto in aflossing In maanden
handen 84x 60x 48x 36x 24x
5.100 - 114,- 135,- 170,- 240 r
7.500 - 167,- 198,- 250,- 354,-I 10.100 - 219 r 261,- 330 r 470,-

I 15.000 257r 326,- 387,- 491<■ 699<I 20.000 342,- 435,- 517,- 655,- 932,-
I 25.000 428,- 543r 646r 818,- 1165,-I 30.000 514r 652 r 775,- 982,- 1398,-I 35.000 599 r 761,- 905,- 1146 r 1631,-
I 40.000 685,- 870,- 1034r 1310r 1864,--150.000 871r 1087 r 1292r 1637,- 2331,-

-effekt. rente vanaf 10.100,-: 11,6%; tot 10.000,-: 13%

I Elk bedrag naar draagkrachtvoor iedereen beschik-■ baar bij voldoende vast inkomen of W.A.0., leeftijdI 21 tot 64 jaar(soms kunnen wij ook W.W.-ers en be-
jaarden van dienst zijn: vraag inlichtingen).

Heeft u al een lening, bij ons of elders?
Dit hoeft geen probleem te zijn.I Heeft u erg hoge lasten? Informeer steeds vrijblij-

vend naar onze vele mogelijkheden.

HUISBEZITTERS:
EXTRA LAGE LASTEN

le, 2e EN 3e HYPOTHEKENI ZONDER TAXATIEKOSTEN.
| KREDIET- . LOOPTIJD IN MAANDEN

BEDRAG 24Óx 180x 120x 60x
I 10.000 105,- 116r 140r 219,-
I 15.000 158^ 174r 210,- 329,-
I 20.100 203,- 224 r 273,- 441,-
I 25.000 252r 279r 339 r 548,-
I 30.000 303,- 334,- 407,- 647,-
I 40.000 404,- 446,- 543,- 863,-
I 50.000 505r 558,- 679,- 1079,-
I 75.000 757 r 837r 1019,- 1618,-

AFHANKELUK VAN DE WMRDTvAN UW WÖnInGI KUNNEN DE TARIEVEN VARIËREN.

I U KUNT ONS DAGELIJKS KIES VOOR UW LENING
BELLEN VAN 9 TOT 21 UUR. EEN Veiug ADRES: WU
nüc QQcnnn^ Z,JN gediplomeerd
llah-//nll 1* FINANCIERINGSDES-I ÜI"JttUÜUÜ KUNO|GE EN 25 JAARI rïvïi^^^^rsnrrf r\n vertrouwd krediet-

bemiddeuwr .
I lid van de ned. ver. VAN FINANCIERINGS-ADVISEURS N.V.F.

HOOFDSTRAAT 9 NABIJ MARKT CENTRUM HOENSBROEK



Ontzetting
In de VS richtte de aandacht van
het publiek zich vooral op de 37-ja-
rige lerares Christa McAuliffe, die
uit een groot aantal belangstellen-
de burgers was uitgezocht om de
vlucht mee te maken. De vreugde-
uitingen van haar leerlingen in
Concord (New Hampshire), die de
lancering via de schooltelevisie
volgden, sloegen om in kreten van
ontzetting. Ook bij familieleden en
vrienden van de astronauten die
bij het vertrek op de lanceerbasis
aanwezig waren, was de schok op
het gezicht te lezen.
De televisiestations besteedden uit-
gebreid aandacht aan de ramp en
lieten de explosie herhaaldelijk
zien. Ook in de Sovjetunie zijn de
beelden van het ongeval uitgezon-
den. Het officiële persbureau TASS
melddekort dat het ruimteveer was
geëxplodeerd.

Vermoeden
Deze twee „boosters" stuwen de
ruimteveren gedurende onge-

veer twee minuten omhoog. De
drie eigen motoren van de
shuttle werken daarna nog eens
ongeveer acht minuten. Voor de
lancering worden de twee hul-
praketten en het ruimteveer ge-
koppeld aan een reusachtige
tank, waarin ongeveer 700.000
kilogram brandstof is opgesla-

gen. Naar het zich laat aanzien,
is het de explosie van die enor-
me brandstoftank die verant-
woordelijk is voor de vernieti-
ging van de Challenger.
In tegenstelling tot andere ruim-
tecapsules bieden de shuttles
veel ruimte aan passagiers en la-
ding. ledere astronaut heeft een
privé-slaapruimte en aan boord
is ook een keuken. Zelfs een toi-
let is beschikbaar, zodat de astro-
nauten zich niet meer zoals vroe-
ger moeten behelpen met een
plastic zak. Het belangrijkste
kenmerk van de ruimteveren is
echter hun aanzienlijke vermo-
gen om zware ladingen mee om-
hoog - en zelfs weer mee omlaag- te nemen.

'Roger, throttle up' waren de laatste woorden

Alles leek weer
een succes

te worden...
Van onze correspondent Henk Kolb

WASHINGTON - Op Cape Canaveral leek dinsdagmor-
gen alles te wijzen op een succesvolle lancering van de
25ste shuttle-vlucht vanaf een nieuw platform. De be-
manning had zich goedgemutst laten filmen aan de ont-
bijttafel, waarop een grote taart prijkte met de tekst
'Good Luck'. Na drie dagen van frustrerend uitstel onder
meer wegens een verkeerde weersvoorspelling en een
niet goed sluitende deur, die noch met een slecht werken-
de elektrische boor, noch met een ijzerzaag kon worden
gerepareerd, zou Challenger vertrekken.

Op de tribune van het ruimte-
vaartcentrum verzamelden zich
de toeschouwers: de man en
twee kinderen (9 en 6 jaar oud)
van onderwijzeres Christa
McAuliffe, leerlingen van haar
middelbare school in Concord
(New Hampshire), haar ouders.
Juichend had zij zelf toegeke-
ken bij de vorige lancering.

De kinderen praatten opgewon-
den onder rode baseball-petten
en klapten verrukt in hun han-
den, toen zij na weer twee uur
uitstel om ijs te ontdooien, op
vijf kilometer afstand de eerste
dampwolken en vuurstoot van
de startende Challenger zagen
en toen hoorden bulderen tot de
grond onder hun voeten ervan
dreunde. De koele formele NA-
SA-stem uit de luidsprekers zei:
'Lift-off.
In scholen alom in de VS keken
miljoenen kinderen mee. Voor
hen zou Christa McAuliffe van-
uit de ruimte twee lessen ge-

ven, om te laten zien waarom
dit programma nodig was en
de jonge Amerikaanse burgers
voor te bereiden op een vol-
wassen bestaan dat met de
ruimte nauw verbonden zou
zijn. Christa McAuliffe was
volgens de mensen in haar om-
geving iemand die ongewone
dingen deed en risico's durfde
nemen, een kind van arme
ouders uit Boston, dat haar
studie onder meer betaalde
met het inpakken van 'candy
bars' in een fabriek.

Van haar eerste kennismaking
met gewichtloosheid in een
steil duikend vliegtuig had zij
opgetogen gezegd: „Je bent net
Peter Pan. Plotseling begin je te
zweven".
De leerlingen van de middelba-
re school in Concord zaten bij
elkaar in de aula naar de lance-
ring te kijken. Ze deden in koor
mee met het aftellen. Gejuich
op het moment van de start,

" feestmutsen, luidruchtig ge-

blaas op toetertjes, serpentines.
Op NASA's VIP-tribune in Flo-
rida barstte de traditionele aan-
vuringskreet los: 'Go shuttle.
Go!'. De ouders van Christa
McAuliffe staarden gefasci-
neerd en ontroerd en vervol-
gens verstijfd omhoog in de
strakblauwe hemel, waar zich
plotseling een geiser van vuur
ontwikkelde en allerlei wilde,
witte condensstrepen, toen de
constructie van ruimtevoertuig,
hoofd-brandstoftank en twee
kleinere tanks terzijde, uit el-
kaar barstte. De officiële vlucht-
begeleiding signaleerde 'kenne-
lijk een ernstig mankement.

De vluchtleiding had juist aan
Challenger het commando ge-

Het bleek onzin: deze ruimte-
vaartuigen hebben geen ont-
snappingsmechanismen. Er
was geen kans op overleving
van de bemanning, die nog ver
af was van de baan die de Chal-
lenger om de aarde zou gaan be-
schrijven. De parachute was
van reddingspersoneel, dat al-
leen maar kon melden dat van
de bemanning geen spoor viel
te bekennen.

De VS bevinden zich in staat
van droefenis en twijfel. Bor-
man, voormalig astronaut zei:
„We stellen tegenwoordig on-
derwijzers bloot aan risico's
die vroeger alleen door testpi-
loten werden genomen. Ande-
ren zeiden zich net zo te voelen
..

geven 'Go full throttle' wat zo-
veel betekent als 'geef vol gas.
Commandant Francis Scobee
bevestigde prompt in het ge-
bruikelijke jargon voor een be-
grepen opdracht: 'Roger
throttle up'. Het waren zijn
laatste woorden, want op dat
meest gevaarlijke moment van
de vlucht, als de belasting het
grootst is, kwam de explosie.

De zogenaamde routine was be-
driegelijk gebleken het was
geen bustochtje naar de ruimte,
al waren de lanceringen al zo
gewoon dat de commerciële te-
levisiestations die niet meer
rechtstreeks uitzonden. In de
buurt van de met witte pluimen
achter zich aan vallende restan-
ten werd een parachute zicht-
baar. Televisiecommentatoren,
met brekende stemmen wanho-
pig op zoek naar bemoediging
veronderstelden aanvankelijk
dat aan dat valscherm de neus-
kegel van de Challenger zou
kunnen hangen met de beman-
ning erin.

als toen zij hoorden dat presi-
dentKennedy was vermoord.

Nog dinsdagmorgen had de
New Vork Times in een hoofd-
artikel het succes van de Voya-
ger 2, en zijn foto's van Uranus,
prijzend vergeleken met het feit
dat NASA het grootste deel van
zijn budget van ’ 20 miljardbe-
steedt aan het naar de ruimte
brengen van volksvertegen-
woordigers die over geld voor
het ruimteprogramma beslis-
sen. En van een onderwijzeres
'om de appel een beetje op te
poetsen*. Bij het aan boord
gaan. kreeg Christa McAuliffe
van een der helpers een glim-
mende rode appel mee.
De Times: „Als NASA blijvende
steun wil voor een vooruitstre-
vend ruimtevaartprogramma,
zal het wonder van de aan-
schouwing van nieuwe werel-
den heel wat meer goed doen,
dan een 'soap-opera' in een
baan om de aarde". Dat bleek
achteraf een zeer schrijnend bij-
schrift.

" Een beeld dat geen commentaar behoeft: de ouders van de lerares
Christa McAuliffe, een van de zeven inzittenden van de Challenger, en haar
zuster Betsy in diepe smart. Wat een succes leek te worden, eindigde nogti|dens de startfase in een verschrikkelijk inferno, waaruit voor de zeven
astronauten geen ontsnappingsmogelijkheid was.

binnen/buitenland

Reagan na ondergangvan space shouttle:
„Niets houdt hirr op”
ONTZETTING NA RAMP
MET DE CHALLENGER

iVanderedactie buitenland
ËW VORK/CAPE CANAVERAL - Op het verongelukken
*h het Amerikaanse ruimteveer Challenger, dat dinsdag
°ft na de lancering ontplofte en waarbij alle zeven astro-

nauten om het leven kwamen, is over de hele wereld met ont-etting gereageerd. De verslagenheid in de VS riep zelfs her-* op aan de reacties na de moord op president John

" Kennedy. DeVS werden tegelijkertijd aangemoedigd doore gaan met hun ruimteprogramma.

re sidentReagan, die zijn jaarlijkse
foonrede', de State of the Union,
'egens de ramp een week uitstelde,
'eld een korte emotionele toe-Praak voor de Amerikaanse televi-
'e- Hij verklaarde dat hij en zijn

Nancy in het diepst van
lüri ziel zijn getroffen door het on-
eluk. „Wij delen de pijn met de

I 'e}e bevolking", zo zei de president.
I IIJ sprak van een „dag v*n rouw en
'gedachtenis".

Ij

j,eagan liet weten vastbesloten te
I |IJn het ruimtevaartprogramma

j,°ort te zetten. „Niets houdt hier op.
If zullen meer shuttle-vluchten vol->en en er zullen meer burgers de

in gaan". Hij verklaarde ech-
?r dat er geen vluchten meer wor-er> uitgevoerd, voordat de veilig-
re'd bij bemande ruimtereizen is
i^vaarborgd.e President zag de beelden van de

op televisie, hetgeen voor
"^ern een „traumatische ervaring"Las. Volgens Witte-Huiswoordvoer-
jerLarry Speakes keek hij „als ver-I i°°fd" naar het ongeluk. De zegs-man verklaarde dat de omgekomen
"Stronauten niet beter kunnen wor-
Jen geëerd dan door voortzetting
ar> het ruimteprogramma.

r :—

Uit de hele wereld kwamen condo-
leances binnen. De Sovjet-verte-
genwoordiger bij de VN, Vasily
Safronsjoek, sprak op een perscon-
ferentie zijn „diepe droefheid" uit
en betoonde zijn medeleven met de
nabestaanden van de bemannings-
leden. De Britse premier Thatcher
en koningin Elizabeth stuurden
Reagan boodschappen waarin zij
blijk geven van hun medeleven.
„Het is tragisch dat dit succes de
tol heeft geëist van jonge, moedige
levens", aldus mevrouw Thatcher.
De Canadese premier Brian Mulro-
ney liet weten geschokt en be-
droefd te zijn, maar stelde dat het
ongeluk „ons niet moet ontmoedi-
gen om door te gaan met dit groot-
se avontuur".

De Westduitse regering stuurde een
boodschap naar Wasington, waarin
gesproken werd over een „tragisch
ongeval". De Franse president Mit-
terrand stuurde Reagan een condo-
leance-telegram. „Het is altijd het
lot geweest van moedige volkeren,
van ontdekkers van nieuwe werel-
den om een hoge prijs te betalen
voor vooruitgang. Maar wij weten
dat niets de mensheid kan ontmoe-
digen in haar mars voorwaarts", al-

dus de boodschap van Mitterrand.
Het Nederlandse ministerie van
buitenlandse zaken verklaarde het
ongeval „ten zeerste te betreuren".
Een woordvoerder zei te hopen dat
dit de Amerikanen er niet van zal
weerhouden door te gaan met hun
ruimtevaartprogramma.
De secretaris-generaal van de VN,
Javier Perez de Cuellar, en de Vei-
ligheidsraad eerden de beman-
ningsleden van de Challenger, die
„hun leven gaven bij het verleggen
van de grenzen van de menselijke
kennis". De Europese ruimtevaart-
organisatie ESA sprak van „een
droeve gebeurtenis voor de hele
ruimtevaart".

Challenger werkpaard
van ruimteveervloot

Van de redactie buitenland
NEW VORK-De dinsdagveron-
gelukte Challenger was het
werkpaard van de kleine vloot
van ruimteveren. Het veer, de
tweede van de vier gevleugelde
ruimtevaartuigen, had de mees-
te - negen - succesrijke retour-
vluchten achter de rug, toen het
noodlot toesloeg. Aanvankelijk
was het toestel bedoeld voor
proefnemingen, maar toen het
eerste ruimteveer Columbia
vier ruimtevluchten had uitge-
voerd, werd alsnog besloten de
Challenger ook uit te rusten
voor dienst buiten de damp-
kring.

De Columbia is de zwaarste van

de vier, maar verder zijn alle toe-
stellen bijna identiek van ont-
werp en bouw. Elke shuttle heeft
een lengte van 37 meter en een
spanwijdte van 24 meter. De
vaartuigen zijn ontworpen om in
de ruimte te vliegen en op eigen
kracht op aarde terug te keren.
Daarentegen hebben zij hulp no-

dig om in deruimte te geraken.
Om te ontsnappen aan de zwaar-
tekracht van de aarde wordt ge-
bruik gemaakt van hulpraketten.

Journalisten in het straalaandrij
vingslaboratorium

van Pasadena in de
Amerikaanse staat Californië die dereis
van de ruimtesonde Voyager-ii ver-
slaan, kijken naar televisiebeelden, kort
na de ramp met het ruimteveer Challen-
ger. In beeld: de moeder van de veron-
gelukte Christa McAuliffe.
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Part-time TAXICHAUF
FEURS, woonacht. Brs..
ook stud. en WAO-ers. Ju-
lianastr. 6 Brunssum 045-
-252444.
Ervaren BUFFETHULP

Lft. tot 30 jr. Tel.
04402-71970.

Gevraagd ervaren
voorman metselaar

metselaars, steller, timmerman
Tel. 04455-1871

OBER en portier gevr. voorde carnavalsdagen. HetStrecperkruis Schaesberg.
ENTERTAINER disc-joc-key gevr.Tel. 04405-2967 na18.00 uur.
Gevr. SLAGERSLEER-LING. Slagerij van Well.Tel. 045-452088.
Part. FRIT.HULP voor frit.in Sitt. Tel. 045-324063 tus-sen 9 en 12 u.
Wij zoeken een ENTHOU-SIASTE vent. Voor onzeambachtelijke slagerij. Wijdenken aan een schoolver-
later van ± 17 a 18 jaardiestraks eindexamen doet eninteresse heeft voor het sla-
gersvak. Schr. soll. aan: P.Wetzels^ Nieuwe Markt la,
6365 BG Schinnen.

HULPJE gevr. voor bloe-
menwinkel, met ervaring
Tel. 04492-1934.

NEW LOOK B.V. Baanstr.
101 Schaesberg. Schoon-
maakonderhoud, gevelrei-
niging, uitkappen, voegen,steigerverhuur. Tel. 045--312154-312709.
Alles in één hand! Bel HansLips B.V. voor al uw tim-
mer- en DAKWERK, span-
ten, dakkapellen, isolatie,
kozijnen, interieurbetim-
mering enz. alsook alle
soorten daken, zinkwerk v.
nieuwbouw of onderhoud.
Tel. 045-453818.

Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NÖK, met de langste schrif-
telijke garantie. Tel. 045-
-224459.
STUCADOOR kan nog
binnen- en buitenwerk aan-
nemen. Tel. 045-459073.
Let op! DAKDEKKERS-
BEDRIJF Peters. Uw dak
is ons vak. Wij vernieuwen
alle daken en zinkwerk.
Ook PVC dakgootbekle-
ding. Tel. 045-312817 of
325793.
ZANDSTRALEN. Meu-
bels, velgen, auto's, gevels,
uitkappen en voegen. Te-
fen vocht impregneren,

'el. 045-259492/218363,
gebr. Timmermans.
DAKDEKKERSBEDRIJF
M. Haas voor alle vernieu-
wingen, reparaties van alle
soorten daken goten,
schoorstenen, dakkapellen,
dakbeschoten en dakisola-
tieplaten. Kerkrade/Vaals.
Tel 045-451862.

SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aann. 045--210020.
DRUMMER, m. ervaring,
biedt zich aan voor carna-
valsdagen. Tel. 045-454524.
BASSIST zoekt aansluiting
in commercieel orkest. Tel.
045-322784.

Partic. schilder
kan nog schilder- en be-
hangwerk aann. teg.
goedk. prijzen. Tel. 045-
-217714, tev. dakrepara-
ties.
ANTENNEPROBLEMEN ?
Antennebouw Koehen.
045-441693.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplcin 39. Nieuwenha-
gcn. Tel. 045-312613.
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Schilder, TEGELZETTER
biedt zich aan, tel. 045-
-220755 en 04492-4505.
Voor al uw dakwerk DAK-
DEKKERSBEDRIJF
Schripsema tel. 045-463900.
Bouwbedrijf Baade kan
nog RUWBOUW, verbou-
wingenenz. direkt aanvaar-
den. Tel. 043-644846, na
18.00 uur tel. 04499-3885.

KACHELS. Januari-uitver-
koop 50% korting vanaf
f 250.-. De Kachelsmid, Wa-
lem 21. tel. 04459-1638.
Voor de Carnaval militaire
KLEDING: koppels,
petjes, baretten, patroon-
tassen, holters. veldflessen,
mouwemblemen enz. enz.
Tevens voor overalls, werk-
broeken en jassen, truien,
sokken, schoenen en laar-
zen enz. Bij K. Stienstra en
fll.. Wagenschutsweg 21,
Palemig-Heerlen, tel. 045-
-722334. Geen koopavond.
BRANDHOUT te k. voor
’l5,- tot ’4O,- p. m3. Dae-
men's houtwarenfabriek,
Mingersborgerweg 7
Übachsberg. Tel. 045-
-751253.
Te k. KTV en stereo radio-
cass. In een koop / 425.-.
Tel. 045-460354.
Te k. AANHANGWAGEN
gesloten bovenbouw
i.z.g.st. Pr. n.o.t.k. 045--452918.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294. Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten. Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel.' 043-641044!
Goede ~KLEURENTELE-
VISIES, grote sortering,
prima spelend en met ga-
rantie: Philips grootbeeld
va. ’245,-. Radio Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
KLEURENTEEVEE. Gro-
te sort. met garantie. Alle
merken vanaf ’ 175,-;
zw./wit-t.v. vanaf ’ 75,-.
R.T.V. v. Voorst, Ganzewei-
de 48, Heerlerheide. Tel.
045-213879.
KLEURENTELEVISIES

O.a. Philips, Blaupunkt,
ITT vanaf M95-. Radio/TV
Frank B.V, Bokstr. 33,
H'heide. Tel. 045-213432.
JTek. VIDEO'S, stereo-app.,
diepvr.kasten en -kisten,
koelkasten, wasdrogers,
wasautom. teg. de helft v.d.
prijs. Alles als nieuw met
garantie en gratis thuis be-
zorgd. Vriesko, Sittarder-
weg 136. Heerlen. 045-
-727342.
AANHANGWAGENS tot
2000 kg en onderdelen voor
zelfbouwers tegen fabrieks-
Prijzen. W. Dabekaussen,

unterweg 7 Maastricht tel.043-632510.
Gas- en GEVELKA-
CHELS, oliehaarden,
electr. verwarming, div.
soorten. AAA-winkel,
Rumpenerstr. 116, Bruns-
sum.
Zoekt u nette gebruikte
MEUBELS? Of goede ge
contr. stereo's, autoradio's,
tv's en andere apparaten?
AAA-winkel. Rumpenerstr.
116. Brunssum.
KLEUREN-TV te koop,
voltransitor. Mooi toestel.
Tel. 045-417988.

KASSA'S - weegschalen,
nieuw en occ. Nu oprui-
ming demonstratiemachi-
nes. Roltex Nuth, t/o Ma-
kro, tel. 045-242880. Hoofd-
dealerRCN-Sharp.
KOOPJE weg. omst.hed.
huiskamerorgel mcl. bank
en lesboeken 045-216820.

Opruiming
Magazijnverkoop
Rechtstreeks van fabrikant
naar konsument. U betaalt
bij ons 30 - 40 - 50 of 60%
minder voor nieuwe, over-
jarige of lichtbeschadigde
apparaten, zoals: wasauto-
maten, diepvriezers, koel-
kasten, kleuren-TV's, vi-
deorecorders, stereoappa-
raten enz. enz.
Bijvoorbeeld: kleuren-TV,
67 cm + afst.bediening.
Van ’1798- voor
’1098,-.
Nergens goedkoperen met
volle garantie.
Tevens witte pomp met
elke dag de laagste benzi-
ne- en dieselprijs.

De Witte Hal
Geerweg 9, Sittard, tel.
04490-18162. Achter het
station, over de ijzeren
brug.
Te k. enkele ACCOR-
DEONS, vanaf f 100,-. Tel.
045-415270.
Te k. Thomas ORGEL 2
manualen z.g.a.n. Tel. 045-
-352650.
Alles moet weg! Goede ge-
bruikte BANKSTELLEN,
eethoeken. sl.kamers, kas-
ten enz. enz. aan spotprij-
zen. Verkoop iedere dag va.12.00 uur Akerstr. 54 Noord,
Hoensbroek.
Te koop! COMMUNIE-
JURKJE nieuwpr. in 1985
’BOO,-. Tel. 045-320193.
KOOKPL., gasforn. ’75,-,
koelkast ’ 75,-, diepvries
./ 75,-, hotel koelvrieskast

’ 450,-, snelwasser nieuw

’ 225,-. Tel. 045-725595.

za. 1 febr. Sjlotzitting Marotte
20.11 uur m.m.v. o.a. Trööt in de Goot, Bretel

Boys en Paeper en Salt.
Entree ’ 11,00.

zo. 2 febr. Resepsie prins Robaer I nao aafloup
van de kènjeroptoch

ma. 3 febr. Veel succes, mevrouw
20.00 uur Blijspel van Ted Willis met Kitty Jansen,

André v/d Heuvel, Allard v/d Scheer,
Dolf de Vries en Eric Koningsbergen.
Entree ’19.50/ f 13.50

do. 6 febr. Aauw Wieverbal
20.33 uur Entree f 6,00
za. 8 febr. Carnavalsconcert
20.11 uur L.S.O. 0.1.v. Lucas Vis. Uitverkocht
zo. 9, ma. 10 Marottebals
en di. 11 Met muzikale omlijsting van 'The
febr. Run'
20.11 uur Passe-partout ’ 15,00

Expositie Vrije Kunst '80 regio Sittard
t.m. Aquarellen, houtskool,
5 februari pentekeningen etc.
Openingstijden kassa:
ma. t/m vr.: 10.00-16.00 uur, za.: 10.00-12.00 uur en
een uur voor het begin van elke voorstelling.

Grandioze Maxwell Opruiming
Kleurenteeveevan’ 1369-voor ’ 8
Grundig ktv teletekst van ’ 2095-voor ’l4
Video vanaf ’ 7
Fornuis ’ 4
Wasautomaat van ’ 699,-voor ’ 5
Koelkast van ’ 528-voor ’ 2
Stofzuiger van ’ 229-voor ’ 1
Stereotoren al vanaf ’ 4
Compact-stereo van ’ 1399,-voor ’ 7
Betaling vanaf ’ 59 - p.r

Na wet. aanbet., vraag inlichtingen:
Eigen Service en bezorgdiens

Heerlen, Dr. Poelsstraat 14, tel. 045-718866
Geleen, Elisabethstraat 21, tel. 04494-55342

Maastricht, Hoenderstraat 7a, tel. 043-252158

PHILIPS CD-150) H. ■■ fl^H mm^t W"^^^ B^imm 11 BjjjjUßß""'^^ _^^^mmm^^^^^^^^^^^^. ü^^^HHminutenmaximaal. Hl pf mum^^mmmm^m^^^m^ P**^^»^^! II Sff V^^^^ mummmm^k^^^^^^^^ mumm^k\\ "*^B^^^^^llade-systeem met Touch" bedieningstoetsen, K€ 1 __^^muummmm^^^^^^^ mmmm* BBB^PP^JJITvTf^T^ I I mmmmmM W^u^tril^t^mu Ii^^AÉÉIHen programmeerbaar tot maximaal af%«4Vk«f% tf^^Vjk I B ül^i^i^fl I M^A^^éM^mmmmmtÊ Bjjji m^ili^H BW^B^^^^lr^-446ÜT QQfl— — A DQ I ■■Hl H a^i^Mfl ï/^^^i^MMtfSnelzoekfunktie zowel voor- als "****? MM^MjW * BfcHl |bOM
EEEZEia ffi^3Ï|H ni^^kkl l/er//c/fte Sfa/7£/e/l |2*M HM [ SOI>JY i^ianper! | Grundig/Universum 2xB uur yfö s. f iqqq ■
tojjjjjjjj;j^^m&^H& _■«_» ii ~~Z^^- "■-■■—T^^g^ IM^rr _—Twaai^w »■■*" ■■■* W"MI" * *^»^*v|

H HHRMBHHSBHBE^BSVI K |LLT-_.i^ST- ~V'> BL_JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJjH SW r^~i—^—^-^^^^^—^^^^^'^,"
1BSfiflßffi — - - — ■ I Ir^ll __________________ B?lt;*H 7*y I|■_ BHSIBMI — PIONEER SA 750 VERSTERKER I|K| 3^^^^ -qpHHBHIMBpHpVP ■__ ■ '' MM^I Klasse versterker met een hoog "Z" I 9 UÜtJup^rfCtiHIIMII 'Ivv s_"^^ *" ■ _*3>_y/

PIONEER POM 6COMPACT schillende muzieken dan begint hij
-~--—————__

vermogen van 2x62Watt kontinu * rmmmmSmmm^T—am »* GRUNDIG/UNIVERSUM programma's perfect stilstaand I - =^MDISC WISSELAAR automatisch aan de volgende 6 uur SHERWOOO EO 200 EQUALIZER aanpassen. Voor een duidelijke Alle aansluitingen, ook voor com- fr.. ... . —- —J VIDEO-RECORDER beeld, beeld-voor-beeld, slow mo- „-.„.„,:_ VH<- ~„„„„„,„, __——rtHI \ /VS'
Uniek'ln deze compact disc speler Ideaal voorbijv. horeca. Inklusief Met deze 2x 12 bandsequalizer standlezing zijn alleregelaars voor- pact disc speler Tape monitor. cnpuvrr «"r»cccTrr

Videorecorder volgens het Philips tion en picture search. Ingebouw- <*£^«mPtaiièTSf r^^^Ci^U / /ICD s tegelijk ingelegd draadloze afstandsbediening. kunt v het geluid van uw installatie zien van een lampje. Verschillende luidsprekeraanslui- iUNY TC-FX 220CASSETTE- microfoons en hoofdtelefoon i 2000systeem Uitgevoerd met de de S-kiezer voor kabel-TV met £"Ze ZtTm"Vmm*l !„ \w^s j«»W<l- \C /worden en door elkaaroeorooram- _ — — — aannassen aan de akoestiek van uw -«- . tinoen Ütt/K unieke Programm-Dialog- 32-voorkeuzetoetsen. ten umer met programma sm \ ?,,,0(oie »'s,„- \ —I
meerdeliZ^Z^SL ■**&Hk AO£m\ S "p^nes "*"^ OfiA Of_tl Super Density geluidskop. Dolby' AAA Computer (P-C-D, waardoor een >AA Los Sib^SÏÏdf Iweergave mogelijk dus 6 uur ver- 1477 net gelu.d naar uw e'gen smaak _t_VV -566^" _W =S° derdrukkl,n9:LED f>'ekm' -tó*^ JOU I zeer eenvoudige bediening. Verder „J^OlVr lUD nnS^ 7f UDX

—t^^s -I^T-T -T * fc/ _T -3CPT ___F _P veaumeters, aansluitingen voor —"»>">, immM^M I voorzien van 364 dagen timer-8 -+*—3, -mmfmmj bediening voor 79.- I/IRISTOIMFV__J I RMnanil—~~A tr&mrmmmrmmm ~._ Fï i—BB " ~ — -B
/ ■reratitir.ta^ # ■i:wim»[^.]

ja^^^^^^t\ J*ÜB gssa bt'^jiMP»^ Dolby B Gt. C! I M:y'--^"^^^^-^ss^Superstunt [rrfiïTÏl _^^ Slim-line I

ARISTONA ST 1704 TECHNICS SL QD 21 ■Ü^ cassettedeck met synchro-start H JÜÜÜBÜ^ÜHI^^^^B^^^^W I '""’PLATENSPELER PLATENSPELER TECHNICSSA 350 RECEIVER geheugen voor 16voorkeuzezen- Sl'l^^^nn "Jjfc«i*ii3HHß RArOMMiI AKAIVS2OI EOB VHS rewind.quickfmdervoor het snel 10/
Topklasse platenspeler met frontbe- Halfautomatische direct drive Konlinue uitgangsvermogen 2x 47 ders, automatisch zenderzoek- ÏÏÏÏ71ÏÏ,.S VIDEORECORDER opzoeken van een passage, beeld- ITTVR 3906VHS VIDEO-
diening inklusief MD-element, een platenspeler. Quartz gestuurd,front- Watt, computer Drive NewClass A. systeem. AM en FM afstemming, soortschakeiaar TECHNICS RS-833 W DUBBEL- foon-mix, mogelijk van afspelen van I Frontloader, plat model (9,9 cm.), scherpteregeling sleep-timer RECORDER
halfautomatische platenspeler voor bediending, autostop-tum ,rechte Tape-monitor, schuifregelaars. hoofdtelefoonaansluiting. Afm.7,=~.,'„ DECK tapes in serie. 2-kleurige FL-meters. I interaktief monitor systeem, 4 moto- Past in audiorack'. Sjieke zwarte uit- 12 voorkeurzenders, slim-line front-
een speciaal prijsje. Am MB^^ toonarm, inclusief Mét±. compact disc ingang, elektronisch mmm\Am±.Am±.

Hlm ",J':>x"';,,<<:'fcm— Dubbel cassettedeck met kopieren ren. geruisloze bediening, timervoor voering loader, VHS videorecorder. Een-
nrn *UWVm»M MD-element. TJ AMWw beveiligd, quartz synthesizer HOIQ— mW^mmfuk JiArmèmf\ op dubbele snelheid Dolby* èn C mmt^Sf\ I 28 dagen 1programma. 16 voorkeur- JÊ ü#\ knopsopname met stappen van 30 M I-=3ö." IJ7 _4IW-r JCJnr afstemming met digitale uitlezing, -4400s #^#^# -£49-^ &lA#%# en DBX ruisonderdrukkingssyteem. 1030— M^mm^mW I zenders, zenderzoeksysteem met JJWMt— ▼■ *Cfl^J minuten,S-tuner voor allekabel TV- Iftflfl-, #■ cUXW^PP.^I-"-T^ll ._ _ # y *T y Svncnrosian mogehjtne.d m;,c. -hWQ7 gaT a¥ I kwarts synihes.zer. S-tuner. aulo -+«00.- | systemen

-"MW°7 | 070I

TTTIBIII^^ Mifl JVC Vooruiten thuis
« pP -/Mtin/lCt ScH _ "^ Mi^ j—■ jamopi66 Ss ■ ■HÜHVr—' W conip^ir— c»»»*^«»^#*«*i*;^w;*«wf _-i 9E58 power i^voel Bs^ ' =^P^^='■■■■fci^BiÜiß-aaaÉi». &UD6r33nDl6oinP ' I LUIDSPREKER I ln| ESS^-.— SHARP VCSF3 HIFI STEREO_ VU^fCICIf Wft/Ufff^l I SUper M Twee-wegbasreflexsysteemmet ■] ißijMß^r RECORDER me.4programmas,n 14dagen

h ,^opm ÉÉWfI een hoge belastbaarheid. Kil IgBHÜI ' Slim-line frontloader met perfekt ?I,Z^TIV■ Lu ,F \ Mjdl-SyStee Kl Voorzien van traliewerk ter bescher- IllülU h"i stereo geluid. Een dynamisch s n "to,Z'me, ,6voorMM " ' -S^j S \\ \ SANSUIDA-T-500 HIFI SYSTEEM IT," ... OA Cfl\ ming en verfraaiing van deluidspre- I WIHgH WÊMtKHiW a'Simultaan ' =yn"s"' U
E
,
e ," sChe7e jerR"- (1> "(fTTirrT^ ~~jr> _^ Bestaande uit: C eCfltS J*J " kers. Overbelastingsbeveiliging op lE| Hff^lJJFlfW^^^" opname mogelijk van TV beeld nkl"2f draadloze a"aXW ■ *^B^"^-^4'^jl „ ~,„ hrPed IBMC dehoge tonen. Wordt geleverd met

_ samen mei geluidvanbi|v radio. ps'f'araadloze a,s,anas
i- „— I | Versferkerdeel: 2x30Watt (DIN. DTC^^^J ■! losse draaggreep J| MH^I '.^ Hoofdtelefoonaansluiting met Q'^ #%#%#% Ia .. I*i 1 .-.■■Tt 8Ohmi. gescheiden toonregeling. V-m^^^*mm~^ WmmMtlkmmWi nnß 41 #D I — «l#l volumeregeling. Auto-playback. ~nnn «IUUUIP^B^^l^l^l^H ■ I balans, loudness enfunktie-indi- "^ MM -2fJs7^ I #Tr I .a. _.^^%mfll> Beeldzoeksysteem (10x). Timer ~£iwfr 17771__J^"J ~~~~ W^^^^^ i| ' voorzien van het "Compuse- 0118l1B M » ■ M i f llf I I
-■ -t 1.....:.- _ r-—-- r"MT~~-- --2. Ijll"^'systeem". KENWOOD M-3 MIDI SYSTEEM Watt ingebouwde 3-voudige I |I|Wl^

_ "#1 I Ijjjjjjjjk U%J » II I rVf'ff Cl*rrrfï Ili— 1 ZL Hl Tunerdeel: FM (stereo) en midden- Bestaande uil: equalizer mei super bas regeling IÜPT l| sfe=^--I :̂'l ■ «ff BH I' Jlj^lr^^l^a - i~ai^aa^aniIIJtCTCU 1
■T __-__|fl - " I golf met digitale uitlezing van KENWOOD P3S VOLAUTO- LED-indikatie. Regelbare microfoon " !>■"«&[ mÊMU^mW RSS "ij^r^

_| — ■ ... |—» " □ nSTTII frequentie: 12xvoorkeuzestations. MATISCHEPLATENSPELER ingang.(SoundmixJKaraoke). , |,+ ÏÏ«LW I WII ■ US Hn■T^^-^"7 -B- BS I " I I Cassetfedeel: Dolby B cassettedeck Volautomatische direct drive platen- KENWOOD X3WDUBBEL DPffeKl C^^(ü W m WB^W I-■ T^-i-ggp " > b_^^fc» I metsoft-ejectensoft-touchbedie- speler met een tangentiale arm en CASSETTEDECK MET AUTO- "C. . Jl »/S^sl l ,t.J JVC GR-CIVHS-C VIDEO-MOVIE elektronische zoeker of via een HR2^»'
ITT "COMPONENT LINE" HI-FI ITT HIFI 4040VERSTERKER I ( ningstoetsen Frequentiebereik MD-element REVERSE dgllllQl 1 ' _»fUi "Het neusje van de zalm", het televisie weergegeven worden Em
in

S
HTmE4niCn°p?^oFiFß reae^ba'l^luSreker Platenspeler "lfautomatische SYNTHES?ZERTUrJERALE mSsgï-XUdubb°fgSAufo-eCl<

U ..UAT B^Jfl I Sw^Cmovié'vTde Z- «ortl| ge'levert me'a'ccu. schouder- HTOTEREOVHSWDra
aans ui ingen

■11 directdnve platenspeler, 2 snelhe- Quartz synthesizer tuner met onl- reverse voorkontinu weergave, «^unun^^^ I vinders van het VHS-systeem. statief, luxe opbergkofer. video SeCORDER keung afgewerkte kas.uitvoermg
ÏÏELJS* frTHIR4O2OCASSEnEDECK I .^frontbeetiening. vangst op FM (stereo) en midden- Dolby Ben C ruisonderdrukkings- A

D
R

D
5" cL^ D

nï
Portable videocamera met inge- VHS-C casse e. acculader^oortele- «KO"DER

met weinig knoppen aan de front-e p tenspeierenfrontbediening. NT Hl F «20CA^ETTEDECK Aud,orack GX-T: Glastop audio- golf 2x 10 voorkeuze. Ingebouwde systeem. Automatische pandsoV fREKERBOX bouwde recorder. De camera is foon.aansluitkabelsnaarTVen SuMfcpSn^lST' Prima geluidskwaliteit dankzij?n HIFI 40*1TIIkIFR e^tensdUouchbS «P meubel met wielen en glasdeur. timermet twee programmeringen ,n schakelaar Gesloten 3-weg systeem, max. ver- voorzien van een v 2 ,nch opname- antenne switch Afm.: 10,9 x 13,6 x gorter md«Panasomc Nn. HiFi/stereo geluidsopname Afme-iïS.i", eiectensoftlouchbediemngstoe^ 4^H J|, 24 uur. Voorzien van multidisplav. KOMPLETESET mogen 120 Walt, in noten, zwart buis met 8x motorzoom en makro- 31,5 cm. In bordeaux rode kleur uil- °f®"_' „lh„^lS tingen: 43x9,9x37 cm. In zwarteïïffiS-ïïMSn.,.. JV AOO "^^^lll,, i «SR- ftOfi Sf^^ATT^^S^ AAA iSSt^teeL^^^^ "A/AALED-stereoenalstemindikafie U*#^# wK J**T ö*FO ? 2.X 35 ATT VERSTERKER 8' IAÜÜjQJk <|Xj I recorder heelteen speeltnd van 30 COOf-: JUUU timer met 4 programma's en een <W- 7AOO IWK J \tWAT%tW Geïntegreerde versterker met 2x35 | ("^"V minuten, deopname kan via de "««'i multifunktioneel FLdisplay Nauw- -*M4T' éOU'jfw |
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I Openingstijden:
1/iVAm ma. Tm vr. 10.00-15.00 uur:
I 3_ 2a. 10.00-12.00 uur; één uur
I (mT\^m voor aanvang■ ~H~ Tel. 045-716607

H

Bet op donderdag 30 januari aangekondigdeBinchpauzeconcert komt te vervallen.

B>pera Royal de Wallonië „TANNHAUSEFT
■ab voorst, nr. 71) Uitverkocht!

Carnavalsconcert Limburgs Symphonie■>rkest
M 7.50; CJPPas 65 ’ 5,-; P.p. ’ 3.50

QASTELOAVENDSVREUG 5. Uitverkocht!

Proclamatie jeugdprins met bal voor
■de jeugd
Ml 2,50 excl. garderobe.

iStichting Dansers Collectief „MACBETH"
U 12,50. CJP'Pas 65 ’ 8,-; P.p. ’ 3,50

Haagse Comedie „HET EINDE VAN DE WERELD"
*an Arthur Kopit. ’ 20,-; - ’ 17,- - ’ 14,-; CJP/Pas 65
f 10,-; P.p. ’ 3,50 (ab.voorst. nr. 72)

VOURI EGOROV, piano (i.v.m. ziekte van Brigitte
jEngerer). Progr.: Schumann - Debussy --^abadganian. f 15,-; CJP Pas 65 ’ 9,-; P.p. ’ 3,50

voorst, nr. 73)

ALEX DE VREDE & WIM BEEK: schilderkunstige
Contrasten. Openingstijden: ma. t/m vr. 12.00-15.00

WÈËÈ
*-■■

'ilgrachttheater CARNAVALSCONCERT?'-30 jan. 20.11 ’ 16,-; CJP/Pas 65 ’ 10,50
)^3l jan. 20.11
)i ~ "—, «sa open: di. t/m vr. 10.00-16.00 uur; za.
J-00-12.00 uur. Tel. reserveren 454141. |96354

I meubels nieuw be- KLEURENTV'S va. ’ 175,
Is. STOFFEERDERIJ tot J'sso,- met 3 mnd. ga
Kloprogge, Dr. Poels- rantie. Benelux Shop

'»> 29 Simpelveld. Tel. Heulsstr. 29, Heerlerheide
J43771. _ Tel. 045-224855.

Geen idee? Wij wel!
*e uit verschillende koud buffetten, Limb. buffetten,

buffetten, koude schotels, int. vleesgerechten,
hammen, speenvarken etc. Bruis Party Service,

V. tel. 045-311956.

Do. t/m woe. 20 u. (12 j.)_ RktnrJ Chamberlain

i mmh®s®&l w^i^* Het grootste avontuur
aller tijden

I Vr. t/m zo. 22.15 u. (16 j.)

/TISN MOOIE V\
/ NACHT OM UIT \\/ II GRAF TK KRUIPEN Y\,

I f VOOR HET ZINGEN \\
PK. ZF.RK UIT V

KAAI) 'S WIE XX VANAVONDJ

1 KNHKBBKN HONCKR! j
Zo. 18u. Familievoorst.

PI
Goed, gaaf en goedkoop
BANKSTELLEN. eet
hoeken, curiosa, kleingoed,

B bedden, huish. art., ba-
bykleding, kinderwagens
enz. enz. De Vliering, Aker-- str. 200-202, Hoensbroek.■ tel. 045-221496, openingst.

I di. do. vrij. 13-18 u. zat. 11-
I 17.00 uur.

I Tweedehands MEUBELS
van topkwaliteit. Lei Ro-
mer, Einderstr. 46, Heerlen-
Noord (bij Sauna Martin
Poglajen). Dond. koop-
avond. Tel. 045-215716.
Voordelig STOOKHOUT
voor kachel of open haard,
op maat gezaagd, ’6O- p.
rrr'. Tel. 045-215716.
Te k. eiken EETKAMER,
Qucen Arm, 60 jr. oud,
puntgaaf; 2 prachtige kas-
ten met spiegels en glazen
opzetkastjes, handbew. bij-
passende gr. tafel met 6
stoelen ’ 4000,-, mooie don-
kerrode wollen traploper
(Louis de Poortere) voor 17
treden, z.g.a.nw. met mass.
koperen roeden. Tel. 045-
-751847.
Te k. KASSA 2 check-outs,
1 dubbele stelling 10 mtr. 1
groentestelling met ver-licht., div. winkelmateria-
len, tel. 045-441491.
Te k. 2 wollen VLOER-
KLEDEN. tel. 04494-50506.
Te k. DUIKPAKKEN
(droog + nat) mt. 50/52 (m),
38/40 (v) + div. duiktoebe-
horen, 04498-52570.
Eiken BANKSTELLEN,
eethoeken. kasten, ook
nieuw uit faillissements-
§artij spotprijzen Benelux

hop, Heulsstr. 29, Heerler-
heide, Tel. 045-224855.
KLEURENTV'S, spot-
koopjes uit beslagnamen
en faillissementen, Molt-
weg 41b, hoek Jan de Wit-
flein 1, Kakert Schaesberg.

el. 045-326160.
Te k. antieke Godin KO-ILENHAARD i.z.g.st. 04492-I 1574.I Te k. elektr. KANTOOR-I SCHRIJFMACHINE met
geheugen, tel. 045-222054.

I Denk je aan goede AN-
I TIEK, vergiet dan simons

niet. Dond. koopavond. Si-
mons Dorpstr. 45A Nuth
t.o. inSjjWerk naast Chinees
rest. TriT 045-243437/244613.
Tek RIH baanlïets metrol-
len ’400.-; Tel. 045-251053.
Te k. 2 ouderw. FORNUI-
ZEN m. opzet i.z.g.st. sa-I men ./'750,-; Dorpstr. 19

I Bingelrade.
I Aanbieding: LANG-I LAUFSKISET compl. vol-

kunststofski met binding +

' stokken + schoenen vanaf

’ 149,-; tevens verhuur
f 10- er dag, georganiseer-
de dagtrips naar de Arden-
nen. Vervoer ± 2 uur lang-
laufles voor ’ 25- p.p. Inl.
tel. 045-252796. Langlauf-
school H. Veld, Hommer-
terweg 5 Hoensbroek. Ge-
openddi. t/m vr. 14.00-18.00
u. zat. 11.00-17.00 u.

i
_

Zonnehemels
Van Uden - Hoensbroek

de grootste en beste sortering van Limburg. Uit voorraad
leverbaar zonnehemel op statief, 1.80 m lamplengte,
snelbruiners nu ’1175,-. Dealer van Philips, Sunfit,
Riho en Wolff-systeem. Van Uden, Hoofdstraat 12,
Hoensbroek, tel. 045-212655 - 214793, 65 jaarervaring- vertrouwen.
OPRUIMING. Vloertegels
grote partij 20x20 cm. div.Kleuren vanaf f 14.95 per■ m2mcl. BTW. Tegelhandel

' Janssen, de Hut 7 Gulpen-tel. 04450-1970.
Te k. KOELKASTEN,
diepvrieskisten en diep
vriesladenkasten uit faillis-sementen Beneluxshop
Heulsstr. 29, Heerlerheide,
045-224855.

_l .

Goede KLEURENTELE-
VISIES, grote sortering,
prima spelend, met garan-
tie: Philips grootbeeld va.
f 195.-. Radio Geel, Gras-
broekerweg 25. Heerlen.
Tel. 045-724760.
16 mm FILMPROJEK-TOR, kleurentv. 37 cmb.buis, partij super 8 speel-
films met geluid, Eumig
gel.proj. Tel. 045-725162 na
18.00 uur. '

Hendriks-carnavalscollectie, de grootste, de mooiste en de
goedkoopste. Kom kijken en overtuig u zelf._____ ■ ï\ Verenigingen en groepen genieten speciale korting P"~~-~^—-_^^^

CLOWNSPAKKEN I YpA|{ ■ Jjt^^^iil^
-—.--«-K'« 17 0(1 oo en 8" 39 51)|U f 2-delig, vanaf Ifj JU complect met muts Ü_iwU 9VU
kindermaten vanat 'Enorme keus in: fantasie- en boerenkielen, Dorus-kousen en -truien, .

—"—"\ hoeden, petten en mutsen, bretels, toeters, haarspray, cowboyhoeden, ViVFFKFMinTIPf" npM-ÖHZt \ pistolen, gordels en indianentooien. VwCfclVCllli llr
\. tfOÖ-jJJJjf" \ I SPUITBUSSEN fluor kleuren, ook in goud en zilver 3,95 I ' PAAR SOKKEN
l HNOnWt \ HIPPYPRUIKINin velekleuren 9,75 X Qh\„»Zgsm*\ !■«----— =:::: ».-| HERE°N'JE

D
STEN

S ZlZlsmtmmmmmM ■■■■ «a
__

MaÊÊSÊ W/jv/»I^£lEK! u*lï]tlmu\m
9ltjié

m*^ I normaal 89,50 nu fc3j IV_T1il nfT-TiiTITrTW! irVfl damestruien_r_twl N.1 IJit .KIUAJ IQ7R______________ J______L
__________

m % m
jW normaal 99,- nu Uw; I M

KLEUREN-TV te koop Te k. z.g.a.n. bisam BONT-
weg. omstandigh. Mooi toe- JAS, half lang mt. 38-40.
steL 045-45462?! Tel. 045-419862.

Carnavalsaanbieding
hardboardplaten (244x122 en 183x122 cm)3,90 p. m2
zachtboard (industriekwaliteit) 2,50p. m2panlatten (25x35 mm) 0,60p. m2kepers (55x65 mm) 2,35 p. m 2latex (kleur wit) 4kg 9,50 p. pot
8 kg 18,95 p. pot
14kg 31,50 p. pot
Alle prijzen zijn mcl. 19% BTW en gelden tot carnaval.
Uw leverancier:

Afbouwcentrum J. Oprey B.V.
Holstraat 41 te Margraten, tel. 04458-1762/1541.

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

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

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395,- per stuk. Fuhren
woninginrichting, Wannerstraat 14, Heerlen-Noord
(Heerlerheide), tel. 045-222622.
Te k. prima KLEURENTV Te k. BRUIDSJURK Sissy-voltransistor ’200,. tev. stiji mt. 36, iets aparts, m£tdraaeb. zw.wrt tv a.a.n. nettycot + hoofdtooi. Tel.Beukstr. 10, Passart-Hrl. 045-256553.
Te k. GASHAARD (huis- Te k. KOELVITRINE 1 ir.
jesmodel) Dru, cap. 11.500 i.z.g.st. Vr.pr. /'2750,.
cal. Vraagpr. f 185.-. Tel. Grachterstr. 84 Kerkrade--04405 142?. West.

Ramen en deuren
in kunststof en hardhout, iso-beglazing, rolluiken, hout-
skeletbouw. Interland-bouwelementen. Hommerterweg
35, Hoensbroek. Tel. 045-213928.

MEUBELINRUIL. Gloed-
nieuwe bankstellen aan
marktprijzen en toch geven
wij tot fl5OO- terug voor
uw gebruiktebankstel, kast
of eetkamer, als u die inruilt
op nieuwe meubels. Vraag
vrijblijvend taxatie van uw
meubels. Nergens beter en
zo goedkoop. De Nobel
meubelgrootnandel, hoek
Nobelstraat/Kap. berixstr.
2. Heerlen, tel. 045-717496.

Te k. antieke KAST. dres-
soir, eethoek, diepvrieskist.; 2 1-pers. bedden, koperen■ duikhelm (replica), ste-
reoinst.. tel.bankje. 04498-

-[ 52570.
r

'> Oosthoek ENCYCLOPE-
iDIE te koop. Laatste "uitga-
[ ve. 26-delig. met 4 sprc
:de boeken, nieuwprijs

f5lOO, voor f1675,. 045-
-442219.

___ m\ «
_____
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En,watvindtNederlandervan?!
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IMet zoals mevrouw Fekkes -Jongsma raakten binnen
enkele weken vele honderdduizenden vrouwen overtuigd van «m^ GROENE ÉhM
de kwaliteit van nieuwe Groene Persil. ________^^È________________ ■_B_l^HiHH

Groene Persil is fosfaatvrij, dus beter voor het milieu, ■B_W_BinH.^[^W^fell d
en het krijgt uw was tóch dooren door schoon. I W

Vandaar al die enthousiaste reacties die wij elke dag (_____^^^ j|
binnenkrijgen, waaruit blijkt dat Groene Persil ook echt doet FPWBBBIH
wat het belooft.

Heeft u het nog niet geprobeerd? Doe het nu, want u __»l****,,!!!^^ ffl
krijgt tijdelijk, via onderstaande bon, 5 gulden cadeau. -^^^^ mWk£A\*Q\«Stuur deze bon met kwaliteitszegel in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Groene Persilfs,- m_fmß^B^fc-F*
waardebon actie. Postbus 390,1800 AJ Alkmaar.

Naam Straat Tel.nr. I iF^M^^i^^^
Hoe ontvangt u 5,- terug? jfl^^

"Knip de afgebeelde kwaliteitszegel uit de linkerzijde van het 2kg of4 kg pak. " Plak deze op de hiervoor bestemde ruimte /'____A_;_\
van deze bon. \ul danverderdezebon volledig in met naam,straat, postcode, plaats, telefoonnummer en bank-ofgironummer. /O/* "n&\
" U ontvangt vervolgens binnen enkele weken f5,-+70 et. portokosten op uw bank/girorekening. "Kopieën offoto's van het / *\ Wr^f W^Wnëwaardezegel worden niet geaccepteerd. " Uiterste inzendtermijn: 30 mei 1986. " Onvolledig ingevulde of niet voldoende U "gierde «J i^X^XjJ ___"___*_. I ___^*l I T*T W—mm^ktL* J^j|Ww
gefrankeerde brievenwordenniet gehonoreerd. «Maximaaleén inzending per gezin. \*ak -7^ / MM __TV HHrYxV mm
N.8.: Uitbetaling geschiedt door ons handlingsburo. Uitsluitendrechtstreeks aan de consument/eindverbruiker derhalve niet \^vi"u7AYy^/ _________ JL_»W L^l W
aan groothandelofconsumentenorganisaties. f*!f^JSßs^^' -__«___________________ f



eavanceerd
lnu, zestig jaarna de fusie, weer--sSolt de transformatie die het
'Cern ondergaat de druk der om-
ldigheden. Met de overnemin-

' van AEG, motorenfabrikant
v en de vliegtuigbouwer Dor-

[■ verschaft Daimler-Benz zich de
htiologische kennis, die het con-
-1 nodig heeft nu de automobiel-
Pstrie steeds meer gaat werken
'geavanceerde technologie en te
ken krijgt met een steeds scher-

concurrentie. Door aen techno-feche ,poot' te creëeren dekt het
j°ern zich bovendien in tegen
komstige ongunstige ontwikke-
len op de automobielmarkt. Net
jzijn concurrenten heeft ook
llrnler-Benz te maken met een
Tk verminderde vraag naar
Pitwagens, een sector die tot nu
"Verantwoordelijk was voor veer-
Procent van de omzet van het be-

succes van de meest recente ge-

neratie personenwagens heeft het
concern echter eenruime financiële
armslag verschaft. Deskundigen
schatten dat Daimler-Benz in het
boekjaar 1985 een netto-winst van
1,5 miljard mark (1,68 miljard gul-
den) heeft gemaakt, twee maal zo-
veel als het iets grotere Volkswa-
genconcern. Na fusie met AEG zal
het concern 300.000 werknemers in
dienst hebben en goed zijn voor een
jaaromzetvan 60 miljard mark (67,2
miljard gulden). Bovendien wordt
Daimler-Benz de grootste produ-

cent van militaire apparatuur in
West-Duitsland. De koers van de
aandelen in het bedrijf is in het afge-
lopen jaar voortdurend gestegen.

Zorgen
Maar niet iedereen in West-Duits-
land ziet de uitbreiding van Daim-
ler-Benz als een gunstige ontwik-
keling. Het perspectief van zon
grote concentratie van economi-
sche macht baart zakenmensen en
politici zorgen en heeft de West-
duitseregering aan het denken ge-
zet over een verscherping van de
kartelwetgeving. Het heeft boven-
dien meer licht geworpen op de
grote invloed van Deutsche Bank,
de grootse aandeelhouder in Daim-
ler-Benz, op het economisch leven
in West-Duitsland. Deskundigen
nemen aan dat de bank een beslis-
sende rol heeft gespeeld bij de fusie
tussen Daimler-Benz en AEG.

" Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de automobiel, althans naar Duitse berekening,
is gisteren in Stuttgart onder patronage van Mercedes de grote tentoonstelling „Wereld op wie-
len" geopend. Pronkstuk is deze driewielervan CarlBenz, waarop 100 jaargeleden patent werd
verleend.

BEURS-OVERZICHT
Mineur

- Op de Am-
lerdamse effectenbeurs is
*k gisteren de blik binnen-

R^arts gericht gebleven. On-
ahks een weer flink hoger
all Street gingen de koersen

per over een breed front om-
Mg. Bij de grote fondsen
l^amen alleen NMB, West-
'*«id-Utrecht en HBG tot eni-*e winst. Op de lokale markt
Jfas het beeld hetzelfde. De
."ligatiemarkt gaf in loopan de dag lichteverschuivin--5eh naar beide zijden te zien.
,'J de internationals zakte
?kzo uiteindelijk f 1,50 naar
.'59, terwijl bij de rest van de
.°ndsen het allemaal helemaal

veel voorstelde. In de fi-
phciële sector steeg NMB
J.50 naar f220, maar zakte
Westland-Utrecht f4,70 naar
rt °7,3o en Aegon een rijksdaal-
der naar f 109,70. Nedlloyd zak-
p flink weg, maar wist het ver-
ps te beperken tot f2,50 op
i'92. Heineken raakte f 1,50

op f224 en Oce-van der
binten f6op f438.

Lokaal
?°k op de lokale markt had-
jjen de verliezen weer de over-
oud, maar veel lijn viel in de
JJ'twikkelingen ook hier niete ontdekken. Grotere verlie-

werden later weer geheel
»'. gedeeltelijjk goedgemaakt,

eindigde Landré
" Glinderman onveranderd?P f419, Wegenerf 2lager op
'3 en Hagemeyer f 1,30 lager

SP f 57,20. TwentscheKabel en
vi^aat moesten f 10 omlaag en
jj*hf nog eens f3op f281,50.
/'agron kon wel f 1,50 vooruit

f 41,50.
P de parallelmarkt was er eni-

£e verbazing rond Amsterdam
J^Ption Traders AOT. Dit fonds
Raakte een forse winstdaling

ekend. De koers ging echter
r^hoog met f 1,50 naar f32,50,

de koers-winstver-
jj°uding op de gigantisch hoge
inhouding van 40 terecht-
l*am.

Weinig kans
Uit de cijfers van het ministerie
van sociale zaken en werkgelegen-
heid blijkt dat een half miljoen van
de driekwart miljoen werklozen in
september vorig jaar een zodanige
opleiding of gebrek aan opleiding
hebben dat er voor hen in de
marktsector geen of slechts weinig
kans op een baan bestaat. Ook kan
worden geconstateerd dat de
marktsector om mensen met een
MBO- of HBO-opleiding in de vier
genoemde richtingen staat te
springen, aldus Crijns.

Hij bepleitte voor het beroepson-
derwijs een tweedeling in een eco-
nomische en een technisch ly-
ceum, wat volgens hem de herken-
baarheid en samenhang van dit
onderwijs aanzienlijk kan bevor-
deren. Dit beroepsonderwijs zou
vanaf het begin sterk gericht moe-
ten zijn op het toekomstige beroep
van de leerling.

Vormgeving
Vice-voorzitter A. Rutten van de
Adviesraad Voortgezet Onderwijs
Tweede Fase (ARVO-II) ging nader
in op de vormgeving van het tech-
nisch lyceum waarvoor de raad een
advies voorbereidt. De ARVO kiest
voor een dergelijke sectorschool
omdat die zo weinig mogelijk se-
lecteert bij de toelating van leerlin-
gen en elke jongen of meisje van 15
jaar en ouder, die in de tweede fase
van het voortgezet onderwijs tech-
niek wil studeren, een mogelijk-
heid geeft. Maar het technisch ly-
ceum maakt het vooral mogelijk in
volledig dagonderwijs na de alge-
mene vorming in de eerste fase een
gedegen vakopleiding te volgen, al-
dusRutten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Binnenlandse aandelen
AEGON 112,20 109,70
Ahold 81,90 81,30
Akzo 160,50 158,80
A.B.N. 581,00 577,00
A.B.N, div'B6
Alrenta 144,20 144,20
Amev 85,60 85,00
Amro-Bank HO.OOf 109,80
Ass. R'dam 137,50 138,00
Bührm.Tet. 138,00 136,80
Bührm. Tet.Bs 134,00 132,80
Dordtsche P. 160,00 158,00
Elsevier-NDU 175,50 175,50
Fokker 82,50 81,20
Fnesch Gr.H. 48,50 48,10
Gist-Broc. 278,50 277,00
Heineken 225,50 224 00
Heineken H. 209,00 207 00
Hol.Bet.Gr. 146,00 146,50
Hoogovens 84,80 84,00
KLM 62,80 62 40
Kon. Olie 168,50 166,90
NatNederl. 81.90 8150
N.M.B. 218.50 220.00Nedlloyd Gr. 194.50 192 00Océ-v.d.Gr. 444,00 438,00
Ommeren Van 34,00 33,40
Pakhoed Hold. 79,50 80,00
Philips 61,80 6120 f
Phihps div.'B6 60,20 59,50 e
Robeco 84,40 84.00
Rodamco 132,50 133,00
Rolinco 73,70 73,70
Rorento 46,90 46,90 .
Unilever 384,00 382,00
Ver.Bezit VNU 293,50 292,00
Volker Stevin 36,30 36,30
Wessanen 249.00 248,00
W.U.H. 92,00 87.30

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 118,50 118,00
BAsd.R.B4-92 125,00 '20.UU6% Amro 73 139,50 138.00
B/4 a.i.r. 85 126,00 126,00
11 Bredero 81 127,50 127.006%8r/MolBs 99,70 99,70
6Vißührm.73 147,00 148,00
7'Aißührm.76 167,00 164,00
7 CreditLßN 74 105,50 105,50
7'/4Furness73 100,00 100,00
6 Hoogov. 85-95 125,00 124,50
8:)/4KNSM75 106,00 110,00
8% KBB 75 171,00 171,00
9 Meneba 74 109,00 109,00
7% Nutr.72 295,00 295,00
6Vï Nijv.Bs 171,00 170,00
10Pont 74-89 103,10 103,10
7/2 Proost7l 190,00 190,00

6'/_ K01.67 105,50 105.50 I
8 Sanders 72 110,00 109,50
8% S'ma 76 605,00 . 602,00
14SHV81 179.00 179,00
8:l4 Stevin76 103,00 103,00

"9 VMF-Stork 76 138.00 135,20
BV_ Volker7B 102,20 103,00
8% WUH 75 102,70 102.50 e

Binnenlandse aandelen
ACF-Holding 292,00 293.00
Asd Rubber 10.80 10,65
Amstßijtuig 588,00 535,00
Ant Brouw. 95.00 b
Ant. Verff. 287.00 287,00
Audet 150,00 151.00
Aut.lnd.R'dam 121,50 121,00
BAM-Holding 80,60 80,80
Batenburg 1115,00 1110,00
Beek, Van 238.50 238,00
Beers Zonen 261,00 255,00
Begemann 47,80 47,80
Belindo 440,50 440,00
Berkei's P. 39.00 38,00
Blyd.-Will. 930,00 930,00
Boer De, Kon. 193,00 190,00
Bols. Kon. 119,00 120,00
Borsumy Wehrv 562,00 565,00
Boskalis W. 15.90 16,30
Braat Bouw 215,00 200,00 a
Breevast 234,00 231,00
Breevast c 234,00 231,00
Bredero . 200.00 199,00
Bredero c 200,00 199,00
BrTMolijn c 74.80 73,10
Burgman-H. 1580,00 1580,00
Calvé-Delftc 511,00 510,00
Calvé pref.c 2950.00 2950.00
Centr.Suiker 255,00 250,50
C.S.M. eert 252,00 250,00
Ceteco 391,00 389,00
Ceteco eert. 393,00 390,00
ChamotteUnie 23.20 23,60
Cindu-Key 82.00 83,50
Claimindo 445.00 447,80
Cred LBN 104,50 104,00
Deli-Mv ■ 175,50 177,00
Dessea'ux 132.00 131,00
Dordtsche pr. 156,50 155,00
Dorp-Groep 323,00 315,00
Econosto 97,70 101,50
EMBA 555,00 555,00
Erikshold. 265,00f 265,00
Furness 63,00 63,10
Gamma Holding 256,00 253,00
Gamma pref 28,00 28,50
Gelatine D. 213,00 213,00
Gerofabriek 60,50 60,50
Giessen-de N. 285,00 295,00
GoudsmitEd. 111,00 111,00
Grasso'sKon. 202,00 202,00

GTI-Holding 100.00 98,00
Hagemeyer 58,50 57,50
Hoeks Mach. 143.00 146.00
Holdoh Hout 282,50 281,00
Holec 274,00 270,00
Holl.Am.Line 765,00 769,00
Holl.Am.Line c.pr. 784,00 779,00
HollSea S. 3,70 3,66
Holl.Kloos 690.00 683,00
Hunter D. 72,50 72,00
Hunter D.pr. 6,90 6,90
IHC Caland 28,30 28,30
Industr. My 93.50 98,00
Ing.Bur.Kondor 556,00 551.00
Intern.-Muller 69,00 68,60
Kempen & Beg. 150.50 148,00
Kiene's Suik. 880,00 880,00
Kluwer 229,00 225,00
KBB 80,00 79,50
KBB (eert.) 79.00 79,50
KBB (pref.) 31.80 31,50
Kon.Ned.Pap. 137,50 135.50
Kon.Ned.Pap. div.B6 133,00 130,00
Koppelpoort Hold. 263.00 262.00
Krasnapolsky 190.00 190.00
Landré & Gl. 419,00 413,00
Leidsche Wol 252,00 247.00
Macintosh C. 85,50 86.00
Maxwell Petr. 395,00 395,00
Medicopharma 265,00 263,00
Meneba . 126,50 125.00
MHV Amsterdam 11,80 11,80
Minihouse 31.20 31.00
Moeara Enim 760,00 752,00
M.Enim 08-cert 9710,00 9700,00
M.Enim Wl-cert 2065,00 2100,00
Mulder Bosk. 117,50 117,00
Mynbouwk. W. 97,00 94,00
Naarden Int. 57,80 55.70
Naeff 220,00 b
NAGRON 40,00 41,50
NBM Bouw 13.20 13,20
NEDAP 166,00 161,00
Ned.Scheepsh. 198,60 199,00
Ned.Springst. 13400.0 12900.0
Norit 214,00 211,00
Nutricia 203,00 201,00
Nyv.-Ten Cate 125,50 121,00
OTRA 238,00 237,00
Palembang 225,80 225.00
Palthe 135,00 135,00
Pont, Kon. 76,50 77,50
Porcel Fles 141.00 143,00
Pronam 100,00 a 100,00a
Proost en Br. 474,00 472,00
Rademakers 40,00 20,00a
Ravast 43,00 42,00
Reesink 486,50 480,00
Riva 3150,00 3145.00
Riva (eert.) 3200,00 3105,00
Rommenhöller 1680,00 1680,00
Sanders Beh. 240,00 240,00
Sarakreek 39,00 38,50

Schuitema 800,00 797,00
Schuppen 161,00 161,00 i
Schuttersv. 126,00 126,00
Smit Intern. 42.00 42,80
Sporth. Centrum c. 83,00 82,50
Telegraaf De 303,00 306,00
Tcxt.Twenthe 130,00 130,00
Thomassen Dr.-V. 57,00 56.70
Tw.Kabel Hold 615,00 600,00
Tw. en Gudde 78,00 77,80
Übbink 191,00 194,00
Ver.Glasfabr. 740,00 730,00
VMF-Stork 284,50 282,00
Verto 82,00 82.00
VRGGem.Bez. 116,00 117,30
Wegener's 75,00 74.00
Wegen. eert. 74,50 74,00
Westhaven Asd 358,00 362,00
Wolters Samsom 339,00 336,50
Wyers 76,50 79,00

Beleggingsinstellingen
ABNAand.f. 311,00 308,00
Alg.Fondsenb. 235,00 233,00
America Fund 274,00 275.00
Amvabel 117,80 117,60
Bever Belegg. 30,70 31.20
Bin.Bel.f.V. 144.00 142,00
BOGAMIJ 153,00 153,50
Chemical Fund 28.70 29.30
Colon. Growth 30,40 30,70
Eur.Ass.Tr. 9,90 11.00
Goldmines (1) 1200,00 1220,00
Holland Fund 66,10 65,40
Interbonds 608,00 605,00
Japan Fund 36,90 35.60
Lev.Capit.H. 197,50 195.50
MX Int.Vent. 60,70 60,00 a
N.Y.lnd.lnd. 1525,00 1540,00
Obam, Belegg. 170,00 170.00
OldCourtD. 85,00 85,50
Orco Austr. M. 46,50 46.70
Rentalent Bel. 1186,50 1185,00
Rentef.Ned.W. 106,50. 106,50
Rentotaal NV 26,50 26,60
SciTech 12,25 12,50
Technologv F. 31,50 31,80
Tokyo Pac. H. 152,00 151,50
Unico 82,50 82,60
Vance,Sanders 17,70 17,70
VIB NV 87,50 87,50
Viking Res. 42,60 42,20

1 Wereldhave NV 170,00 172,00

1 Buitenlandse obligaties
B/4 EEGB4Ü) 107,90 107,90
3V2 EngWarL 36.80 36.30
9 EIB 75-90 102,20 102,30
7% EIB 72 100,70 100.80
5-'/4E1865 97,90 97.80

I BlntAmDev7l 100,00 100,00

4 Norsk Hyd37 95,00
6>-ißothmans 123,00
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 47,80 47,20
Amer. Brands 64,30 65,50
Amer. Expres 55.85 57,00
Amer. Motors 2,65 2,90
Am.Tel.& Tel. 22,90 23,10
Amentech 103,90 107,10
ASARCO 20,50 20,40
Atl. Richf. 54,00 53,00
BAT Industr. 3,31 3,40
Bell Atlantic 104,00 106,20
Bell South 45,40 46,70
Bethl. Steel 18.10 17,90
Boeing Comp. 47,00 48,10
Burroughs 66,10 68,00
Chevron Corp. 35,60 35,00
Citicorp. 48,40 50,20
Colgate-Palm. 32,20 33,00
Control Data 20,30 20,30
Dow Chemical 41,40 42,20
Du Pont 62,00 63,60
Eastman Kodak 47,20 48,60
Exxon Corp. 51.00 50.70
Fluor Corp. 15.00 15,10
Ford Motor 60,30 62,40
Gen. Electric 69,40 70,50
Gen. Motors 71,10 74,60
GiUette 70,50 d 70,30
Honeywell 74.70 75,70
Int.Bus.Mach. 150,20 152,85
Intem.Flavor 35,50 35,60
Intern. Paper 50.00 51,60
ITT Corp. 37,00 37,80
Litton Ind. 73.80 74,60
Lockheed 46,80 46,00
LTV Corp. 6,40 6,40
Minnesota Mining 87,00 87,50
Mobil Oil 29.40 29,20
N.Am.Phül. 38,90 39,10
Nynex 96.60 98,70
Occ.Petr.Corp 27,50 27,60
Pac. Telesis 83.00 83,90
Pepsiep 70,50 70,10
Philip Morris C. 92,00 93,00
Phill. Petr. 10,80 10,70
Polaroid 47.00 48.80
Quaker Oats 59,00 60,00
RCA Corp. 61,60 61,60
"Reynoldslnd. 31,80 32,00
Saralee 49,00 49,50
Schlumberger 32.30 32,20
Sears Roebuck 39,40 38,70
Southw. Bell 82,70 85.60
Sperry Corp. 47,80 48,70
Tandv Corp. 39.60 39.60Texaëo 28,80 28,40d
Texas Instr. 105.50 107,20
Union Carbide 82,80 82,30
Union Pacific 48,90 48,80
US Steel 23,20 23,00

US West 84.60 86,10
Wamer Lamb. 46,40 47.40
Westinghouse 45.10 44,85
Woolworth 60.30 d 61,40
Xerox Corp. 59,20 60,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 40,00 40,00
Am. Home Prod. 178,00 174,00
Am. Motors 8,60 8,60
ATT Nedam 64,50 63,00
ASARCO Ine. 45,00
Atl. Richf. 144,50 140,20
Boeing Corp. 127,00 131,00
Burroughs 179.00 183,50
Can. Pacific 33,10 33,30
Chevron Corp. 98.00 96,00
Chrysler 120,00 122,50
Citicorp. 130,00 133,70
Colgate-Palm. 88.00 89.00
Control Data 57,00 58,00
Dart & Kraft 106,20 105,70
Dow Chemical 111.00 113,50
Eastman Kodak 130.00 132,00
Exxon Corp. 136,50 135,50
Fluor Corp. 43,10 43,10
Ford Motor 164.00
Gen. Electric 187,00 189,00
Gen. Motors 195,50 200,70
GiUette 190,00 191,00
Goodyear 84,00 88.50
Inco 35,20 37.50
IBM. 412.00 412,90
Int. Flavors 94.00 94.50
ITT Corp. 99.00 102.50
Kroger 119.00 119.00
Lockheed 124.80 123,50
Merck & Co. 370,50 370,50
Minn. Min. 240,00 236,00
N.Am.Philips 103.30 104.00
Pepsi Co. 188.00 187,00
Philip Morris C. 251,50 252,00
Phill. Petr. 27,00
Polaroki 120,40 123,20. Procter&G. 180,00 180,00
Quaker Oats 157,00 160,00
RCA Corp. 165,50 164,50
"Schlumberger 90,00 90.00
Sears Roebuck 102,00 103.00
Shell Canada 40.20 40,20
Sperry Corp. 129,50 135,00
Tandy Corp. 106.00 105.50

■Texas Instr. 289,00 295,50
Union Pacific 130,50 130.50
Un. St. Steel 64.00 64,00
Westinghouse 120,00 118.70
Woolworth 162,00 164,50
Xerox Corp. 155.00b 160,00b
Certificaten buitenland
Hitachi (500) 670,00

| Mits.El.(soo) 350.00 350.00

Warrants
Ahold 900,00 876,00
Amer. Express 49,00
Asia Pac Gr Fund 2.90 2,90
Bever Bel. 5,50 5.00
Bredero VG 83 36.00 37,00
Bredero VG 84 46,00 45,80
Bredero 57,00 57,00
Gist-Brocades 113.00 113.00
Honda motorco. 735.00 705,00
Hunter Douglas 40,50 40,00,
KLM B 773.00 747.00
K.L.M. warr. 85-92 527.00 520,00
MX Int. Vent. 11.50 11.10
Nat.lnv.Bank 57,00 58.00 b
NatNederl. 76 3220.00 3200.00
NatNederl. 78 3030.00 3030.00
Phihps Gem.B 102,00 101,50
Philips 85-89 493.00 470.00
VNU Ver. Bez. 1000.00 990,00
W.U.H. 17.80 17.80
Euro-obligaties & conv.
10»/4 Aegon 85 103.70 103.70
llvB AegonB4 105,30 105,40
15/2 AegonB2 107.00 107,00
13Amev 85-89 101,90 101,90
13 Amev 85-90 101.00 101,00
10Amev85 103,90 103.90
Amev 1186 95.00 95.00
13 Amro-BankB2 110.20 110,00
103/4 Amro 83 102.40 102.40
9 BMHecu 85-92 100,40 100,50
HCCRaboB3 106,50 106,50
9 CCRabo 85 103.10 103,10
7 CCRabo 84 106,00 106,00
11 DSM 84 104.50 104.50
834 DSM 76 99.00 99,00
814 DSM 77 98,75 98.75
IOVs EEG-ecu 84-90 102.50 102,75
93-4 EIB-ecu 85-95 103,50 103,50
12'.4HlAirl.F 105.50 105,50
HollAirl.warr. 34,00 36,00b
12 NIB(A)85-90 102,50 101.60
12NIB(B) 85-90 106.00 106,00
11'/4NGUB3 107,20 107,20

■ 11V4NGU84 107,20 107.00
10 NGU 83 104,60 104.70
63/4 Phil.B3 91.00 91.25
H'AUn.Becumy 86 103,25 103,80
93/4 Unil.Bo 100,50 100,50
9>4 Unil.79 100.00 100,00
43/4 Akzo 69 168.00 167,00
5V_ Amro 69 365.00
534 Gist 69 466,00 466,00
s'/4H00g.68 114.50 114.50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
RSV. eert U.30 11.00
7V BRSV 69 78.00 77,50

OPTIEBEURS
abn c apr 620.00 275 15.50 15,00
akz c apr -140.00 219 24,50 23.00
akz c apr 150,00 398 16,00b 15.30
akz c apr 160.00 625 11.30 10.40 a
akz c apr 170.00 584 7.00 6.20
akz c apr 180,00 538 3.90
akz c jul 150,00 325 18,70 17.90
akz c jul 160.00 223 13.00 b 12.80
akz c jul 170.00 232 9.50 9,00
akz p apr 140,00 256 2,00 2.00
akz p apr 150,00 432 4.00 4.50
akz p apr 160.00 293 8.00 8.50
akz p jul 140.00 199 4.50 4.40
arb c apr 115,00 187 7,00 6,70a
arb c apr 120.00 372 4.40 4,50
dgs p mch 370,00 275 4.50 4.50 a
dgs p jun 380,00 250 16.00b 16.00
dgx p mch 270.00 230 5,00 5.40
gd c feb 360.00 252 7,50 6,30
ho c apr 80,00 212 9,00 8,50
ho c apr 85.00 438 6.00 6.00
ho c apr 90.00 191 3.80 3.50
kim c apr 50.00 280 13.80 13.50
Jdm c apr 60.00 270 6.80 6.30
kim c apr 65.00 386 4.20 3.90
kim p apr 55.00 486 1.60 1.70
nlt p may 107.50 250 1.60 a
nlx p aug 102.50 250 I.Boa
phi c apr 55.00 239 8.50
phi c apr 60.00 283 5,60
phi c apr 65,00 405 3,00
phi c apr 70.00 279 1,80 1.40
phi c jul 60,00 197 6.80 a 6.50
phi p apr 55,00 230 1,20
phi p apr 60.00 367 3.00 3,00
rd c apr 160,00 434 14.80 13.60
rd c apr 170.00 605 8.80 7.40
rd c apr 180.00 632 4.50 4.10
rd c apr 190.00 743 2.80*' 2.30
rd c apr 200,00 442 1.60 1.40
rd c jul 180.00 416 7.00 b 6,70
rd c jul 190.00 278 4.20 3J30
rd p apr 160.00 581 3.40 3_o
rd p apr 170.00 "58 7,00 7.80
rd p jul 160.00 595 6,50 730
rd 'p jul 170.00 793 12.00
rd p oct 160.00 212 9.00 9.60
rob p apr 90.00 250 10,00 a
uni c apr 400,00 282 12.60 10.50
urn c apr 420.00 465

a = laten
b = bieden
d = ex-dividend
e = gedaan-bieden
< = gedaan-laten
g = bieden en ex-dividend

Werkgeversvereniging bepleit vorming 'technisch' lyceum

Bedrijfsleven vraagt
vooral hoger opgeleiden
ROTTERDAM - Het bedrijfsleven vraagt in toenemen-
de mate technisch, economisch, administratief en com-
mercieel gevormde mensen met tenminste een oplei-
ding op het niveau van het middelbaar beroepsonder-
wijs (MBO). In de algemeen vormende sector lijkt een
HAVO-opleiding het minimaal vereiste te worden.

Dit zei tweede voorzitter dr. J.
Crijns van de Werkgeversvereni-
ging voor het Bankbedrijf gisteren
op een studiedag in Rotterdam
over de vormgeving van de tweede
fase (voor 15- tot 19-jarigen) van het
voortgezet onderwijs. Op dit zoge-
noemde 'lyceumcongres' bespra-
ken betrokkenen uit het onderwijs,
de overheid en het bedrijfsleven za-
ken als de noodzakelijk geachte on-
derwijsreorganisatie, de afstem-
ming van het onderwijs op de ar-
beidsmarkt en de doorstroming.

Pond zwalkend
op valutamarkt

AMSTERDAM- Het
pond sterling
zwalkt deze week
als een dronkeman
over de internatio-
nale valutmarkten.
Maandag ging de
koers met zes cent
omlaag, dinsdag
was er een scherpe
stijging met om-
streeks 8,5 cent,
maar woensdag

moest weer zes cent
worden ingeleverd.
Ook de koers van de
Amerikaanse dollar
daalde woensdag,
zij het aanzienlijk
minder sterk.
Voor het pond werd
op de wisselmarkt in
Amsterdam een offi-
ciële middenkoers
vastgesteld van
3,7800 gulden tegen

3,8400 gulden op
dinsdag. De sterke
koersschommelin-
gen houden verband
met de aanhoudende
chaos op de interna-
tionale oliemarkt. De
olieprijzen leken
zich dinsdag iets te
herstellen van de
zware klappen van
de afgelopen week,
maar woensdag gin-
gen de prijzen van
Noordzee-olie op de
vrije markt weer met
ongeveer twee dollar
omlaag tot om-
streeks achttien dol-
lar per vat.

Lager disconto
Japanse banken

TOKIO - De centra-
le bank van Japan
heeft haar disconto
met ingang van 30
januari met 0,5 pro-
cent verlaagd tot 4,5
procent. Het tarief
waartegen de bank
geld leent aan de
handelsbanken
komt daardoor op
het laagste niveau

in bijna zeven jaar

De centrale bank
deelde mee dat tot
de renteverlaging is
besloten om de bin-
nenlandse vraag te
stimuleren nu ex-
porterende bedrij-
ven als gevolgvan de
hoge koers van de
yen steeds meer

moeite hebben hun
produkten in het
buitenland af te zet-
ten. De maatregel zal
volgens de bank ook
leiden tot een ver-
mindering van de
onevenwichtigheid
in de handel van Ja-
pan met andere gro-
te industrielanden.
De discontoverla-
ging moet niet wor-
den gezien als een
middel om de koers
van de Amerikaanse
dollar te steunen, al-
dus de verklaring.

economie

Op 100ste verjaardag overname van AEG te verwachten

Daimler-Benz bijna
Duitslands grootste

Van de redactie economie

)TTGART - Honderd jaar nadat de grondleggers van Daim-
Benz de eerste automobielen ontwikkelden staat het con-
& op het punt de grootste onderneming van West-Duitsland
Vorden. Op dit moment neemt Daimler-Benz nog de derde
ats in op de ranglijst van Westduitse bedrijven, na het ener-
üoncern VEBA en Volkswagen. Als het Westduitse kartelbu-
U echter zijn toestemming geeft neemt Daimler-Benz volgen-
ihaand de elektronica-onderneming AEG over en komt het
'cern nummer één te staan.

hler-Benz viert dit jaar dat inge-
r Carl Benz op 29 januari 1886
nt aanvroeg op een met benzine
ledreyen driewieler, die op 3 juli
dat jaaraan het verbijsterde pu-
* werd gepresenteerd. Het con-
-1Daimler-Benz gedenkt dit jaar
*r ook zijn andere stichter,
'lieb Daimler, die samen met
assistent Wilhelm Maybach in
elfde jaar, maar onafhankelijk
Benz, een motorrijtuig met vier
en ontwikkelde.
«waardig genoeg heeft Gottlieb
Wer Carl Benz nooit ontmoet,
onderneming die hun beider na-

-1 draagt is pas in 1926 ontstaan,
Bar na de de dood van Daimler
'rie jaar voordat Benz overleed,
economische crisis van na de
*e wereldoorlog dwong de twee
fijven waarvan zij de grondleg-
; waren tot een fusie. De Daim-
[abriek produceerde al sinds

' de Mercedes, genoemd naar
dochter van een van de grootste
Wen van Daimler.

VS studeert op
stabilisering

valutamarkten
WASHINGTON - De Amerikaanse
president Reagan zal zijn ministe-
rie van financiën opdracht geven
voor het uitvoeren van een studie
naar de mogelijkheden om te zor-
gen voor grotere stabiliteit op de
internationale valutamarkten.
Reagan had van zijn voornemen
melding willen maken tijdens het
uitspreken van de ,State of the
Union' in de nacht van dinsdag op
woensdag, maar deze jaarlijkse
boodschap is een week uitgesteld
wegens de ramp met het ruimte-
veer Challenger. De president zal
echter het betreffende deel van
zijn rede op 4 februari in ongewij-
zigde vorm alsnog uitspreken.

De studie moet volgens de ambte-
naren in de eerste plaats worden ge-
zien als een teken van het grote be-
lang dat de Amerikaanse regering
toekent aan het wisselkoersbeleid.
Niettemin mag worden aangeno-
men dat het initiatiefvan Reagan zal
leiden tot hernieuwde discussies
over het stelsel van wisselkoersen
op de bijeenkomst van het interim-
comité van het Internationale Mo-
netaire Fonds (IMF) in april en de
economische topconferentie van de
grote industrielanden in mei.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op woensdag om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 30.450-/30.950,
vorige ’ 30.680-f 31.180 bewerkt ver-
koop ’ 32.500. vorige f 32.740 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 500-/ 570. vori-
ge ’ 500-/ 570; bewerkt verkoop ’ 600
laten, vorige ’ 600 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2.63 2.75
Engelse pond 3.64 3.94
Belgische frank (100) 5,29 5,59
Duitse mark (100) 111.00 115.00
Italiaanse lire (10.000) 15.50 17.50
Portugese escudo (100) 1.50 2.00
Canadese dollar 1.84 1.96
Franse franc (100) 35.50 38.50
Zwitserse frank (100) 131.75 136.25
Zweedse kroon (100) 34.00 37.00
Noorse kroon (100) 34.50 37.50
Deense kroon (100) 28,75 31.75
Oostenr. shilling (100) 15.88 16,38
Spaanse peseta (100) 1.64 1.89
Griekse drachme (100) 1.35 2,05
Finse mark (100) 48.50 51.50
Joegoslav. dinar (100) 0.40 1.10
lerse pond 3.26 3.56

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
US dollar 2.69775-70025
Pond sterling 3,7775-7825
Duitse mark 112.985-3.035
Franse frank 36.780-830
Belgische frank 5.5185-5235
Zwitserse frank 133.595-645
Japanse ven 139.28-38
Italiaanse lire 16.555-605
Zweedse kroon 35.895-945
Deense kroon 30.635-685
Noorse kroon 36.180-230
Canadese dollar 1.90225-90475
Oostenr. shilling 16,0670-0770
lerse pond 3.4170-4270
Spaanse peseta 1.7910-8010
Australische dollar 1.9250-9350
N. Zeeland dollar 1.4250-4350
Antilliaanse fis. 1,4875-5175
Surinaamse ns. 1,4975-5375
Saoedi nval 73.80-4.05
Eur. ECU 2.4415-4465

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste Al
CBS-indices over de Amsterdams!
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerstekolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, eea. volgens
1979 100):
Algemeen 252,80 251.50
Algemeen-lokaal 268.90 267.70
Internationals 235.40 233,90
Industrie 243.30 242.20
Scheep- en luchtvaart 243.20 238.80
Banken 409,90 410,40
Verzekering 695,00 692.30
Handel 258.30 257.40
CBS-oblig. index 111.00 111.00
Rendem. staatslening
waarvan 3-5 jaar 6.82 6.83
5-8 jaar 6.38 6,39
8 jaar en langer 6.86 6.87
nieuwste drie 6.84 6.87
rend. BNG-leningen 7.03 7.03
rend. bankleningen
rend. spaarbrieven 6.78 6.79

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteren de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van gister-
avond):

AKZO 158.00-159.60 (159.00)
Kon. Olie 164.00-166.90 (166.90)
Philips 60.30-61.20 (61.20)
Unilever 382.00 (382.00)
KLM 61.50-62.40 it

Vendex neemt
kledingzaken
Nelemans over

AMSTERDAM - Vendex Interna- I
tional, het V & D-concern, neemt
op 3 februari twintig vestigingen
van Nelemans Kledingsupers BV
over. Daar hebben Vendex en Nele-
mans overeenstemming over be-
reikt. Deze vestigingen zullen wor-
den samengevoegd met de negen-
tien vestigingen van de Kien-win-
kelketen. Die beweegt zich binnen
Vendex in hetzelfde deel van de
markt als Nelemans Kledingsu-
pers.

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 1558.14 754.63 174.81 629.77
Hoogst 1578.10 768.87 176.75 638.73
Laagst 1548.05 749.41 173.68 625.62
Slot 1558.94 755.58 174.65 630.10
Wlnst' +2.52 -1.90 +0.26verlies
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Nederland 2
09.30 Van alles over communicatie.

Afl. Laat eens wat van je horen.
10.00 Oebe de aap. Afl.2.
10.30 -10.50 Telebord. De kranten-

bak. Programma voor fries-taligen.
11.00 Ons lichaam. Een serie over

het menselijk lichaam. Afl.4: De her-
senen.

11.30 -12.00 Hier en nu voor de
scholen. Afl.B.

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden

18.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden

18.20 Paspoort voor Turken
18.30 Sesamstraat
18.45 Jeugdjournaal
19.00 Journaal
19.12 Magnum. Amerikaanse serie.

Afl.: Professor Jonathan Higgings.
Een ver nichtje van Higgins gaat trou-
wen. Higgins ziet uit naar het bezoek
maar is toch een beetje teleurgesteld
wanneer hij haar ziet.

20.00 Veronica Film. Filmnieuws.
20.40 Nederlanders overzee. Afl.:

Bloed, zweet en tranen.
21.30 The George Baker Selection

op Hawaii. Special rond de George
Baker Selection.

22.05 The twilight zone. Serie. Afl.:
Teachers aide.

22.30 Journaal
22.45 Den Haag vandaag
23.00 Studio Sport. E.K. Kunstrijden.
23.30 -23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden

Duitsland 1
09.10 -09.40 Het programma met de

muis
09.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf
10.00 Heute
10.03 Europeesche kampioen-

schappen. Kunstrijden op de
schaats heren.

12.10 Kenzeichen D
12.55 Persoverzicht
13.00 Heute
13.15 -13.30 Teletekst
15.40 Teletekst
16.00 Nieuws
16.10 Expeditionen ms Tierreich.

Vandaag: De wereld van de stekel-
dieren.

16.55 Ein loch in der Grenze. (5).

Kinderprogramma naar de roman
"Een gat in de Grens" van Guus Kuij-
er, met in de hoofdrollen Marcel
Kunst, Nicky Schuitemaker, Daan
Dillo e.a. Regie: Froukje Bos en
Ruud Schuitemaker.

'17.20 Von Hasen und Dachsen. Kin-
derprogramma.

17.50 Nieuws
18.00 Hier und Heute
18.25 Heidi. Serie. Afl.: Herr Sese-

mann.
19.00 Der Fahnder. Serie. Afl.: Sperr-

stunde.
19.58 Programma-overzicht
20.00 Nieuws
20.15 Gesucht wird...ein Alptraum.

Reportage over een flat in de Venloer
Strasse in Köln-Bickendorf waar van
de 408 woningen er ongeveer 100
leeg staan.

21.00 Der 7. Sinn
21.03 Geschichten aus der Heimat.

1. Fleischpflanz: Een jong stelletje
bereidt 2000 plantjes om ze op het
vredesfeest te verkopen en zo hun
vakantie naar Griekenland te bekos-

tigen. De enorme rookontwikkeling
bij het bereiden doet buren aan brand
denken en zij halen de politie erbij. 2.
Hellings Flucht: Twee mannen. De
een bezit een kroeg die dreigt failliet
te gaan zodat hij de ander, zijn mede-
werker, geen loon meer kan betalen.
In de kroeg ontmoeten de Diana, die
voor een grote verrassing zorgt. 3.
Klassentreffen: Willie komt na jaren
weg geweest te zijn terug in de stad
waar hij zijn jeugd heeft doorge-
bracht. In de krant staat een reünie
van zijn examenklas aangekondigd,
waar hij besluit naar toe te gaan.

21.45 Sport extra. Europese kam-
pioenschappen kunstrijden op de
schaats voor dames.

22.30 Dagthema's
23.00 Klawitter. Tv-film mer Gerhard

Olschewski, Dieter Kirchlechner, Ro-
sel Zech e.a. Regie: Günter Grawert.
De succesvolle toneelschrijver Hoff
krijgt een publicatieverbod. Niet we-

tend waar hij en zijn vrouw van moe-
ten leven besluit hij zijn nieuwste stuk
aan Klawitter te verkopen. Deze
maakt daar gretig gebruik van maar
probeert er zonder een cent te beta-
len vanaf te komen. Hoff's vrouw kan
dit verhinderen maar door Hoff's boy-
cot zijn zij toch van Klawitter afhanke-
lijk.

01.10 Nieuws
01.15 -01.20 Nachtgedanken. Over-

weging door Hans Joachim Kulen-
kampff.

MOSELEYgaan weer op avontuur in een nieuwe aflevering van "Mag-
num" - Nederland Nederland 2, 19.12 uur.

" THE GEORGE BAKER SELECTION vanavond vanuit Hawaii met hun special - Nederland 2,
21.30 uur.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1
13.15 -13.30 "" Teletekst-overzicht
15.40 "" Teletekst-overzicht
15.56 Programma-overzicht
16.00 Heute
16.04 Kreta - Ursprung Europas.

Afl.: 3. Funde und Feste. Reportage
over de opgravingen op Kreta. Aan-
sl.: Nieuwsoverzicht.

16.35 Der Stem des Marco Polo. Se-

rie. Afl.: Der Basketballspieler. Met
Nicola di Pol, Chiara Dorado, Giu-
seppe Tonini e.a.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern. Regionaal nieuws.

17.15 Tele-lllustrierte. Gevarieerd. magazine.
17.45 Der rosarote Panther. Teken-
film. Aansl.: Nieuwsoverzicht.

18.20 Teufels Grossmutter. Serie
met Brigitte Horney, Peter Pasetti,
Loni von Friedl e.a.

18.56 Programma-overzicht
19.00 Heute
19.30 "" Hits des Jahres '85. Pop-

programma.
21.00 Kinder Kinder. Serie. Afl.:

Süss und gefahrlich.
21.45 Heute-journal
22.05 5 nach 10. Discussieprogram-

ma. Vanavond: Schluss mit den La-
denschluss? Aansl.: heute.

Duitsland 3/WDF
08.00 Tele-Gymnastik
08.10 -11.40 Schooltelevisie. (9.10

Het programma met de muis).
17.00 Schooltelevisie
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 33: Elektrischer Schwing-
kreis.

18.30 Het programma met de muis
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.45 Raamprogramma voor de re-

gionale studio's
20.00 Nieuws
20.15 ■ Ivy. Amerikaanse speelfilm

uit 1947 van Sam Wood, met Joan
Fontaine, Herbert Marshall, Patric
Knowless e.a: (herh.) Als Ivy Miles
Rushworth ontmoet wil ze zich van
haar man laten scheiden. Deze wei-
gert echter zodat zij besluit hem te
vergiftigen. Het gif haalt zij uit de
praktijk van een arts waar ze vroeger
een verhouding mee heeft gehad.
Ald deze tot de strop wordt veroor-
deeld lijkt niets haar geluk nog in de
weg te staan.

21.45 Wörom et mer jeht. Wolfgang
Niedecken + BAP.

22.15 Paczensky 4- Xo. Gesprache
zu Fragen der Zeit.

23.15 Subway. Jazzuitzending.
00.15 Laatste nieuws

Duitsland 3/SWF
08.20 -09.45 Schooltelevisie
17.30 Telekolleg. Cursus Natuurkun-

de. Les 33.
18.00 Het programma met de muis
18.30 Königs Rollo. Kinderserie. Afl.:
Das Bad. (herh.).

18.35 Dr. Snuggles. Kinderserie.

18.58 Nieuwsoverzicht
19.00 Die Abenschau Bliek ms

Land
19.26 Zandmannetje
19.30 Fernsehspiel des Auslands.
Der Kurpfuscher. Poolse speelfilm
van Jacek Fuksiewicz en Jerzy Hof-
fman. Naar een roman van Tadeusz
Dolega-Mostowicz. Regie: Jerzy Hof-
fman.

21.35 Die Fotogeschichte. Luise
Rinser erzahlt: Een oude man sterft.

21.55 Atelierbesuch. Klaus Merkel.
22.05 Ein Tag im Kaufhaus. Film van

Beatrix Reiss en Herman Schroer.
22.50 Landtag aktuell. Gevarieerd

programma met interviews.
23.20 Laatste nieuws

België/BRT 1
14.00 -16.00 Schooltelevisie
17.00 Schooltelevisie
17.55 Journaal
18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma.
18.05 Plons, de gekke kikker. Kin-

derprogramma, (herh.).
18.10 De smurfen. Tekenfilmserie.
18.35 Rondomons. Duitse 13-delige

serie over kinderen uit Zuid-Amerika
en West-Duitsland die regelmatig
contact met elkaar hebben.

19.00 Tijdrover. Kwizien, kooktips.
19.25 Uitzending door derden
19.40 Mededelingen en program-

ma-overzicht
19.45 Journaal
20.10 Kunstzaken
20.20 Hoger-Lager. Spelprogramma

met speelkaarten. Presentatie: Wal-
ter Capiau.

20.55 Panorama
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Se-

rie rond het wel en wee van defamilie
Ewing met Barbara Del Geddes, Lin-
da Gray, Larry Hagman e.a. Het door
J.R. ingestelde onderzoek naar de
achtergronden van Marinos dwingt
Angelica spoed te zetten achter het
aceoord. Dan verschijnt de detective
die J.R. heeft gehuurd niet op een af-
spraak...

22.35 Journaal
22.50 E.K. kunstrijden op de

schaats
23.45 -23.50 Coda. Pianist zonder

meer, werk van en door Tars Loot-
ens, piano en synthesizer.

België/BRT 2
19.00 Zonen en dochters. (Sons and

daughters). Australische serie met
Peter Phelps, Rowena Wallace, Ale-
xandra Fowler e.a.

19.25 Gezonde voeding. Afl. 8
(herh.).

19.42 Mededelingen en program-
ma-overzicht

19.45 Journaal en programma-
overzicht

20.10 Videomatch. Videospelletje
met Marleen Gordts.

20.20 Le Bal. Speelfilm uit 1983 van
Ettore Scola. Een balzaal van 1936
tot heden. De mode, de muziek en de
dansersveranderen net zoals de bal-
zaal zelf. De verlangens blijven ech-
ter hetzelfde.

22.05 -22.45 Gezondheid

SSVC

12.50 Seeing and doing. Schooltele-
visie.

13.07 Look and read. Schooltelevi-
sie.

13.30 News and weather
14.00 Pebble Mill at one. Program-

maserie.
14.45 -15.00 Postman Pat. Kinderse-
rie.

16.25 Birthday Time
Aansl.: The giddy game show. Kin-
derprogramma's.

16.40 Play School
Aansl.: Birthday time.

17.05 The voyages of Dr. Doolittle.
17.20 Blue Peter. Kinderprogramma.
17.55 Murphy's mob. Kinderserie

over de jonge supportersclub van de
voetbalclub Dunmore United.

18.20 Child's play
18.45 News and weather
19.00 Emmerdale Farm. Tv-serie.
19.25 Tomorrows world. Nieuwtjes

uit de wetenschap.
19.55 Murder she wrote. Detective-

serie. Afl.: Deadly Lady.
20.40 Full house. Komische serie.
21.05 Howard's way. Tv-serie, afl. 3.
22.00 News and weather
22.25 -23.15 The Triumph of the

West. 13-Delige documentaire serie
over de wereldgeschiedenis. Afl.: 13
Capitulations.

Radio 1

RADIO

07 03 AVROs Radiojournaal. 7.15
Radiojeugdjournaal. 08.30 Sport-
panorama. 09.05 Arbeidsvitami-
nen. 9.50 Snotneus Ahoy. 12.05
De Burgemeester is jarig. 12.56
Mededelingen voor land- en tuin-
bouw 13.08 Middageditie Radio-
journaal. 14.05 Toppers van toen
15.05 Hilversum 3 bestond nog
niet. 16.05 Echo-politiek. 17.08
Echo-magazine. 18.05 Man en
Paard. 18.30 Da Capo 19.02
KRO's Country Time. 19.55 t Zand
33 20.02 Voor wie niet kijken wil.
22.25 De tweede stem of de heks
met de groene vingers, hoorsp.
23 05 Met het oog op morgen. 0.02
VPRO's Nachtleven Met om: 0.02
The midnight hour. 1.02 Musica
exotica. 3.02 Globe foxtrot 502
QQ. 1e Q.

Radio 2
07.03 Het levende woord. 07.10
Vandaag, donderdag. 08.03 Hier
en nu. 08.54 Ontmoeting. 09 03
Plein publiek. 10.30 Kletsma|Oor.
10 40 Het blijft Hollands 1130
Twaalfuurtje 12.40 Middagpauze-
dienst. 13.03 Hier en nu. 13 20
NCRV - Globaal. 16.03 Studio 55
17 03 Hollandse Hits. 19.00-07.00

Zie Radio 1

Radio 3
Show telex (op de halve uren).
07.03 De Havermoutshow. 09.03
De Nederlandstalige top tien. 10.03
De Polderpopparade 11.03 De
Europarade 12 03 50 Pop of een
envelop. 14 03 De nationale hitpa-
rade. 18 04 De Avondspits. 19.02

Ferry Maats Soul en Disco Show
21.02 De CD en LP Show. 22.02
TROS, Country 23.02-00 00 Ses-
jun.

Radio 4
-08.02 Ochtendstemming. 09 00
Veronicas Meesterwerken op
compactplaten 11.00 Muziek voor
miljoenen. 13.02 Nederland Mu-
ziekland klassiek. 14.00 Metrono-
mium. 15.30 Zeggen en schrijven.
16.00 Wilhelm Furtwangler, diri-

genten portret (9). 18.02 De Bewe-
ging: Actueel muziekmagazine.
20.02 De wandelende tak: De Mu-
ziek en het leven van de Lobi.
21.30 Voorland. Werken v. Henry
Cowell. 23.00-23.55 Het Evene-
ment: Hildegard Knef.

België/RTBF 1
11.30 Teletekst magazine
14.00 Schooltelevisie
15.30 Teletekst
16.50 Schooltelevisie
17.20 Nouba Nouba. Kinderprogram-

ma.
17.50 Carrefours. Gevarieerd kinder-

programma. (Met: 17.50 La roue de
la fortune. 17.55 Rocambole, tv-se-
rie. 18.10 Keukenrecepten. 18.15 La
roue de la fortune. 18.30 Nieuws-
overzicht. 18.35 Micro-défi, spelpro-
gramma. 18.50 La roue de la fortu-
ne.).

19.00 Ce soir. Regionaal magazine.
19.27 Quick et Flupke. Tekenfilm.
19.30 Journaal
20.00 Autant savoir. Magazine.
20.25 Le roi des cons. Franse film

van Claude Conforte met o.a. Francis
Perrin en Marie-Christine Descouart.

22.00 Cinescope
22.55 Journaal
23.20 -23.30 Politieke uitzending.

Weerspiegeling van het liberalisme.

België/RTBF 2
15.30 Teletekst magazine
19.00 Politieke uitzending. Weer-

spiegeling van het liberalisme.
19.30 Journaal
20.00 -22.45 La collaboration. (4).

TV 5
19.00 Music hall. Gepresenteerd
door Guy Bedos. Amusementspro-
gramma met Jane Birkin, Alain Sou-
chon, Renaud...

20.30 L'instit. Tv-serie van Gerard
Galzan. Met o.a. Henri Virlojeux,
Ronny Coutteure, Cerise, Evelyn
Dress. Deel 1. Paul Fougerolle, on-
derwijzer, wordt overgeplaatst naar
een school in Montreuil-sous-Bois.
De eerste weken zijn moeilijk....

21.30 Projection privee. Kultureel
magazine van Marcel Jullian. Gast:
Pater Carré.

22.00 -22.30 Journaal

SKY Channel
08.45 "" Sky Trax - First Run.
09.15 "" Sky Trax - The Pat Sharp

Show.
10.00 "" Sky Trax - Monsters of the

rock.
10.45 "" Sky Trax - All American hot

100.
11.45 "" Sky Trax - The Pat Sharp

show.
12.30 "" Sky Trax - Young, free and
single.

13.15 "" Sky Trax - Jump.
14.15 Skyways. Tv-serie.
15.05 Chorus and principals on sta-

ge please. Dokumentaire serie over
het opera gebeuren achter de scher-
men.

16.00 "" Sky Trax - The Pat Sharp
show.

16.45 "" Sky Trax - Jensen's dimen-
sions.

17.30 "" Sky Trax - The great Video
Race - live.

18.30 The Brady Bunch. Tv-serie.
Afl.: Marcia gets creamed.

19.00 The Lucy show. Komische tv-
serie met Lucille Ball. Afl.: Lucy takes

up the golf.
19.30 Green acres. Komische serie.

Afl.: School days.
20.00 Charlie's Angels. Detectivese-

rie. Afl.: Winning is for losers.
21.00 A Country Practice. Tv-serie.
21.55 ■ The Untouchables. Ameri-

kaanse misdaadserie met Robert
Stack als Eliott Ness. Afl.: Unhired
assasins.

22.50 All Star wrestling. Worstel-
wedstrijden uit Amerika.

23.45 -00.45 "" Sky Trax. The great
Video Race.

" KATE JACKSON, JACLYN SMITH, CHERYL LADD en DADOYLE zijn vanavond weer present in een nieuwe aflevering
"Charlies Angels" - Sky Channel, 20.00 uur.

Radio 5
09.02 NOS-Sportief. 09.25 Water-

standen. 09.30 Nou en... 10 00
M/V Special. 10.30 De zonne-
bloem. 11.0050 +. 12.05Sporen in
hel achterland. 12 30 De derde we-
reld. 13.10 Kruispunt 13 40 De he-
lende kracht van de sacramenten.
14.00 Schoolradio. 14.50 Drempel-
vrees. 15.05 Glas in lood 16.00Zo
kan het ook. 16.30 Een leven lang.
17.00 Nederlanders in de Prehisto-
rie. 17.30 Hobbyscoop. 17.46
Overheidsvoorlichting: Landbouw-
rubriek. 17.56 Mededelingen
18.10 Scheepspraat. 18.20 Uitzen-

ding van dc EVP. 18.30 Lezen
voor dc lijst. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
(Met om: 19.00 Turks. 19.20 Ma-
rokkaans. 19.50 Spaans 20.00
Portugees/Kaapverdiaans.) 20.30
Leermoeilijkheden. 21.00 Ni hao,
cursus chinees. 21.30 Grafische
technieken. 22.00 Personal Com-
puter I.

televisie en radio

Nederland 1 TV DONDERDAG09.30 -09.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden

15.30 Wild America. Wilde honden.
(Wild dogs). Film over de familiele-
den van de hond zoals de wolf, de
coyote of prairiewolf en de vos.

15.55 Daktari. Serie. Afl.: Een zee
van vuur. (1) Twee jagers zetten het
oerwoud in vuur en vlam om zo mak-
kelijker op neushoorns te kunnen ja-
gen. Jack en Paula nemen maatre-
gelen wanneer de brand zich maar
blijft uitbreiden.

16.45 EO-kinderkrant. Wetenswaar-
digheden, experimenten, truukjes
film en een verhaal.

17.30 Journaal
17.46 Tijdsein-Buitenland. Actuali-

teitenprogramma. Met: Aad Kam-
steeg.

18.25 Grafische technieken. Les 5:
Zeefdruk.

18.55 De Fabeltjeskrant
19.00 Familie Robinson. Tekenfilm-

serie. Afl.: De vogelverschrikker.
19.25 Aartsvaders. Afl. Twee-sporen

beleid. Omdat mensen nu eenmaal
verschillend zijn, gaat God met elk
van hen op een unieke wijze om.

20.00 Journaal
20.28 Het ontstaan van het konti-

nent. Documentaire serie over de
natuur. Afl.2: Het land van de slapen-
de bergen.

21.25 Van U wil ik zingen. Vanuit de
Grote Kerk in Breda.

" 21.55 Tijdsein. Actualifeitenmagazi-
; -he.
22.25 De toren van Babel. Memen-

to Mori". Programma over euthana-
sie.

23.30 Journaal
23.35 -23.40 Nieuws voor doven en

slechthorenden

Music Box
07.00 13.00 en 19.00 Ed's elite
08.00 14.00 en 20.00 The Sunday

special.
09.00 15.00 en 21.00 Euro tour gui-

de. Nieuws over popgroepen op toer-
nee door Europa.

10.00 16.00 en 22.00 60 Minute mix -
Martin. Programma over en met Phil
Collins.

11.00 17.00 en 23.00 Time Out for
Holland. Muziekprogramma, opge-
nomen in Nederland.

12.00 18.00 en 24.00 Musical
Chains. Live muziekprogramma
vanuit Nederland, met internationale
artiesten.

Europa TV
17.55 Programma overzicht
18.03 Kinderprogramma's. Tic-
Tac', -'Bunny', -Mr. Hiccup'.

18.20 Europa Count Down. De Pop-
show.

19.20 Sport Reports
20.30 Nieuws en weerbericht
20.40 World Watch. Nieuwsprogram-

ma.
20.50 Calle Serano. Documentaire.
21.30 Economie
23.00 Nordie Wild Live. Documentai-

re.
23.25 Nieuws en weerbericht
23.35 World Watch. Nieuwsprogram-

ma.
23.40 Programma-overzicht, en

sluiting

ROZ
07 15-08.00 Ochtendeditie:
nieuws, aktualiteiten, weerbericht
en muziek. 08.05, 09.02, 10.02,
11.02 en 12.02 ROZ-Nieuws.
12.05-1300 ROZ-tussen de mid-
dag: nieuws, weerbericht, achter-
gronden van het nieuws, agenda
en muziek. 13.05, 14.02, 15.02.
16.02, 17.05 en 18.02 ROZ-
Nieuws. 18.05 ROZ-Aktueel en
weerbericht. 18.20-19.00 Het ge-
heim: een programma rondom
kunst.

BRT 2
530 De eerste ronde: Muziek,
spelletjes en de juiste tijd. 9.00
Kunstkrant. 9.15 Belletjes. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje - cursiefje). 11.55 Mediatips
12.00 Limburg 1986. 13.10De mid-
dagpost. Verzoekplatenprogram-

ma, met om 13.30 Het schurend
scharniertje. 14.00 Hitbox Top 30-
-hits van gisteren en morgen. 17.00
Focus. 17 10Radio Twee (met om
17.10 Poptelefoon. 19.10 Funky
town). 2205 Boem Boem. 23.30-
-02 00 Twee tot twee. Easy listening
muziek.

RTL-Plus
17.00 Gewinn zu Beginn
17.05 Menschen und Tiere. 9

over (huis)dieren. Afl.: Der &
bruch von Bamburi.

17.35 Typisch RTL - Jetzt ist Fe*
bend. Gevarieerd amusementsl
gramma.

17.55 Nieuws
18.15 Starmix. Axel Fitzke pre*

teert tophits.
18.35 Komm doch mal in die

che. Kulinaire rubriek. Vandaag:
schingsgeback aus dem Fett.

18.53 7 vor 7 - Die Bilder des Tafl
Nieuws, sport en weerbericht.

19.22 RTL-Spiel
19.30 Der unsichtbare Mann. Sj
rond een onzichtbare man gesp*
door David McCallum. Afl: Klimfl
geld.

20.15 RTL-Spiel
20.20 Filmvorschau
20.30 Django - Melodie in Blei

Italiaanse speelfilm uit 1968. in]
hoofdrollen o.a. George Hilton, n
Stevens en Claudie Lange. Rd
Giovanni Fago.

22.07 RTL-Spiel
22.15 Typisch RTL
23.00 Weerbericht
23.02 Horoskoop
23.07 -23.12 Betthupferl

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
■ = zwart/wit programma
"" = stereo of 2-kanaaltoon
TELEVISIE
Nederland 1: 5, 51, 53 en 57
Nederland 2: 31, 54, 56 en 60
Duitsland 1: 9, 24 en 46
Duitsland 2:21, 29 en 37
Duitsland 3 (WDF): 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40 en 46België BRT 1: 10en 44
België BRT 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8België RTBF 2: 28 en 42
RTL Plus: 7 en satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
SkyChannel: Sateliet
Music Box: Satelliet
Europa TV: Satelliet
TV 5: Satelliet

RADIO
Kabel- en centrale antenne-abonnees:voor kanalen zie schema exploitant
Radio 1: 95,3 en 102,1 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-zendersRadio 1)
Radio 3: 1 01,2 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz
(337 m)
ROZ: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 khz), FM 22, 36en 39
(93,7 - 97,5 en97,9 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) - K649,26
m (6090 khz).

Belg. Rundfunk.
6 30Radiofrühstück 7 15Wunsch-
kasten. 7.30 Besinnliche Worte.
7.45 Veranstaltungskalender 8.00
Presseschau 905 Musikexpress.
10.00 Gut aufgelegt 12 00 Musik
bei Tisch. 12.15 Veranstaltungska-
lender. 12.30 Presseschau. 13.00
Frischauf. 14.05 Informationen und
Tips für die Frau. 14.15 Schullunk.
14 30 Intermezzo. 15.00 Nachmit-
tagsstudio 16 05 Spotlight 17.05
Oldiekiste. 18.00 BRF-Aktuell.
18.30-20.00 Jazz
Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen, Deutschland!
9.00 Ein Tag wie kein anderer
11.00 Liederlotto. 12.00 Mahlzeit.
14.00 Viva, das Leben findet
taglich statt. 15.00 Ententanz.
16.00 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop 1800 RTL-Tagesthe-
men. 18.08 Prima. 19.00 Luxem-
burg 1331 22 00-01.00 Traumtan-
zer. Musik zum Traurnen.
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Springsteen's saxofonist kan ook nog zingen

The Big Man' Clemons
doet 't er tussendoor

door rené van zandvoort
HEERLEN - The Big Man, zo
wordt ie genoemd, de weergalo-
ze saxofonist van Bruce
Springsteen's E Street Band.
Clarence Clemons is in de loop
der jaren- en zeker nu de eigen-
gereideLittle Steven van Zandt
op eigen benen het Zuidafri-
kaanse apartheidsregime be-
stookt en zodoende geen tijd
meer heeft zich met het E
Street-gebeuren bezig te hou-
den - uitgegroeid tot een niet
meer weg te denken bestand-
deel in een van de meest ener-
gieke live-groepen ter wereld.
Nu is de opvallende saxofonist
tussen de drukke bedrijven
door met een tweede eigen plaat
op de proppen gekomen. Na
Rescue is er nu Hero.

Ondanks de omvangrijke we-
reldtoernee die hij met Bruce
Springsteen afwerkte, zag de
forse Amerikaan kans kwalita-
tief sterke nummers op te ne-
men, niet in het minst door de ge-
waardeerde steun van een Book-
er T. Jones, David Sancious en
Jackson Browne. Waar The Red
Bank Rockers, die hem op zijn
solo-debuutelpee assisteerden,
zijn gebleven is een raadsel.
Maar het puik van de Ameri-
kaanse sessiemuzikanten die
zich verwaardigden aan de uitno-
diging van Clemons gehoor te
geven, mag er ook wezen.
Opvallend is dat Clemons niet al-
leen zijn ongeëvenaarde sax-
kwaliteiten laat horen, maar te-
vens een begenadigd zanger
blijkt, die ook in de moeilijker
vocale stukken vrijwel moeite-
loos overeind blijft. De, duet-

" Clarence Clemons (l.)
slooft zich uit op het podium
met naast zich Bruce
Springsteen.

single met LA-cat Jackson
Browne (You're A Friend Of
Mine) bewijst het gelijk van die
stelling. Met Darlene Love toont
hij in The Sun Ain't Gonna Shine
Anymore aan dat ook covers van
reeds lang uitgemolken hits nog
altijd leuk en fris kunnen klin-
ken.

Voor de rest heeft producer Na-
rada Michael Walden een dikke
vinger in de pap. Hij schreef en
produceerde en kroop in de stu-
dioook nog menigmaal achter de

drumkit Het swingende rap-
stuk Kissin' On U, de ballad
Christina (met een vocale hoofd-
rol voor Craig Thomas) en het
meeslepende Cross The Line
mogen er zijn. Het E Street
Band-soundje schemert duide-
lijk door in I Wanna Be Your
Hero met Booker T. Jones op or-
gel en David Sancious op piano.
Clarence zelf schittert vanzelf-
sprekend op saxofoon. The Big
Man doet zijn bijnaam weer alle
eer aan en houdt zichzelf zodoen-
de mooi van de E Street.

POPAGENDA
JANUARI

" 30-1: Keulen: AC/DC (S 0949-8926050 11)
Paradiso Amsterdam: The Meteors
Vredenburg Utrecht: Chieftains

" 31-1: Paarda van Troje Den Haag: The Meteors
Paradiso Amsterdam: Johnny Winter (★)
Metropol Aken: Heinz Rudolf Kunze (20.30 uur)
Jongerencentrum GeJeM Caumermolenweg 37 Heer-
len: sesjun met Wim Mulders, Mike Schurer, Mart
Houtermans, Ben Berendsen, Tim Semeyn, Peter
Lücker (21 uur)
Jongerencafé Plaarstraat 4 Heerlen: Kilimanjaro

FEBRUARI

" 1-2: Burgerweeshuis Deventer: The Meteors
Paradiso Amsterdam: Desmond Dekker, The Tuners
(*)

" 2-2: Edenhal Amsterdam: Saga, Honeymoon Sui-
te (★)
OOC Venlo: Stingrays

" 3-2: Paradiso Amsterdam: Charlie Sexton (★)

" 9/10/11-2: Cultureel Centrum Sittard: The Run

" 13-2: Ahoy Rotterdam: Supertramp (uitverkocht)
Vredenburg Utrecht: Lloyd Cole & The Commotions
(*)
Arena Rotterdam: The Alarm (★)

" 14-2: Paradiso Amsterdam: The Alarm (★)

" 14/15/16-2: Ahoy Rotterdam: Sting (voor 15-2' S
04494-52500)

" 15-2: Vereeniging Nijmegen: Lloyd Cole & The
Commotions (★)
Paradiso Amsterdam: Simply Red (★)

" 16-2: Düsseldorf: Blue Oyster Cult, Tokyo Blade
(S 0949-893516041)
Café Des Artistes Maastricht: The Run (16 en 21 uur)
Oosterpoort Groningen: Simply Red (★)

" 17-2: Vredenburg Utrecht: Simply Red
Arena Rotterdam: Burning Spear

" 18-2: Vorst Nationaal Brussel: Supertramp (S
0932-3233877 4)
TH Twente Enschede: Simply Red (★)
Paradiso Amsterdam: Burning Spear

" 18/19/20-2: Ahoy Rotterdam: Sade (uitverkocht)

" 19-2: Tivoli Utrecht: Burning Spear

" 21-2: Keulen: Saga (S 0949-8926050 11

" 22-2: Vorst Nationaal Brussel: Sade O 04494-
-52500)

" 23-2: Eldorado Spaubeek: The Run
Paard van Troje Den Haag: The Bangles

" 24-2: Paradiso Amsterdam: The Bangles

" 28-2: Paradiso Amsterdam: John Mayall Band (★)

* kaarten verkrijgbaar bij WV-kantoren Heerlen
Maastricht, Weert, Venlo, Roermond, Sittard.

Schema
1 „Op de maandag tonen we gedeel-
i ten van de zogenaamde commerciè-
ile videobanden (dat zijn videoban-
i den gevuld met concerten die te-

genwoordig in platenzaken te koop
zijn) en zenden we de Engelse top 3
uit. De dinsdag de Europese con-
certagenda en de Portugese top 3.
De woensdag staat in het teken van
het grote interview (deze week is dat
Leo Sayer) en wordt de Nederland-
se top 3 uitgezonden. Op donderdag
de Europese concertagenda en de
Duitse top 3. Vrijdags zenden we
een filmtip uit en een steeds wisse-
lende top 3 van een van de andere
Europese landen. Deze week is dat
de Zwitserse. Tenslotte hebben we
dagelijksde 'Satellite Smash', video
clips en de Clip Request (clip op
verzoek)".
Europa Countdown wordt in het
Engels gepresenteerd en is van
maandag tot en met vrijdag te zien
van 18.15 tot 19.10 uur bij Europa
Television. In Limburg is dit pro-
gramma in de meeste plaatsen per
kabel of per centrale antenne te ont-
vangen.

show

NA VERONICA VANAF MAANDAG OOK BIJ EUROPA- TV

'Countdown' voortaan
zes maal per week

(Van onze RTV-redactie)

HEERLEN - Adam Curry krijgt het vanaf maandagavond een
stuk drukker. In plaats van één keer gaat hij nu zes keer per
week het popprogramma Countdown presenteren; van maan-
dag tot en met vrijdag op Europa-TV en zaterdags op de Neder-
landse tv voor Veronica. De jonge diöcjockey blijft tevens ra-
dio doen.

" Is dat allemaal wel te combine-
ren?
Curry: „Ik heb iets geleerd van twee
van mijn bazen, Rob de Boeren Lex
Harding: Een mens kan verschrik-
kelijk veel doen als-ie het maar in-
deelt en als-ie maar genoeg slaapt.
Het is druk en vermoeiend, maar
vreselijk spannend allemaal. Heel
leuk. Elke dag een popprogramma
maken, is het mooiste wat je je kan
voorstellen. Dat is ook altijd mijn
wens geweest om dat op de radio te
kunnen doen".

" Rob de Boer van Rob de Boer
Productions is door Veronica en
Europa Television benaderd om
het programma te maken.Aan hem

de vraag of jeniet snel in herhalin-
gen valt als je dagelijks met een
popprogramma op tv verschijnt.

„Het is net als een krant. Ook in de
popwereld valt er iedere dag wat
nieuws te beleven. Hits keren na-
tuurlijk wel een aantal malen terug,
maar we vervallen zeker niet iedere
avond in herhaling. Zo zal iedere
uitzending een eigen gezicht heb-
ben".

g v " ADAM CURRY
■Presentator van 'Countdown' met alarmschijven, videoclips

en toptienen...

POP CORNER
Nationaal
kampioen

schap

gitaarspelen
HEERLEN -Voor de vijfde maal
in successie organiseert de
Stichting Popmuziek Neder-
land, in samenwerking met Pa-
radiso en Music Maker, dit jaar
de Nationale Gitaarkampioen-
schappen, in voorgaande jaren
steeds een groot succes. De eer-
ste voorronde wordt op 6 maart
gehouden in Paradiso in Amster-
dam, waar dan tevens een gitaar-
beurs wordt gehouden.
De beste tien strijden vervolgens
om de titel in de finale die plaats-
vindt op woensdag 26 maart,
eveneens in Paradiso. De jury
bestaat beide dagen uit Harry
Hardhold, Rinus Gerritsen,
Adje van de Berg, Lex Bolder-
dijk, Danny Lademacher en
Jaap van Eik. Emile den Tex
verzorgt de presentatie.
De eerste prijs is een 'custom
built'-gitaar van Anno Galama,
ter waarde van 3.500 gulden. Gi-
taristen van uiteenlopende stij-
len kunnen meedingen, eventu-
eel begeleid door een professio-
nele backing-band, die bestaat
uit Willem Ennes, Léon Klaasse
en Peter van Straaten. De kan-
didaten moeten zich uiterlijk 23
februari hebben aangemeld bij
Laurence van Haren van de
Stichting Popmuziek Neder-
land, S 020-682255, op werkda-
gen van 10 tot 17 uur.

Top-folk
in De Nor

HEERLEN - Vanavond om 21.30
uur vindt in De Nor aan deGeer-
straat in Heerlen een interessant
concert plaats van het Schotse
folkduo Cilla Fisher en Artie
Trezise. Als specialiteit van de
avond treedt Gary Coupland op
als begeleider.
Cilla Fisher komt uit een bijzon-
der muzikale Schotse familie, die
een belangrijk aandeel mag clai-
men in de Schotse folkrevival in
de zestiger jaren. Op 9-jarige leef-
tijd al stond ze voor de micro-
foon. Artie Trezise maakte deel
uit van enkele vooraanstaande
Schotse folkgroepen, alvorens
hij een duo vormde met Cilla,
een duo dat momenteel als de
nummer één in het genre van
Schotland wordt gezien. Toem-
ees door Amerika, Australië en
West-Europa leverden beiden de
nodige naamsbekendheid op, die
resulteerden in een eigen show
voor Cilla bij de BBC. Jaren gele-
den acteerden zij al eens in
Folkklup De Vlier, die destijds
concerten in De Nor organiseer-
de. Kaarten kosten vijf gulden.

George Baker selection
in zonovergoten Hawaii

HEERLEN - Onder het motto 'Aloha Blanca' brengt Veronicavanavond om 21.30 uur op Nederland 2 een
special rond de George Baker selection. sedert de oprichting scoorde die talloze hits. Paloma Blanca.Dear Arm en Morning Sky en vele andere Top-40 noteringen maakten van de band jarenen jarenNeder-lands populairste exportproduct.
En toen werd het plotseling stil rond Hans Bouwens en de zijnen. Bouwens, die zijn artiestennaam Geor-ge Baker aan de Engelse detective-pocket ontleende, koos voor een solocarrière en verhuisde later naar
Spanje. Vanaf dat moment bleef het grote succes uit.
Maar Bouwens keerde ruim anderhalfjaar geleden terug naar Nederland, formeerde een nieuwe 'selec-tion' en zorgde voor een onverwachte comeback. Voor Veronica reden om met de nieuwe George Baker
selection af te reizen naar het zonovergoten Hawaii, want in een exotische omgeving komen de warmeklanken van de Bakersound beter tot hun recht dan in een somber Hollands winterdecor.

" GEORGE BAKER SELECTION
....vanavond bij Veronica uitgebreid op TV...

Nederlandse top veertig

1 ( 2) A good heart - Feargal Sharkey
2(1) Nikita - Elton John
3 ( 5) Braken wings - Mr. Mister
4 ( 7) West end girls - Pet Shop Boys
5 ( 3) Holding back the years - Simply Red
6 ( 6) Hurts to be in love - Gino Vannelli
7 ( 9) You're a friends of mine - Clemons/Brow-

ne
8 (11) Baby talk - Alisha
9 (10) Run to me - Anita Meyer en Lee Towers

10 (15) When the going gets - Billy Ocean
11 (22) We just- Moses
12(4) Alles wat ademt - Rob de Nijs
13 (16) Eldorado - Drum Theatre
14 (25) Female intuition - Mai Tai
15 (18) Mated - David Grant en Jaki Graham
16 (26) Girlie girlie - Sophia George
17(8) Say you say me - Lionel Richie
18 (20) The show Doug - E Fresh en Get Fresh
Crew
19 (—) Moscow nights - Anya
20 (12) Face the face - Pete Townshend

HEERLEN - Haast niet te geloven, maar Elton John is met zijn 'Nikita' verdrongen van de eersteplaats in de Nederlandse top veertig top. Die plaats is nu voor Feargal Sharkey met 'A good heart'.En wat óók opvalt is dater anderhalve week voordat het carnavalsgeweld losbreekt nog geen schla-
ger in de top veertig zit. Dat was in alle voorgaande jarenanders. De Nederlandsetop veertig, een af-spiegeling van de meest verkochte platen in de afgelopen week, valt vrijdagmiddag vanaf 15.03 uur
weer te beluisteren bij Veronica op radio 3. Tussen haakjes staan hier de posities van vorige week.

21 (14) Sun city - Artists United Against Apartheid
22 (32) The whole of the moon - The Waterboys
23 (28) Miami vice theme - Jan Hammer
24 (27) After the love has gone - Princess
25 (21) Walk of life - Dire Straits
26 (13) lm your man - Wham
27 (38) lts alright - Eurythmics
28 (—) The sun always shines on tv - Aha
29 (17) In the heat of the night - Sandra
30 (—) Living in America - James Brown
31 (23) My hometown - Bruce Springsteen
32 (35) Is it a crime - Sade
33 (—) Caravan of love - Isley Jasper Isley
34 (—) Hit and run - Total Contrast
35 (—) Sanctify yourself - Simple Minds
36 (36) Away - Maarten Peters
37 (19) Russians - Sting
38 (29) We built this city - Starship
39 (24) Saving all my love for you - Whitney Hous-
ton
40 (31) Life's what you make it - Talk Talk
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Voor mij is het voordeel
van Edah véél te groot.

.-^"rc \|\[EE^ Zo nu en dan ga ik voor m'n moeder boodschappen i — I
\mr\^^\^mmOMMMm doen. Bij Edah natuurlijk. Want m'n moeder zegt, dat — "^Tnnmn mWÊOM^' -«m^ Ije daar waar krijgt voor je geld. Nou u ziet, ze heeft ||r <Êr ==***- I
jrARnCP^ Alleen zal ik wat meer spinazie moeten eten, want *■%£' SH^^BS^HHv WÊÊSr^Sm^SSS^SSÊ^m W~\ |IjJlrtlmw voor mij is 't voordeel van Edah wel erg groot. ■ SS^^^^B HBlfCifSïï^ï'^nßHi IW^£mmmmMmMmMmM»*9mm Menuet snelkookrijst qq Salerno fritessaus <|*)Q |B|^£ [jgg jï£^^ I

Ztïïirkod Sperziebonen Augurken i|-Q É InH^^^MHflß bolinen ill tOlïiat^0^ I
vacuüm verpakt, 500gram -49" gebroken, blik 850 ml. 109* 0«7 AB, pot 850 ml. «J99* 10./ M | H

Eromel koffiemelk Rundergoulash ~iOQ Chocopasta AAn I
halfvol, fles 500ml. J45" I 121 blik 400 gram J&& VjWl beker 400 gram JnW XXI '-^«UJIIIWBP^^^ I
Eromel choc.melk «g Runderhachee ~IQQ Verkade biscuit KfgffWf?ïffißffffl PfJffl KBffiPüfHl «P^l^ Élhalfvol, pak 1000 ml. I&*T \£m\l blik 440 gram J&& VÓWI "toe maar", pak 175 gram -44§"~ «/«/ BÉ ■W>*J IffWiliilißÉW ■V>*J I

Red Band topdrop <ir)Q T'ssue keukenrollen <iqq Tissue toiletpapier *-jq Bakmeel *(J
P^ 3 rollen Jéèr~T t\J\J Soffas, pak 3 rollen J&& l«/-/ Page/Edet, pak 4 rollen .^O9" l/«/ pak 500 gram —-6f I
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JÉ IJL^ Sportlife kauwgum <|OQ Gezinswasmiddel OQQ Karnemelk qq Pizza Grossa Venetiana ~)n(flJl pak 3x12 stuks .^29" IOJ Ziezo, koffer 2000 gram >^99* 3m*m? dagvers, pak 1 liter -+t2" ■#■/ Iglo, + 300 gram .-399* £m\\Vm
lm m Enkhuizerjodekoeken Geconc. afwasmiddel «g ~ I Gebraden gehakt q<l
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Bij Edahkopen geeftu het prettige gevoel datu écht iets bespaart
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tijdje vrij

Van der Biesen:
driekwart eeuw oud
>a Van derBiesen bestaat dit jaar
Wart eeuw. Na een bloeiperio-
tegin jaren zeventig en een daar-
Ügende glijvlucht richting „af
het eind van datzelfde decen-

1. wordt thans met zestien bussen
''tte wagenpark gewerkt aan een

jeugd. „Geïllustreerd" door
goedkoop tiendaags jubileum-

ie naar Rome en de aanschafvan
nieuwe luxe-bus.

ichter Harry van der Biesen reed in

' nog met paard en wagen, de
"Tuchte Jan Plezier" rond en
Jcte voor die tijd al reizen richting
tatburg, of twee dagen vice versa
slaer. Het eerste programma als
operator stamt uit 1953, toen Van
Biesen voor die tijd stuntte met
tiendaagse busreis naar Tirol,

tt Reutte jarenlang hét vakan-
°rd voor de bemiddelde burger

'" Voor nog geen honderd gulden.
1960 ontwikkelde de firma zich:

* heel Nederland 26 boekingskan-
*i met talloze opstapplaatsen voor
feers.
9roei ginggestaag door in de zesti-
jaren, wekelijks bussen richting

Italië, Zwitserland, Spanje.

Plus de grote Europa-rondreis. In 1971
kwamen daar nog de vliegreizen bij
vanafBeek, in samenwerking met Air
Succes. De klad kwam er echter in, Air
Success hield het voor gezien. Van der

Biesen junior, die het bedrijf inmid-
dels van zijn vader had overgenomen,
overleed veel te jong. Momenteel
wordt onder aanvoering van moeder
en dochter Van der Biesen stevig ge-
werkt aan een come-back op het oude
vertrouwde niveai

Al wordt onderkend dat de markt op
dit moment wel verzadigd is met
goede touringcarbedrijven. Vandaar
dat Van der Biesen probeert via spe-
ciale bestemmingen de op „iets
nieuws" beluste reiziger te lokken.
Zo is dit jaarKanaaleiland Guernsey
aan het reisprogramma toegevoegd.
„Als we een beetje exclusief blijven,
zit er nog een fijne markt in", zegt
bedrijfsleider Vleugels.

" Van derBiesen-crew zélf in de bus

Toerisme Italië
dreigt gevoelige
klap te krijgen

Het toerisme in Italië zal dit jaar
een gevoelige klap krijgen als de
Amerikanen op grote schaal be-
sluiten weg te blijven. Daar be-
gint het aardig op te lijken nu,
vooral sinds de terroristische
aanslag op het Romeinse Fiumici-
no, van allerlei Amerikaanse
reisbureaus bedankjes en afzeg-
gingenbinnenbeginnen tekomen.

„Italië is ons te onveilig", is het al-
gemene argument. Om die reden
wordt de studiereis van een colle-
ge in Tennessee naar een ander
Europees land verlegd, zullen de
beroemde Love Boats, die anders
op elke reis Venetië aandoen om
er hun honderden rijke passagiers
„drie onvergelijke dagen" te laten
doorbrengen, dit jaar niet alleen
die havenstad, maar de hele Mid-
dellandse Zee mijden. Net zoals
ookAmsterdam door de Yanks ge-
meden wordt.
Het had er allemaal zo mooi uitge-
zien toen de jaarlijkse Asta-con-
ventie, het congres van Ameri-
kaanse reisagenten, in november

in Rome werd gehouden. De gas-
ten waren verrukt van de ontvangst
en, al lag de kaping van de Achille
Lauro nog vers in het geheugen, er
werden voor miljoenen aan con-
tracten afgesloten en afspraken ge-
maakt. Na de bomaanslagen op de
bij de Amerikanen zo geliefde Via
Veneto en het bloedbad van Fiumi-
cino is alles veranderd. „Tot nu toe
hebben ze voornamelijk de opties
afgezegd, nog niet de definitieve
boekingen", zegt Jianfranco Villari-
ni, voorzitter van de bond van Ro-
meinse hotelhouders, „maar het is
duidelijk dat het effect van de con-
ventie teniet is gedaan"

Als de Amerikanen inderdaad
weg blijven, zal de toeristenin-
dustrie voor honderden miljoenen
schade lijden, is het bang vooruit-
zicht. En het staat nog maar te be-
zien of een beloofde propaganda-
reis door de VS van toerisme-mi-
nister Lelio Lagorio en een ge-
richte reclamecampagne van de
toeristenorganisatie Enit daar
veel aan kunnen verhelpen.

Zwarte Woud weliswaar ziek,
maar blijft toeristische trekpleister
Zodra het onderwerp zure regen aan de orde komt, dreigt even
<ie klad te raken in de uitbundigheid die zo kenmerkend is
Voor Charlotte Ziegler: de in groen jagerstenue gehulde direc-
trice van de Kurvermittlung in Baiersbronn. Een plaats in het
Noordelijke deel van het Zwarte Woud. „Een schande", roept
2e en wij knikken instemmend, menend dat haar afkeuring uit-
gaat naar de veroorzakers van de luchtvervuiling die zoveel
slachtoffers maakt onder het bomenbestand van dit prachtige
Natuurgebied. Maar dan blijkt, tot onze verbazing, Frau Zieglers
Woede zich te richten op de media.

„De kranten, de radio en de televisie
hebben alles verschrikkelijk overdre-
ven. Het is hun schuld dat nu mensen ons
opbellen met de vraag: Is het nog wel de
moeite waard om te komen? Zijn er nog
wat bomen over die er enigszins toon-
baar bij staan? Mijn collega's en ik staan
perplex en roepen telkens opnieuw
maar weer in de telefoon: Kom maar ge-
rust. Het Schwarzwald is ziek, maar het
lééft en is nog groen".

" Enzklösterle, dorp in het
Schwarzwald omgeven door be-
boste heuvels.

SPIJSEN DRANK
*6 mogen in Maastricht op Vastela-
°Vendsdagen „Waar de brouwer is,
hoeft de bakker niet te zijn" zingen
*o hard ze willen, zij die in die pe-
tiode al zwierend en zwaaiend de
*ottenüj trotseren dienen de hap
beslist niet te vergeten. Wanneer ze
dat wél doen, gaan ze in de bonte
storm ongetwijfeld verloren.

Camavalvoedsel van het beste soort- om dwazen op de been te houden -
bestaat van oudsher onder meer uit
"Speebak" (speenvarken) tot "errete-
sop mèt 'ne poet" (erwtensoep met

6en varkenspootje); van „huidvleis"
(hoofdkaas) tot „zoer hieringe" (zure
haringen). Toegegeven dat de kracht
van de „boonte störrem" op peil ge-
houden wordt door massale deelna-
me van ontelbare jonge en oude
Mensen, vogels van velerlei pluima-
9e. Niettemin betekent het eerste
Weekeinde van februari niet voor al-
len Drie Dolle Dagen. Om de (niet-
dolle) groep mensen gedurende de
Vastelaovend te plezieren met een
rustige doch niettemin fijne avond,
hebben MARY en JAN ENGELBER-
TINK van restaurant-bistro De Kei-
zerskroon (Gronsveld) hun kaart aan-
Sepast aan de warrige orde van de
dag(en). „Vooral voor gasten die niet
2o van dat wilde houden, maar van
Zachte achtergrondmuziek en een
dansje wellicht als afwisseling tijdens
een gezellig etentje". Kleintje carna-
val dus. Dat in De Keizerskroon op
zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11
februari duurt van 17.30 uur tot 02.00
Uur. Organist en entertainer RAY-
MOND KOEKKELKOREN in de „buut"
en Jan Engelbertink achter het fornuis
°rn gerechten te kokkerellen die on-
der meer variëren van gerookte een-

deborstfilets tot reebiefstukjes met
wildsaus, van gerookte forel met wa-
terkerssaus tot konijnebout op groot-
moederswijze. Prijs menu plus mu-
ziek plus sfeer: 67,50 gulden per per-
soon. Er zijn uiteraard ook andere
restaurants die zich aanpassen aan
de Vastelaovend. Neem het restau-
rant Alsacien van hotel Beaumont
(Maastricht). HARRIE BEAUMONT
heeft, samen met zijn witte brigade,
speciale menu's ontworpen. Luiste-
rend naar aan duidelijkheid niets te
wensen overlatende namen als Menu
Hermenie (uiensoep, varkensoester
in roomsaus met champignons voor
25 gulden), Menu Mooswief (cham-
pignonsoep, konijnebout op Maas-
trichtse wijze, amandelbavarois voor
35 gulden) en Menu Harie boe hings-
te noe weer oet (uiensoep, gegrilde
kogelbiefstuk met stroganoffsaus, va-
cherin voor 37,50 gulden). Harrie
Beaumont: „Uit ervaring weten we dat
we met deze menu's voldoen aan de
behoefte van onze gasten". Uit erva-

ik er aan willen toevoe
gen, weet ik hoe gezellig het met cai
naval in de Beaumont ziin kan

ring ook

Menu Harie boe hingste noe weer
oet, is toch duidelijk iets anders dan
destijds ene rector Welters noteer-
de: "Kritzraedt verhaalt in zijne on-
uitgegeven kronijk van Gangelt,
dat in zijn tijd gebruikelijk was des
avonds voor Aschwoensdag mik en
melk te eten en als de klok midder-
nacht sloeg, den lepel weg te wer-
pen. Een overblijfsel van dit ge-
bruik vindt men nog te Overhoven,
onder Sittard, waar op den laatsten
avond voor de vasten melkpap
wordt gegeten". Melkpap met
vastelaovend? Brrr...!

# Jan Engelbertink.
kleintje Carnaval.

Experts
Een van de weinigen die uit zichzelf het
onderwerp aansnijdt, is Herr Wunsch,
woordvoerder voor de afdeling cultuur
van de gemeente Forbach. „Dankzij het
toerisme en de van de bosbouw afhan-
kelijke papierindustrie, kent deze ge-
meente thans geen werklozen. Onder
die omstandigheden spreekt het vanzelf
dat de kwestie van het Waldsterben ons
in hoge mate beroert, ook al zal niet
iedereen zich erover willen uitspreken.
Verleden week is tijdens een bijeen-
komst van deskundigen die zich met
deze problematiek bezighouden, gerap-
porteerd dat de aantasting van sparren
en dennen de laatste tijd is afgeremd na-
dat vorig jaar een zorgwekkende toena-
me was gesignaleerd. De toestand van
andere bomen, die overigens in deze
omgeving een minderheid vormen, is
zich helaas wel blijven verslechteren.
Maar in elk geval gloort er weer wat
hoop dat de toestand uiteindelijk toch
minder bedreigend zal blijken te zijn
dannu door de experts veelal wordt aan-

genomen". ten etticiente bestrijding van
het kwaad vereist niet alleen een goede
müieupolitiek van de Bondsrepubliek
zelf, maar zeker ook van de nabuurlan-
den, besluit Wunsch die daarbij duide-
lijk Frankrijk en Zwitserland in zijn ach-
terhoofd heeft, want het lijdt geen twijfe
dat een groot deel van de luchtverontrei-
niging in het Zwarte Woud uit westelijke
en zuidelijke richting komt aanwaaien.

RUIMTE IN HET ZWARTE WOUD
Velen hebben in de loop der tijden hun hart verpand aan het Zwarte
Woud. Toch laten vooral Duitsers zelf het de laatste tijd nogal wat af-
weten, zodat er voor bezoekers van over de grenzen meer ruimte is
dan vroeger.
Er zijn verschillende redenen voor de tanende aanwezigheid van de
Westduitsers, die tot voor enige jaren 90 procent van het bezoek uit-
maakten. In de eerste plaats vloeit deze ontwikkeling voort uit beper-
kingen die de regering de ziekenfondsen heeft opgelegd. In het verle-
den was het vooral in de hogere ambtenarenstand voor velen een ge-
bruik met vaak jaarlijkseregelmaat een paar weken op kosten van de
Krankenkasse door te brengen in een kuuroord, maar daar is nu stevig
derem opgezet Met alle onaangename gevolgenvandien voor de „Ba-
der"- en „Kurorte" waarvan er in het Zwarte Woud diverse zijn te vin-
den.
Een andere steekhoudende verklaring voor het teruggelopen bezoek
is de steeds sterker geworden concurrentie van de landenaan de Mid-
dellandseZee en dan is er nog het verschijnsel dat het aantal Westduit-
sers dat met vakantie gaat de laatste tijd iets is teruggelopen.

Antipathie
Een tocht door de streken ten zuiden van
Baden-Baden bevestigt deze woorden.
De wouden in dit omvangrijke midden-
gebergte liggen er als vanouds imposant
bij. Slechts hier en daar zal de leek de
uiterlijke kenmerken van de kwaal ont-
waren. Maar de scherpere ogen van de
experts staan uitermate somber, want zij
zien de ziekteverschijnselen wel dege-
lijk. Rapporten van deskundigen spre-
ken duidelijke taal: Wat nu nog vaak nau-
welijks waarneembaar is, kan zich over
een jaar of vijf tot een milieudrama van
enorme omvang hebben ontwikkeld.
Dergelijke bespiegelingen klinken van-
zelfsprekend Charlotte Ziegler en al die
tienduizenden anderen die hun brood
verdienen in het toerisme als een ware
verschrikking in de oren. Vooral de

trieste ervaring dat hun sector al de eer-
ste schade ondervindt, terwijl het woud
nog nauwelijks aan schoonheid heeft in-
geboet, stemt hen bitter. VW-functiona-
rissen en hoteleigenaren weren begrip-
pen als „zure regen" en „Waldsterben"
met grote hardnekkigheid uit hun voca-
bulaire en de bezoekers die zelf de con-
versatie in deze richting sturen, kunnen
rekenen op een dosis antipathie en arg-
waan.

Dynamiek
Gabriële Issel is de leidstervan het re
gionale VW-kantoor voor het noorde
lijke Zwarte Woud in Pforzheim. Zi

gewaagt met fonkelende ogen van
fietstochten door het Mohrdal, vrolij-
ke volksfeesten, enorme wandelmoge-
lijkheden door verstilde dalen en don-
kere bossen, gemoedelijke vakanties
op boerderijen en meevallende prijzen.
Zure regen is een onderwerp waar-
over zij minder gretig spreekt. Ook
Frau Issel merkt maar al te duidelijkde
negatieve uitwerking die de publica-
ties daarover hebben. Met de regel-
maat van de klok melden zich aan de
telefoon mensen die van verre argwa-
nend informeren en dan werpt zij al
haar overtuigingskracht in het ge-
sprek om duidelijk te maken dat het
woud nog mooi en groen is.

KORTE TOER
ZATERDAG
1 FEBRUARI:
BERG EN TERBLIJT: Rondleidin-
gen grotchampignonkwekerij
Wolfdriesweg om 13.00 en 16.00
uur.
VALKENBURG: Wandeltochten
5,10,20 km. Start Hotel Catien,
Daelhemerweg 16 van 8.00-14.00
uur.
MAASTRICHT: Antiek- en snuffel-
markt Stationsstraat van 10.00-16.00
uur.
ZONDAG
2 FEBRUARI:
BOCHOLTZ: IVN-dagwandeling
omgeving Wijlre. Vertrek 9.00 uur,
Wilhelminastraat.
VALKENBURG: Wandeltochten
5,10,20 km. Start Hotel Catien,
Daelhemerweg 16 van 8.00-14.00
uur.
Snuffelmarkt Cantrum Cocarde van
10.00-18.00 uur.
BERG EN TERBLIJT: Rondleidin-
gen grotchampignonkwekerij
Wolfdriesweg om 13.00 en 16.00
uur
HEERLEN: Postzegel- en munten-
beurs, HKB-gebouw Pater Beatus-
straat van 13.00-17.00 uur.

Bewijs
„De pers heeft speciaal het Schwarzwald
op de korrel genomen omdat dit een
zeer grote bekendheid en populariteit
geniet. De verhalen over de mogelijke
verwoesting van zon geliefd gebied
spreken tot de verbeelding van zeer ve-
len en hebben een dan ook in de eerste
plaats een alarmfunctie. Maar hierbij zijn
diverse publiciteitsmedia een zekere
overdrijving niet uit de weg gegaan. Kij-
ken jullie toch eens om je heen. Welke
gevolgen van de zure regen vallen hier
nu voor een gewone vakantieganger
waar te nemen?". En dan nemen de da-
mes Issel en Ziegler ons mee op een pit-
tige wandeling in de buurt van B<.
bronn om het bewijs te leveren da
Zwarte Woud nog best een reisje waard
is.Dieper in het hart van het middenge-
bergte, waar volgens de rapporten eni-
ge zwaar toegetakelde stukken bos lig-
gen, duikt ook Herr Pruhel van de regio-
nale VW Midden Zwarte Woud weg in
kritiek op de activiteiten van de media.
„Op de Katzenkopf, boven de Mummel-
see, staat een groep inderdaad totaal
ontbladerde bomen. De televisie en de
kranten hebben steeds opnieuw de
troosteloze beelden van deze plek over
de Bondsrepubliek verspreid, waardoor
ten onrechte de indruk is ontstaan c
voor het hele Schwarzwald representa-
tief zouden zijn".

Fouten
In totaal is ongeveer zeventig procent
van alle bomen in het Zwarte Woud aan-
getast. Geen enkele andere regio in de
Bondsrepubliek (landelijk gemiddelde
vijftig procent) wordt zo ernstig geteis-
terd.De klemmende vraag is of het in-
derdaad zover zal komen dat dode of tot
nog net levende geraamtes vervallen bo-
men op grote schaal het landschap gaan
ontsieren en binnen welk tijdsbestek
zon catastrofe zich kan voltrekken. Ve-
len in het Schwarzwald proberen hard-
nekkig de gedachten daaraan te verdrin-
gen door zichzelf wijs te maken dat de
pers en de Groenen bij hun alarmgeroep
de accenten te zwaar aanzetten. Sommi-
gen peuren zelfs een gnjntje hoop uit
hier en daar opklinkende geluiden dat
de luchtverontreiniging niet de hoofd-
oorzaak van het Waldsterben is. Bosbou-
wers worden ervan beticht in het verle-
den op ongeschikte bodem te hebben,
geplant en andere fouten te hebben ge-
maakt.

Intussen wordt met infrarood-opnamen
vanuit vliegtuigen de toestand van de
bomen met kille trefzekerheid vastge-
legd, maken speciaal opgeleide man-
schappen aan de hand van nauwkeurig
vastgestelde criteria in de bossen een
inventarisatie en luiden veertien ver-
schillende milieugroepen steeds hefti-
ger de noodklok. Maar niettemin: het
Zwarte Woud blijft een grote toeristi-
sche trekpleister.
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Hazebats
£e?( van de bekendste carna-
pkranten in deze regio is wel
viazebats in Schinveld. Niet
&n omdat de krant dit jaar

1 25-jarig bestaansfeest vier-
maar ook omdat ze op een

manier de draak
fn met plaatselijke gebeur-
psse» en personen. En dat

k wel eens op een ondeu-
*de wijze. Niet iedereen
Ikt dat in dank te aanvaar-
I 'Burgemeester' R.G.N. Vin-
*s Schnitzel schrijft het vol-

gde voorwoord aan deredak-
mjn de uitgave van dit jaar:
m? 1'"lendelingen, hufters. In de
■Me jaren dat ik nu in Schin-fo ben, hebben jullie mij di-

Pc malen over de hekel ge-
bid. Eerst werd ik in een luier

waarin mijn
Vd dikker werd geprojek-

dan het toch al is en de
pede keer bemoeiden jullie je
* ai met mijn op handen zijn-
iQezinsuitbreiding. Ik daag
"ie uit om de komende ge-
tenteraadsverkiezingen met

" eigen lijst uit te komen. Pas
Jl zal blijken hoe de Schin-
y-se gemeenschap over jullie
pet." Dat is pas krasse taal.

Hazebats(2)
'1 de carnavalskrant staan

j ineens een aantal oude ge-
I ;9des en rijmpjes opgenomen,

* te al jaren uit het spraakge-
ek verdwenen zijn. Wat dacht

i i>an deze; „Doa keem eine
oet Oake. Dae wol bic

sjloape. Trutje lej ene
t?"e poeëp. Vloeëg dae man de''^Uer oeët". Of deze; ,Kude-
*DP. kuderop. Diej auw, diej
ffcto de pieëp versjtop. En

pi'/inn hio Wio m/1/1 ni-m/l

Rekenen
Een zekere E. uit Margraten

29 april vorig jaar ineerten aangehouden, omdat
J een zendinrichting in zijn
g*o had. De machtiging was
jfiter Zeven dagen verstreken.

!' ü>erd een transactie van 100
rjden aangeboden. Maar dat
r^d hij toch wel iets te duur
J01" zeven dagen: welgeteld
i^9 gulden per dag. Het zen-
Jije dat in beslag werd geno-
P*i, had een waarde 400 gul-
rjl- Gisteren moest E. voor de
yitierechter verschijnen.
H*dr kreeg hij te horen dat het
ï^dertje in eigendom van
r°U7jje Justitia zal blijven. Als
[Zendamateur iets sneller had
gekend, was hij erachter ge-
■Jtien dat het grapje hem nu

,J 5 gulden per dag kost.

Bhagwan(2)
tpisteren sneden we het pro-
te?ni aan hoe Bhagwan ver-
p^d moet worden als hij in
herland is. Als enige moge-
'£heid kwam uit de bus: met
? Paard van Sinterklaas. Een

vond dat
niks en belde ons met de

gdschap dat hij gratis een ra-
Jiets beschikbar stelde. Maar
?°-r kan je toch niet iemand
r^Uen, die doorgaans in een
£«s Royce zit. ,^.ls het nou de
*'s is. waarmee Joop Zoete-
telk wereldkampioen werd".

stelden wij voor. Maar die?d de fietsemaker blijkbaartet in zijn assortiment. Een an-
fr telefoontje bood ook geen

Een lezer stelde voor
jf"i met de bus te laten reizen,

|7 VSL toch heel nieuw en goed
lUennet heeft ingevoerd. Nee

dat wordt niets

Koffie
t Kregen we een klacht binnen
«CJ'( een ambtenaar van het
J*P in Heerlen. Hij vind het
r^ar niks dat de koffieprijs
j et 65 cent'verhoogd is. Nou,
B* vinden we allemaal. Maar
r J zei dat het niks zou uitma-
J*n ais het nog om 'echte' koffiej.^9. Nu moet hij overdag van
/e automatenkoffie drinken en
e* is 'om te grienen. Tja, de

fpffieredaktie weet doorgaans
L:e' problemen op te lossen,
Ej^ar in dit geval zien we ook
T*n uitkomst. Bovendien kon
Cr'rcaji het niet bevallen dat hij. twee jaar geen speculaas
Wh* bij de koffie krijgt met
F'lterkiaas. ..Ik wil zwijgen
Hpr een dertiende maand of

"^ redelijke korting op de hy-
vftheekrente.'' We zouden hem

willen aanraden om daar
T^s met iemand anders over te
v-dn praten.

Slachtoffers
vliegramp
begraven

" Vanuit de overvolle Sint Barbara-
kerk in de Molt in Schaesberg vond
gistermorgen de begrafenis plaats
van het echtpaar Ben Emmerink (79)
en Wil Emmerink-Lesscher (69). Zij
kwamen tien dagen geleden bij een
vliegtuigongeluk boven het Midden-
amerikaanse land Guatemala om het
leven, toen zij een toeristisch bezoek
wilden brengen aan de ruïnes van Ti-
kal. Negentig andere inzittenden,
waaronder nog een ander Neder-
lands echtpaar, kwamen daarbij
eveneens op tragische wijze om het
leven

Weg vol olie
SCHINVELD - De brandweer is gis-
teravond met twee wagens bezig ge-
weest met het schoonspuiten van deMerkelbeekerstraat in SchinveldHet hele wegdek lag besmeurd meteen laag olie. Kort na acht uur kreegde brandweer en de politie de mel-ding binnen van buurtbewoners.Over de oorzaakkon depolitie gister-avond nog niets zeggen. Waarschijn-lijk is de olie door putten omhoog ge-komen. Omwonenden vermoeden dathe* dr*b afkomstig is van een taxi-bedrijf in de buurt.

Versneld
Drs. J. Keenen, direkteur pupillen-
zorg van Op de Bies, bevestigde
gisteren dat het tehuis binnen af-
zienbare tijd naar Landgraaf zal
verhuizen. „Zoals de zaken nu er-
voor staan, moet het plan in 1990
gerealiseerd zijn. Dan zou de Oost-
Westbaan klaar zijn en moeten wij
ervoor zorgen'dat we elders onder-
dak hebben. Normaal doe je onge-
veer 10 jaarover zon plan, maar in
dit geval is een versnelde procedu-
re in werking gesteld. Het zal alle-
maal weinig problemen opleveren
bij de provincie en het ministerie.
We zijn al gestart met de eerste
voorbereidingen."

Stichting St. Anna heeft inmiddels
een programma van eisen opge-
steld. Hierin zijn onder meer ruim-
tes voor dagopvang, woongelegen-
heden en werkruimtes opgenomen.
Ook is er een zwembad gepland, dat
Op de Bies nu nog moet missen.
„Dit is een uniekekans voor ons te-
huis. Het onderkomen in Schim-
mert voldoet eigenlijk al langer niet
meer aan onze wensen. Nu krijgen
we de kans om dat allemaal te reali-
seren", zegt direkteurKeenen. Hoe-
veel geld er met het plan gemoeid is,
konden de woordvoerder van de ge-
meente en de direkteur nog niet
zeggen. Eveneens is nog niet be-
kend wat er met Huize Op de Bies in
Schimmert na de verhuizing gaat
gebeuren

Valse horloges in
versleten wagen

HEERLEN -Het rijden in een versle-
ten BMW was voor de marechausseegisterenmiddag de aanleiding om P.
bij de grensovergang Heerlen-auto-
weg aan te houden. Bij nader onder-zoek vond men in de auto drie horlo-
ges van het exclusieve merk Cartier.
Drie dure horloges in een versletenwagen maakte de marechauseeenigszins wantrouwend.

De horloges werden voorgelegd aaneen juwelier, die verzekerde dat deCartiers vals waren. Daarop werd de
man zo boos dat de marechausee niet
alleen voor de auto en de valse horlo-ges, maar ook wegens belediging eenverbaal opmaakte. Vervolgens werdhij onder geleide naar de grens ge-bracht en aldaar overgeleverd aan de
Belgische Rijkswacht.

Overleg tussen
Sjinskoel en

gemeentebestuur
SCHINVELD - Het bestuur van hetJeugd- en Jongerenwerk Schinveldheeft maandagavond via een gesprekmet wethouderJo Theunissen het ge-meentebestuur verzocht het vertrou-wen m de Sjinskoel te herstellen.
Na een tijdelijke sluiting ging hetjeugdhuis vorige week weer open,
maar de subsidievan 120.000 gulden isnog steeds bevroren. Nu het bestuur
met enkele nieuwe krachten weer vol-tallig is en in samenspraak met de vrij-willigers duidelijke werkafsprakenzijn gemaakt, hoopt het bestuur op
korte termijn weer over de subsidie-
pot te kunnen beschikken.
„De wethouder heeft geen toezeggin-
gen gedaan, maar we hebben goede
hoop dat we de kans krijgen de Sjins-
koel draaiende te houden", aldus
voorzitter Emile Beulen van de stich-
ting.

Huize Op de Bies Schimmert moet wijken voor Oost-westbaan

Tehuis voor zwakzinnigen
in middengebied Landgraaf

door math wijnands
LANDGRAAF- In het middengebied Op de Kamp in Landgraaf zal bin-nen afzienbare tijd een tehuis voor zwakzinnigenzorg gebouwd worden.
Het is bedoeld als nieuw onderkomen voor Huize Op de Bies in Schim-
mert, dat moeten wijken voor de komst van de Oost-westbaan op hetvliegveld Zuid-Limburg. Het nieuwe tehuis, dat eigendom is van deStichting St. Anna in Heel, zal plaats bieden aan 225 mensen. Het ge-bouw is gesitueerd op het deel van het middengebied achter het Eikha-
gencollege.

Toen het positieve besluit over de
Oost-Westbaan werd genomen,
kreeg de leiding van Huize Op de
Bies in Schimmert te horen dat ze
naar een andere lokatie moesten uit-
kijken. Het tehuis lag net onder de
aanvliegroutes en er zou dan teveel
geluidsoverlast voor de pupillen
ontstaan. De gemeente Langraaf
stelde zich direkt kandidaat als
nieuwe standplaats voor het tehuis.
Onlangs werd bekend dat de nieuw-

bouw in het middengebied zou ko-
men te liggen. „Dat is zo goed als ze-
ker, al is de grondtransactie nog niet
helemaal definitief. Alleen nog en-
kele formaliteiten moeten geregeld
worden. Voor de rest moet de Stich-
ting St. Anna zelf haar zaken rege-
len, want daar hebben wij als ge-
meente dan niets meer mee te ma-
ken. We zijn overigens zeer ver-
heugd dat St. Anna voor onze ge-
meente gekozen heeft. Wanneer de
bouw start is nog niet bekend", al-
dus de woordvoerder van de ge-
meente.

Stoomketels
in een jasje

BRUNSSUM - De eer-
ste van de vier stoom-
ketels op het Emma-
terrein in Brunssum is
inmiddels volledig in-
gepakt. Zoals het L.D.
enige maanden geleden
al meldde, is deze inge-
wikkelde procudure
nodig om de met asbest
beklede ketels op een
veilige wijze te kunnen
slopen. „Een karwei
dat net zo omvangrijk
is als de totale sloop
van de Emma", zo

meldde een woord-
voerder van de Recyc-
ling Maatschappij
Limburg toen.
Het astbestvrij maken
van de vier stoomketels
moet volgens een van

rijkswege opgesteld
draaiboek gebeuren. De
milieuwetgeving ver-
eist dat eerst het asbest
uit de ketels wordt ver-
wijderd, waarbij de
luchtdichte tent moet

voorkomen dat de kan-
kerverwekkende stof
met de buitenlucht in
aanraking komt. De slo-
pers gaan via speciale
sluizen naar het hart
van de ketel. Onderweg
krijgen ze wegwerp on-
dergoed, speciale pak-
ken en maskers op. De
asbest wordt dan in af-
gesloten containers
naar buiten gebracht,
waarna de inhoud door
DSM op een stortplaats
wordt begraven.

Links de eerste stoomketel die al helemaal is ingepakt.

Voor verdienste als promovendus aan TH Eindhoven

Waubacher krijgt reis van Shell
ÜBACH OVER WORMS - Shell-
Amsterdam heeft Gerrit Kroesen
uit Übach over Worms een stu-
die-reis naar de Verenigde Sta-
ten aangeboden voor zijn ver-
diensten als promovendus aan
de Technische Hogeschool in
Eindhoven. Jaarlijks biedt Shell
een chemicus of fysicus van elke
Nederlandse universiteitof Hoge
School de gelegenheid omkennis
te maken met vooraanstaande
wetenschappers en het bezoeken
van wetenschappelijke bijeen-
komsten in Noord-Amerika en
West-Europa.

Kroesen die al enige tijd in Eindho-ven woont, zegt zeer verbaasd te zijn
dat hij is uitgekozen. „Je rekent
daar niet op. Ik weet ook eigenlijk
niet waarom ik uitverkoren ben.
Het moet wel iets te maken hebben
met mijn promotie-onderzoek. Na
mijn afstuderen kreeg ik van de TH
een vierjarig contract om een onder-
zoek te doen. Als alles goed gaat
promoveer ik daar straks op."
Kroesen houdt zich bezig met de zo-

genoemde plasmadepositie. Dat is
een techniek om, uitgaandevan gas-
vormige verbindingen, een dunne
laag van een bepaald materiaal op
een ondergrond aan te brengen.

Plasmadepositie
Hierbij onderzoekt Kroesen de mo-
gelijkheid om methaan om te zetten
in koolstof, of, om het wat populair-
der uit te drukken, het veranderen
van aardgas in diamant. Door die
dunne laag kan bijvoorbeeld de
slijtvastheid van boren of slijpschij-
ven verhoogd worden of materialen
minder breekbaar maken. Daarbij
kun je denken aan buitenmantels
van glasfiber. Volgens Kroesen
loopt dat onderzoek heel goed.

Gerrit Kroesen heeft de reis inmid-
dels geaccepteerd. „Ik weet nog
niet precies waar ik heen zal gaan.
Ik denk dat ik laboratoria zal be-
zoeken en hoop nog een conferentie
mee te kunnen maken. De officiële
aanbieding van de reis, die 4.000
dollar kost, vindt plaats op 28 fe-
bruari in het Shell-laboratorium
in Amsterdam.

Gemeentepolitie start met nieuwe systeem

Alarmsticker in Kerkrade
KERKRADE - Met ingang van 30
januari begint de politie van Kerk-
rade met het verstrekken van een
alarmsticker. Deze sticker is be-
doeld om gebruikt te worden in
winkels, kantoren en andere za-
kenpanelen en dient in de buurt
van de toegangsdeur van het pand
te worden opgeplakt. Op de sticker
zijn de telefoonnummers van poli-
tie, brandweer en ambulancereeds
voorbedrukt. In de open ruimte
dient de winkelier of kantoorhou-
der het telefoonnummer van een
contact- of sleuteladres te vermel-
den. In geval van onraad kan de po-
litie, die ter plaatse komt, dan di-
rect lezen welk telefoonnummer
gebeld moet worden om de eige-
naar te waarschuwen.
Dit systeem vervangt als het ware
het alarmadressenbestand van de

politie. Gebleken was namelijk dat
dit bestand niet altijd klopte, omdat
veranderingen in telefoonnummers
en namen van personen die gewaar-
schuwd moesten worden niet of
niet tijdig aan de politie we:
doorgegeven. De winkelier of kan-
toorhouder ziet nu dagelijks zijn orj>
gave van het alarmadres. Ter introk
ductie van het systeem zal de politie
de eerste sticker gratis ter beschik-
king stellen. Bij vervanging van de
sticker en/of bij verandering van het
alarmnummer van de houder za!
een kleine vergoeding van een gut
den betaald moeten worden. De
stickers zijn te allen tijde verkrijg-
baar bij de afdeling voorkoming
misdrijven van de gemeentepc
in Kerkrade.

Toch 77 woningen
aan Romeinenstraat

Kerkrade wint
Kroon-procedure
KERKRADE - De gemeente
Kerkrade mag in het bestem-
mingsplan aan de Romeinen-
straat en Sophiastraat toch 77
woningen bouwen. Tegen dat
plan was door een groot aantal
omwonenden bezwaar aangete-
kend bij de afdeling geschillen
van bestuur van de Kroon. Deze
verklaarde de bezwaren echter
ongegrond.

De buurtbewoners hadden beroep
aangetekend omdat het leefklimaat
onder de komst van de huizen 'zou
lijden en dat ze in hun privacy ca
woongenot aangetast zouden wof*
den. Bovendien was er een aantal
buurtbewoners dat vond dat ze \M
veel van hun tuin moesten afstaat».
„In Kerkrade bestaat een grote bM
hoefte aan huurwoningen en de gei
kozen positie is aanvaardbaai
liet deKroon in de uitspraak \\

Ook wat betreft de tuinen zu
Kroon geen redenen om hel b3
stemmingsplan te verbieden. ..Deze
mensen houden nog 25 meter
over en dat is voor een stedelij I
bied zeer ruim". Wel dient d<
meente Kerkrade het plan op
punten aan te passen. Van een bloï
van twaalf etagewoningen moet dé
situering enigszins worden aang*
past en een groep van vier ai
woningen heeft te weinig tuin. DÉ
moeten iets ruimer worden.

Drank teruggeronden in
garageborin Eygelshouren

Drankinbraak in
Sittard opgelost

SITTARD/EYGELSHOVEN - E
grote drankkraak bij de firma D,
moiseaux op de Industriestraat i
Sittard is opgelost. In samenwe
king met diverse politiekorpse
zijn drie verdachten, drie manne
uitEygelshoven en Heerlen, aang
houden. In een garagebox van cc
van hen werd een groot deel van c
enorme voorraad sterke drank U
waarde van 43.000 gulden gevoi
den. De bij het bedrijfZetra, dat t
genover de drankenhandel ligt, gi
stolen vrachtwagen was al eerd<
in Nieuwenhagen teruggevonden

Het drietal, de 38-jarige R. en de 3
jarige G. uit Eygelshovenen en c
37-jange D. uit Heerlen, is in het pi
litiebureau in Sittard ingesloten. E
verwachting is dat het drietal mee
dere diefstallen heeft gepleegd.

Zoals bekend werden in het bedri
honderden flessen jenever, cognj
en whisky gestolen, nadat de alarn
installatie onklaar was gemaakt. E
daders kwamen naar het bedrijf iSittard per gestolen vrachtwagei
Nadat die vrachtwagen het had b
geven, stalen de mannen bij het b
drijf Zetra eenvoudig een andei
wagen en laadden daarop de doze
met flessen.

Tas gestolen
LANDGRAAF - Omstreeks vijl
uur gistermiddag werd een in
woonster van Landgraaf be-
roofd van haar handtasje. Op dt
Oude Landgraaf rukte een onge-
veer 17-jarige jongeman, ge-
kleed in een beige windjack, eer
lichtblauwe jeansbroeken gym
schoenen, haar tas uit de hand
en verdween in derichting var,
de Hoogstraat. De tas werd la
ter teruggevonden op de
Vaechshof. In de tas zaten eer
beurs en enkele foto's. Eventue
le getuigen worden verzochl
contact op te nemen met de po
litie van Landgraaf S 313535.

(ADVERTENTIE)
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t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is, na een voorbeeldig
gedragen ziek zijn, toch nog onverwacht, van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 68 jaar, mijn vrouw, mijn moeder,
schoonmoeder, oma, onze zus, schoonzus, tante en
nicht

Ida Stroeks
echtgenote van

Frans Peeters
Heerlen: F. Peeters

Nieuwenhagen: Toos en Léon Haan-Peeters
Claudia
Familie Stroeks
Familie Peeters

6416KT Heerlen, 28 januari 1986
De Vossekuil 304
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 1 februari om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Pius X aan de Voskuilenweg te Heerlen,
waarna de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Imstenrade.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid van 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Verdrietig, maar vol bewonderingvoor de dappere
manier waarop zij haar ziekte heeft gedragen, ne-
men wij afscheid van

Margriet Reijnders
weduwevan

Cor van Hooren
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij in de leeftijd van 61 jaar te Sittard.

Sittard: René en Ine van Hooren-Smeets
Vivian, Joost, Sanne

Oirsbeek: Mathieu en Marlie
van Hooren-Dormans
Familie Reijnders
Familie Van Hooren

Sittard, 29 januari 1986
Molenberg 18 te Beek
Corr.adres: Beatrixlaan 28, 6133 BB Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 1 februari om 11.00uur in de parochie-
kerk van St.-Martinus te Beek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis, vrij-
dag as. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat. na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den, toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve en zorgzame vrouw, moeder, schoon-
moeder, oma, zus, onze schoonzus, tante en nicht

Hubertina Schreijen
echtgenote van

Willem Hendrik Rademakers
Zij overleed in de leeftijd van bijna 81 jaar, in het
St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: W.H. Rademakers
Delfzijl: Jeanny Bindels-Rademakers

Hein Bindels
Monique, Ronnie en Pascal
Familie Schreijen
Familie Rademakers

6462 VA Kerkrade. 28 januari 1986
Vroenhol', kamer 223
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op za-
terdag 1 februari as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Martinus te Spekholzerheide, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmis van vrijdag 31 januari om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van de Lückerheidekliniek te Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge-
ne wat hij met zijn liefdevolle zorg, zijn innemende
goedheid en voorbeeldige levenswandel voor ons
heeft betekend, geven wij kennis dat God tot Zich
heeft geroepen, mijn lieve man, vader, schoonva-
der, onze opa, broer, zwager, oom en neef

Winand Jozef Debets
echtgenoot van

Anna Maria Kohnen
Hij overleed op 75-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken, in de Hamboskliniek te
Kerkrade.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Bleijerheide: A.M. Debets-Kohnen
Heerlen: Annie Bierman-Debets

JoBierman
Anita en Annemie
Familie Debets
Familie Kohnen

6462 VJ Kerkrade, 28 januari 1986
Vroen.straat 735
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op za-
terdag 1 februari as. om 13.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Bleijerheide-Nul-
land, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.-k. begraafplaats te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmis van vrijdag 31 januari om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van de Lückerheidekliniek te Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I ~
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, overgrootvader, zwager, oom en
neef

Hubert Koehen
drager van de eremedaille in zilver

verbonden aan de orde van Oranje'Nassau
echtgenoot van

Maria Mombartz
Hij overleed op 80-jange leeftijd in de Lückerhei-
dekliniek te Chèvremont, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: M.G.A. Kochen-Mombartz
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Koehen
Familie Mombartz

6418 VS Heerlen, 28 januari 1986
Karmelstraat 20
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
vrijdag 31 januari as. om 12.30 uur in de parochie-
kerk St.-Petrus Maria ten Hemelopnemingte Chè-
vremont, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis, heden, donderdag 30 januari, om 19.00
uur in genoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van de Lückerheidekliniek te Chèvremont van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I ~
Wij geven met droefheid kennis dat heden, na een
werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat al-
les voor haar betekende, geheel onverwacht van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze goede
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Maria Niesten
echtgenote van

Hubert Joseph Schoonbrood
Zij overleed op de leeftijd van 67 jaar. voorzien van
de h.h. sacramenten.

Nijswiller: H.J. Schoonbrood
Nijswiller: A. Wolfs-Schoonbrood

J. Wolfs
Claudia

Nijswiller: J. Schoonbrood
A. Schoonbrood-Knops
Esther - Mare
Ramón - Anja
Familie Niesten
Familie Schoonbrood

6286 BN Nijswiller, 29 januari 1986
Ireneweg 17
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 1 februari om
11.00 uur in de parochiekerk van deH. Dionysius te
Nijswiller.
Geen condoleren.
Avondmis, vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene ligt opgebaard in de rouw-
kapel „Sjalom", Hilleshagerweg 11 te Mechelen.
Bezoek dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van

117.00tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, doch dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, be-
richten wij u dat hedenvan ons is heengegaan,onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma. zus, schoonzus, tante en nicht

Fien Pelzer
echtgenote van wijlen

Johan Smeets
Zij overleed, voorzien van de sacramenten der zieken, op de leeftijd van 72
jaar, in de Lückerheidekliniek te Kerkrade.

De bedroefde familie:
Nieuwenhagen: Sjef en Kitty Smeets-Gerards

John
Übach over Worms: Annie en John Frings-Smeets

Erik, Mare
Familie Pelzer
Familie Smeets

Kerkrade. 27 januari 1986
Corr.adres: Koelweg 1, 6391 TG Nieuwenhagen

De plechtige rouwdienst, gevolgd door de begrafenis, vindt plaats op za-
terdag 1 februari a.s. om 10.30 uur in de St.-Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in de kerk; geen condoleance.
Vrijdagavond wordt moeder bijzonder herdacht in een eucharistieviering
om 19.00 uur in vorengenoemde kerk; vooraf om 18.45 uur rozenkransge-
bed.
Moeder is opgebaard in de chapelle ardente van de Lückerheidekliniek,
St.-Pieterstraat 145 teKerkrade; bezoektijd dagelijkstussen 18.00 en 19.30
uur.

I t I„Wie volhardt tot het einde, die zal
behouden worden."

Heden overleed, na een liefdevolle verpleging in de Verpleegkliniek B te
Heerlen, op de leeftijd van 68 jaar, mijn inniggeliefde vader, onze broer,
zwager, oom en neef

Joep Cuijpers
sedert 11 november 1981 weduwnaar van

Dina Bosman
vader van wijlen Fieny en Mieke

Wij bevelen onze overledene in uw gebed aan.
Henny Cuijpers
Familie Cuijpers
Familie Bosman

6415 SM Heerlen, 29 januari 1986
Burettestraat 31
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 3 februari as. om
11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen,
waarna debegrafenis op de alg. begraafplaats Akerstraat, ingang Groene-
boord.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Vader zal bijzonder worden herdacht in de eucharistieviering van zondag
2 februari as. om 10.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks in de rouwkamer van Linde-
man Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, van 18.30 tot 19.00 uur. al-
waar vader is opgebaard.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Vervolg familieberichten
zie pagina's 18 en 20

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij voor ons is geweest.
delen wij u mede dat God tot Zich heeft genomen, na een werkzaam le-
ven, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Jozef Otermans
echtgenoot van wijlen

Maria Helena Jeurissen
in de leeftijd van 76 jaar.

Nieuwenhagen: Larry Erps-Otermans
Joep Erps
Mathon, Karin

Docnrade: Jo Otermans
Jeanny Otermans-Smeets
Dianne en John, Jos

Doenrade: Lucy Scholz-Otermans
Hub Scholz
Roger, Natasja

Bingelrade: Wiel Otermans
Lia Otermans-Keulers
Leny

Doenrade: Truus van den Bosch-Otermans
Math van den Bosch
Iwan, Silvie

Doenrade: Eugène Otermans
Mia Otermans-van Houtem
Familie Otermans
Familie Jeurissen

6439 AL Doenrade, 29 januari 1986
Kluisstraat 14
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op zaterdag 1 februari as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Jozef te Doenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond zal om 19.00 uur een h. mis worden opgedragenvoor vader,
in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het ziekenhuis te
Sittard.
Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van

Jos Otermans
oprichter van Transportbedrijf OTERMANS.

Medewerkers transportbedrijf

Met diepe verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van

Jos Otermans |
oprichter van Auto-elektro OTERMANS

Medewerkers Auto-elektro
Heisterberg Hoensbroek

I.v.m. dit overlijden, is onze zaak as. zaterdag gesloten.

Met ontsteltenis geven wij u kennis van het overlijden van ons zeer ge-
waardeerde erevoorzitter

Jos Otermans
Zijn ijver en stichtelijk werk voor ..zijn" fanfare zullen steeds in onze her-
innering voortleven.

Beschermheer, bestuur, erebestuur,
dirigent, instrukteurs en leden
van fanfare St.-Cecilia, Doenrade

IKamerbreed tapijt nu met n
hemelsbreed prijsverschil.

I " I V&D heeft goed nieuws voor mensen die van
<êSgrf^<tós » . beter wonen houden. Twee prachtige kamerbrede
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In de pas
Het CDA heeft bij monde van het
Tweede Kamerlid Walter Paulis al
laten weten dat de minister zijn
fractie tegenover zich zal vinden bij
de uitvoering van zijn plannen. „We
spiegelen ons zo graag aan de Duit-

se maatregelen. Welnu, daarin is een
'Stufe' ingebouwd met verlaagde
normen gedurende een bepaalde
tijd voor gebruikte en voor nieuwe
auto's. Aan deze eisen kan Volvo, zij.
het met moeite en inspanning, vol-
doen", aldus de heerPaulis. Hij acht
het volkomen billijk datVolvo in de
gelegenheid wordt gesteld in de pas
te lopen met de Duitse automobiel-
industrie. ..Doen we dat niet dan

komt de afzet van Volvo in gevaar
en dientengevolge de werkgelegen-
heid. Dajt zou betekenen dat we, wat
we met zeer veel overheidsgeld heb-
ben opgebouwd, met een ondoor-
dachte overheidsmaatregel in ge-
vaar brengen".

De heer Paulis accentueert dat zijn
fractie geheel staat achter de milieu-
maatregelen die de minister moet
nemen, maar dat zij hem wel ver-
zoekt dit stapsgewijze te doen en
niet vooruit te willen lopen bij de
ons omringende landen. „Wij vra-
gen niet meer dan in EG-verband is
afgesproken", aldus het Limburgse
Kamerlid.

De fractie van de VVD heeft reeds
eerder laten weten de minister in
zijn vooruitstrevendheid te willen
afremmen teneinde de concurren-
tiepositie van Volvo Car veilig te
stellen.

Belgische 808 steekt bij onderzoek handje toe

Eigenaresse 'Cicero'
ontkent valsmunterij

door jan a.c. de klerk
'HN/THORN - Verdacht van het vervaardigen en voor-
Iden hebben van stoffen en voorwerpen die bestemd
1 voor het namaken of vervalsen van bankbiljetten is29-jarige Irmgard L. uit Thorn opgesloten in het poli-
jbüreau van Bom. In haar eenmans-drukkerijtje 'Cice-
aan de Tiendschuur in Bom heeft de politie een kleine

drukproeven van Belgische bankbiljetten
1 500 franken in beslag genomen. Ook een kleine druk-
*s en een paar offset-drukplaten zijn in verband met de
''denking van valse munterij door de politie meegeno-*u.
'gard L. dreef het in 1980 opge-
lle drukkerijtje sinds 1982 zon-
Personeel in haar eentje. Ze
* geen enkele opleiding voor

drukkerij heeft geënsceneerd om
haar een hak te zetten.

drukkersvak genoten. Tot
ontkende ze hard-

Jkig iets van de falsificatie in
* bedrijfje af te weten. Ze doet
Voorkomen dat iemand anders

Selijk de valsmunterij in haar

In het verleden is ze wel door een
persoon uitBelgisch Limburg bena-
derd om samen een valsmunterijtije
op te zetten. In de streken aan
weerszijden van de Maas is valse
munterij in de voorbije tien jaar
geen uitzondering geweest. Ook in
Born/Limbricht is al eens zon be-
drijf opgerold.

Illegale
ideofabriek
was werk
van maniak
l &RICHT - De illegale videofa-J'ek die maandag in Limbricht
( *rd ontmanteld, waarbij vier
porders en 1500 bespeelde vi-
J*°banden in beslag werden ge-
v?*hen, blijkt het werk van een
y'Öeo-maniak te zijn geweest.
I*h belangrijke lijnen met de il-
j;f>ale videofilm-industrie is uit
u t onderzoek niets gebleken. De
v ?enaar H. H. kopieerde er aan-
k^ikelijk merendeels slechtsj'ths voor vrienden en beken-
-I*l. In een later stadium maakte
i'ï er ook om te verhuren en ver-een. Hij liep tegen de lamp■Idat van videofilms die hij in

had gehad de auteurs-
>*chtenzegels waren verwijderd.
<>or die illegale activiteit zal hij

Jel vervolgd worden. Evenals
Jle andere personen die maan-
de werden aangehouden bij in-
dien in verband met de activi-
sten van H. in een woning in
Meen en videotheken in Sittard
j,*1 Echt. Alle vier zijn na verho-e 1 weer op vrije voeten gesteld.

CRI
De rijkspolitie van Bom heeft voor
het onderzoek de hulp ingeroepen
van de afdeling falsificaten van de
Centrale Recherche-Informatie-
dienst (CRI) in Den Haag. Ook re-
chercheurs van de Bijzondere Op-
sporings-Brigade (BOB) van de
rijkswacht in Tongeren waren
woensdag in Bom om een steentje
bij te dragen aan het onderzoek.

Uit dat onderzoek is nog niet komen
vast te staan of het de bedoeling is
geweest om het valse bankpapier
ook metterdaad te verspreiden.
Daarom beperkt zich het vermoe-den van schuld tot het voorhandenhebben van de voorwerpen om valsgeld te maken. Dat is naar Neder-
lands strafrecht een misdrijf waar-
voor maximaal vier jaar gevangenis-
straf kan worden gegeven. Als dui-
delijk blijkt dat achter het namaken
of vervalsen van geld ook de bedoe-
ling van verspreiding steekt is demaximumstraf negen jaar.

De pers en de halffabricaten van hetvalse Belgische geld stonden in
Bom te koop tussen de overige be-
drijfsboedel van Cicero die onder dehamer moest komen om een belas-tingschuld te vereffenen. Eerder al
is de drukkerij in een faillissementgedompeld. De publieke verkoop
van de boedel van Cicero is in ver-band met het onderzoeknaar de val-se munterij voor onbepaalde tijduitgesteld.

Klim
eefening

bij
viaduct

ijLKENBURG
?JN DE GEUL -
P* Afcentmili-
,.lren uit Geilen-

trokken, ndag nogal de
toen zij

Il viaduct nabij
l^ensbosch over
fj Autoweg Maas-

ge-. pikten voor en-'6 klimoefenin-
Deze foto

*ft een goed
ke|d van de acti-
i e'ten van hetLStal.

provincie

CDA steunt verzoek
Volvo voor uitstel

van 'schonere' auto

IVan onze Haagse redacteur
I HAAG - Minister Winsemius

Milieu kan op flinke tegen-
i van CDA-zijde rekenen, wan-

' hij in de Tweede Kamer zijn
Uien door wil drijven ook Vol-
■ar BV in Bom te verplichten
ingang van 1 april met een» met 'schone' motor op de

kt te komen.

bedrijf had om uitstel gevraagd
'ijd te winnen voor aanpassing
het produktieproces. De minis-
teeft vorige week negatief op dit
öek gereageerd.

's de bedoeling van de minister
de auto's met 'schone' motor op
*>arkt komen voor dezelfde prijs

auto's zonder milieubescher-
>de voorzieningen. Voldoet Vol-
'P de gestelde datum niet aan de
''We normen dan zullen bijzon-e heffingen wegens het veroorza-

ken van luchtverontreiniging wor-
den opgelegd.

'Politieke stellingname' uit rapport

Arubaanse regering
en Melchior weer

rond de tafel
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De Arubaanse
regenng-Eman gaat weer om
de tafel zitten met de Lim-
burgse zakenman Melchior.
De gevolmachtigd minister
van Aruba, Merryweather,
heeft dit gisteren bekend ge-
maakt tijdens een persconfe-
rentie. Het grote struikelblok
voor verdere contacten tus-
sen Melchior en de Arubaanse
regering lijkt uit de weg ge-
ruimd, nu minister De Ko-ning van antilliaanse zaken
Melchior heeft geadviseerd
een 'politieke stellingname'
uit het rapport te schrappen.

Minister-president Eman maakte

grote bezwaren tegen de, volgens
hem politieke, stellingname in het
rapport-Melchior. Melchior onder-
zocht in opdracht van de Neder-
landse regering de financiële en
economische mogelijkheden van
het eiland, en ging er in zijn rappor-
tage van uit dat Aruba in 1996 onaf-
hankelijk zal zijn. Die onafhanke-
lijkheid zou noodzakelijk' zijn om
eventuele investeringen op Aruba
door 'internationale fondsen moge-
lijk te maken.

De Arubaanse regering schortte
daarop de gesprekkenmet Melchior
op om eerst overleg te plegen met
minister De Koning. Nu De Koning
er bij Melchior op heeft aangedron-
gen de 'politieke stellingname' te
schrappen, wil Aruba weer met de
Limburgse zakenman van gedach-
ten wisselen over de economische
paragraaf in het rapport.

Eman maakte de bezwaren omdat
zijn regeerprogram een referen-
dum voorschrijft om over onafhan-
kelijkheid te beslissen. Eman be-
nadrukte dat de keuze voor onaf-
hankelijkheid allerminst zeker is,
net als de eventuele datum waarop
diestatus voor Aruba moet ingaan.

Op de persconferentie verklaarde
Melchior dat „een aantal bedrijven
staat te trappelen om de economie
van Aruba weer op poten te zetten.
Aruba heeft de mogelijkheid er uit-
stekend op vooruit te gaan". Mel-
chior vroeg zich af of de banden tus-
sen Aruba en Nederland behouden
kunnen worden en tóch een beroep
kan worden gedaanop internationa-
le steunfondsen in de Arubaanse
economie te investeren. Hij meende
dat met „enige inventiviteit" diefondsen tot investeringen zijn te be-
wegen, óók wanneer Aruba niet on-
afhankelijk is. Melchior noemde
een fonds van de OPEC (de organi-
satie van olieproducerende landen)
als mogelijke geldschieter.

Verder zei de zakenman een ver-
volgonderzoek te overwegen. Daar-
voor is hij van plan een kantoor op
Aruba in te richten. MinisterDe Ko-
ning zegde voor een dergelijk ver-volgonderzoek niet direct het nodi-
ge geld toe: „Daar kan ik geen ver-
standig woord over zeggen", aldus
de bewindsman.

" Gistermiddag werd in Nieuwpoort het rapport van Melchior over Aruba bekendgemaakt. Van
links naar rechts: Minister deKoning, de heerMerryweather, gevolmachtigd minister van Aru-
ba, en de heer Melchior.

Kritisch Faunabeheer
wil jachtverbod
op Maasplassen

ROERMOND - De Stichting Kritisch Faunabeheer heeft in een briefaan het provinciaal bestuur aangedrongen op het stopzetten van de jachtop de Maasplassen. De Stichting is van mening dat de rust van de onge-veer 40.000 watervogels, dievan oktober t.m. maart op de plassen in Mid-den-Limburg overwinteren, ernstig wordt verstoord door het optredenvan de jagers maar ook door watersportrecreanten. De verstoring kan vol-gens de Stichting gemakkelijk ongedaan worden gemaakt door enkele be-langrijke rustplaatsen in genoemde periode af te sluiten. Gedacht wordtaan de plas bij Wessem, het Osen bij Linne, de plas nabij Ooi Grote Hegbij Thorn, de Noordpias bij Roermond en het Grote Gat bij AsseltDoor het verdwijnen van de Maasuiterwaarden en enkele andere wa-tergebieden in Nederland vormen de Maasplassen een belangrijk rustge-bied. Het zijn met name de Noordeuropese trekvogels die er overwinte-ren. Tijdens strenge winters kan hun aantal aanzienlijk oplopen

Risico
Over het huidige rapport-Melchior
zei De Koning niet te weten of de
één miljoen dollar, die Melchior
van de regering ontving, als weg-
gegooid geld moeten worden be-
schouwd. „Een zakelijk risico is er
altijd", aldus de minister, „maar de
slechtste dienst die we Aruba kun-
nen bewijzen is het niet aangaan
van risico's

Samenwerken
Betekent dit nu, dat het LSO op
geen enkele wijze met Forum wil sa
menwerken? „Integendeel", rea-
geert Bronekers. „Dat willen wi'
zelfs graag. Er bestaat nu eenmaa!
een witte vlek op het gebied van de
operavoorziening in Limburg en hellijkt mij uitstekend als Forum dal
gat gaat opvirilen. Temeer omdaleen derde operagezelschap in de ge
geven economische omstandighe
den toch geen haalbare kaart is. Ik
vind het echter op zijn zachtst ge-
zegd vreemd, dat Forum vooral
geen overleg heeft gepleegd met de
drie orkesten (het LSO, het HBO en
het Gelders Orkest, red.) waarmee
men wil samenwerken. Het is wei-
nig elegant om overal 'Forum-zuid
te droppen en over begeleiden te
spreken, zonder vooraf met de be-
trokkenen overleg te plegen. Het
punt is, dat wij bij een eventuele sa-
menwerking als volwaardige part-
ner willen meepraten. Dus niet... or-kest toeleveren en einde. Nee. bij
een co-productie willen wij meepra-
ten over artistieke zaken. Over diri-
gent, solisten, regisseur en repertoi-
re bijvoorbeeld. Wij hebben door
onze eigen muziekdramatische pro-
ducties daar genoeg know-how
voor. Onze eigen producties blijven
wij overigens koesteren als kleino-
den. Er is een uitstekende samen-
werking met het conservatorium tot
stand gebracht en dat willen wij zohouden. Daarom nogmaals; ik sluit
samenwerkinga priori niet uit, mits
de producties van Forum en het
LSÓ op elkaarkunnen worden afge-
stemd. Een derde muziekdramati-
sche productie was voor ons tot nu
toe niet mogelijk. Voor drie ton kun
je niet meer dan 16 voorstellingen
maken. Bovendien zou het conser-
vatorium daardoor teveel belast
worden. Een derde muziekdramati-
sche productie samen met Forum is
echter wel denkbaar. Je zou dan
zelfs voor een meer ambitieuze op-

zet kunnen kiezen door te program-
meren buiten het gangbare repertoi-
re, bijvoorbeeld op het gebied van
moderne opera. Veel zal dan echter
afhangen van de financiële situa-tie."

LSO-DIRECTEUR BRONCKERS OVER
GERUCHTENSTROOM NA FORUM -PLANNEN:

„Die indianenverhalen
moeten de wereld uit!”

door jos frusch
MAASTRICHT - „Het wordt
eindelijk eens tijd, dat al die
indianenverhalen uit de we-
reld worden geholpen. Wat er
de laatste tijd allemaal voor
onzin over het LSO en Forumuitgekraamd werd, is ongeloof-
lijk. En het erge is, dat nie-
mand zich moeite doet deze
verhalen na te trekken". Aan
het woord is directeur Giel
Bronekers van het LSO. Sinds
operastichting Forum uit En-
schede het plan 'Forum-Zuid'heeft gepresenteerd, gonst het
van de geruchten over de toe-
komst van het orkest.

In het plan wordt het voorstel gelan-
ceerd, dat de zuidelijkeregionale or-
kesten gratis medewerking moetengaan verlenen aan de operaproduc-
ties van een nieuw op te richten zui-
delijke dependance van deze ope-
rastichting. Boze tongen beweren
nu, dat het orkest door de subsi-
diënt (het ministerie van WVC dus)
gedwongen zal worden, hieraan

mee te werken en dat een en ander
er uiteindelijk in zal resulteren, dat
het orkest nog slechts als opera-or-
kestje zal blijven voortbestaan, ter-
wijl het HBO (Het Brabants Orkest)
de symphonische muziekvoozie-
ning in Zuid-Nederland voor zijn re-kening gaat nemen.

„Je vraagt jewerkelijk af hoe ze het
kunnen verzinnen", reageert Giel
Bronekers fel. „En dan te bedenken,
dat het LSO heeft kunnen overle-
ven door zelf te stellen: wij zijn een
provinciaal symphonie orkest metprimair een symphonische taak. De
rijksoverheid heeft dit zelfs als
voorwaarde gesteld. Men erkentweliswaar de betekenis van andere
zaken zoals koorbegeleidingen en
heeft ook waardering voor onze mu-
ziekdramatische producties, maar
eist toch van ons op de eerste plaats
het voldoen aan de symphonische
vraag. De Raad van deKunst en het
Ministerie van WVC gaan in de toe-
komst zelfs toetsen of ieder orkest
zijn symphonische taak naar beho-
ren,vervult. Het is dan ook uitgeslo-
ten, dat het Rijk ons gaat dwingen
samen met Forum het 'opera-gat' tegaan dichten. Uitspraken van mr. J.
Brester, hoofd zang en dans van het
ministerievan WVC, over de uitvoe-
ring van het Forum-plan tenderen
ook in die richting".

9 LSO-directeur Giel Bronekers: „Die indianenverhalen moeten
ynaar eens uit de wereld worden geholpen ".

Sleutelwoord
Voor het eerst komt in dit gesprek
het financiële aspect aan de orde.
En toch is geld het sleutelwoord in
deze hele materie. „Voor niets
de zon op en zeker in het kader van
de budget financiering. Laat dat Fo-
rum duidelijk zijn", aldus Giel
Bronekers. „Over de cijfers, d
het plan 'Forum-Zuid' genoemd
worden, heb ik overigens mijn be-denkingen. Maar goed. dat ïsop de
eerste plaats hun eigen zaak. Watons betreft kan ik zeggen, da'
ons wat de beide muziekdrar
sche producties betreft, geen zo
maken. Het provinciale subsidie
voor de komende vier jaar sta.
aan te komen. Op 20 februari nemen
Provinciale Staten hierover dt
slissing. Anders is het met de sym-
phonische concerten, die wij nu zelf
in de provincie moeten gaan exploi-
teren. Ik denk, dat het daarbij be-langrijk is, dat er aan diepte-im.'
ring wordt gedaan. Je maakt in
bepaalde stad geen concertpubhek
doorer één keer per jaareen concertte geven. Je moetje minstens drie avier keer per seizoen presenteren.
Dat betekent wel. dat je extra risi-co's loopt en dat er een finan.
rugdekking noodzakelijk is. Hier-
over lopen momenteel gesprekken
met de minister, die vooralsnog de
voet op derem houdt. Maar het zou
ook denkbaar zijn. dat de betreffen-
de stad of schouwburg en ook de
provincie bijsturen, wanneer dt
langstelling in de aanlooppei
niet voldoende zal zijn. Het geld zaler gewoon voor op tafel móeten ko-
men".

Informatie over
Vrije School

MAASTRICHT - Morgen, vrijdag,
wordt in de Maastrichtse kie.
school aan de Heugemerstraat 3
7.30 uur n.m. tot 9.30 uur nm
informatieavond gehouden over de
Vrije School conform de print
van de antroposoof Rudolf Steiner.
Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Duits-Nederlands
inter-parlementair
overleg over drugs

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - Op 24 februari zal in
Den Haag een Duits-Nederlands
parlementair overleg plaatsvinden
Dver actuele onderwerpen. Op de
agenda staan in elk geval het drug-
probleem en de veranderend»
«n Duitsland en Nederland binnen
ie EG.
Het gesprek vindt plaats in het ka-
ier van het regelmatig | dat
?r tussen beide parlement:.
pen plaatsvindt.
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2?DAUJI
verlichting

Tot en met zaterdag 1 februari *W
op alle niet-afgeprijsde artikelen

10% korting
Wij bezorgen gratis thuis
en zijn behulpzaam bij het
ophangen ,^^\

Niersprinkstr. 8a / \ |
Kerkrade
Tel. 045-463600 MM

i Donderdag koopavond

Neon Bischoff
Lichtreklame

HEERLEN
I <)45^23777
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t
Na een moedig en waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden, na een
werkzaam en voorbeeldig leven, van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hein Weitjes
echtgenoot van

Aaltje Tabak
op de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Aaltje Weitjes-Tabak

Brunssum: Frans
Kerkrade: André en Uschi

John, Torn
Familie Weitjes
Familie Tabak

28 januari 1986
Prinsenstraat 21, 6433 GG Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrij-
dag 31 januari om 15.00 uur in de aula van het cre-
matorium Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium. Er is
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in een derrouwkamers
van de Universele te Hoensbroek, Hoofdstraat 100:
gelegenheid tot afscheid nemen donderdag van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Vijf dagen na het overlijden van onze lieve moeder
overleed plotseling onze lieve vader en grootvader

Hendricus Jacobus
Johannes Terhal

" 15 december 1908 * 24 januari 1986

Voorschoten: P.H.J.J. Terhal
E.M. Terhal-Wellink
Paulien, Monica, Barbara

Midlaren: C.J.C.M. Wessels-Terhal
J.G.H. Wessels
Paul, Marja, Ellen, Hans

Haren (Gr.): W.E.S. Kalmeijer-Terhal
F.A. Kalmeijer
Michiel, Mathijs, Annegien

Leiden: H.C.M. Mulder-Terhal
T.W. Mulder
Annejifke, Jasper, Floris

Haren (Gr.) Huize Westerholm
Corr.adres: Familie Kalmeijer
Rijksstraatweg 337, 9752 CH Haren (Gr.)

De eucharistieviering en de crematie hebben op
verzoek van de overledene in alle stilte plaatsge-
vonden.

Volstrekt enige
en algemene kennisgeving

f
Bedroefd delen wij u mede dat, na een leven van
hard werken, gevolgd door een lange, pijnlijke
ziekte, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn dierbare man, onze zorgzame vader en
schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Mathieu Vaassen
echtgenoot van

Anna Catharina Paumen
Voorzien van de h.h. sacramenten, overleed hij in
de leeftijd van 61 jaar.

Geleen: A.C. Vaassen-Paumen
Venlo: José en Nac, Naccie, Nadia, Nanne
Stem: Jeten Michel, Carmen, Danny

Elsloo: Chrit en Annemie, Stefan, Audery
Stem: Ellie en Chrit, Björn, Sven

Stockem (B.): Annie en Emiel, Tessa, Veerle
Stem: Thea en Jan, Jamie
Berg: Henriette en Wil, Patrick

Dilsen (B): Martha en Jean-Pierre,
Vicky, Daisy

Geleen: Bert en Mariet, Dennis
Geleen: Jolanda en Huub, Kevin, Debby
Geleen: Math en Carina
Geleen: Yvonne

Familie Vaassen
Familie Paumen

6163 EP Geleen, 28 januari 1986
Oleanderstraat 23
De plechtige eucharistieviering za! worden gehou-
den op zaterdag 1 februari om 10.15 uur in de paro-
chiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bij-
stand in Geleen-Lindenheuvel, waarna om 11.30
uur de crematieplechtigheid in het crematorium
'Nedermaas' in Geleen, Vouershof 1.
Samenkomst in de kerk.
Hoewel wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Avondmis vrijdag om 18.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum DELA in Geleen. Vouershof 1; be-
zoek heden, donderdag, van 18.00 tot 19.00 uur.

Uw sympathieke blijken van medeleven, tijdens ziekte, het overlijden en
de begrafenis van mijn allerliefste man en onze onvergetelijke papa "John Peters
zijn voor ons een grote steun geweest.
Het overweldigende aantal condoleances, reacties en bloemen heeft ons
zeer gesterkt in de wetenschap dat hij in zijn leven veel waardering van u
ondervond.
Voor deze welgemeende belangstelling en blijken van medeleven betui-
gen wij onze oprechte dank.

Miny Peters-Rodigas
John en David

Munstergeleen, januari 1986
Overstraat 30
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op zondag 2 februari
as. om 11.15 uur in de St. Pancratiuskerk te Munstergeleen

Het is zes weken geleden dat mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Guus Veltrop
overleed. Het valt ons zwaar om zonder hem verder te moeten gaan.
Dat hij voor anderen zoveel betekend heeft werd ons duidelijk uit de vele
blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen.
Vo<Sr deze troost willen wij u van harte danken.

Mia Veltrop-Janssen
Kinderen en kleinkind

6442 AH Brunssum. januari 1986
Ingelsbroek 2

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 2 februari 1986 om
10.00 uur in de St. Josephkerk op de Egge te Brunssum.

De eerste jaardienstvoor mijn man, onze vader en
opa

Harry Pluijmen
zal worden gehouden op zaterdag 1 februari 1986
om 19.00 uur in de Christus Koningkerk te Hoens-
broek.

M. Pluijmen-Doven
Kinderen en kleinkinderen

i

De eerste plechtige jaardienst voor

Jean Boumans
zal plaatsvinden op zondag 2 februari a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk St. Paulus Pas-
sart-Zuid - de Wieër.

Mevr. L. Boumans-Beaujean
kinderen en kleinkinderen

PROF. COBBENHAGENCOLLEGE
tfoOfM.E.A.O HEERLEN
Het Prof. Cobbenhagencoilege voor M.E.A.O. neemt op
vrijdag 31 januari 1986 afscheid van de heer
drS. M.L VdR Hettten (docent economische vakken)

Hij maakt per 1 februari 1986 gebruik van de
mogelijkheid van vervroegd uittreden.
Van 13.00-14.00 uur bestaat de mogelijkheid hem: persoonlijk de hand te drukken in de personeelskamer.
Prof. Cobbenhagencottege voor M.E.A.O.
Meezenbroekerweg 5
6412 VK Heerlen m-m

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u bedanken
voor het medeleven, de condoleances,
bloemen, h. missen en begeleiding naar
de laatste rustplaats van onze dierbare
broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Lönnissen
De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 1 februari om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Dionisius
te Nijswiller.

Fam. Schoonbrood-Lönnissen
Fam. Xhonneux-Brocheler
Fam. Bergmans-Hendriks

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven, har-
telijke condoleances, bloemen, h. missen en bege-
leiding naar de laatste rustplaats van mijn lieve
man, onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Theo Overberg
betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.
Het isvoor ons een grote steun te weten dat hij voor
velen zoveel heeft betekend.

Familie Overberg
Treebeek, januari 1986
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 1 februari a.s. om 19.00 uur in deparochiekerk
van St. Barbara te Treebeek.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze op-
rechte dank betuigenvoor het medeleven en de be-
langstelling ondervonden bij het onverwacht heen-
gaan van onze dierbare zoon, mijn verloofde, onze
lieve broer, zwager en oom

Luc Janssen
Herman en Gretha
Hilde de Jonge
Armemarie en Jim
Leid en Karel
Mariet en Adrie

Brunssum, januari 1986 i

De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 2 februari 1986 om 11.15 uur in de Fatimakerk
te Brunssum.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de crematie van mijn lieve
man, vader

Richard Hölken
willen wij langs deze weg hartelijk dankzeggenaan
familie, vrienden, buren en bekenden. In het bij-
zonder de directie en het personeel van de ver-
pleegkliniek Heerlen.

Mevr. L. Hölken-Kemp
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op 1 februari a.s. om 18.30 uur in dekerk van de H.
Moeder Anna, Bekkerveld-Heerlen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming, on(
vonden bij het heengaan van onze lieve
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
tante en nicht

Margaretha Henricc
van Mulken

Wij zeggen u hiervoor hartelijke dank.
De zeswekendienst zal gehouden worden
zaterdag 1 februari a.s. om 19.00 uur in de
Antonius van Paduakerk te Sittard-Ophov

Kinderen en kleinkinde

Dankbetuiging
Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoU
ces, bloemen, h. missen en begeleiding naar de 1
ste rustplaats van onze lieve moeder, schoonn
der, grootmoeder en overgrootmoeder

Josephina
Jongen-Königs

Tevens een speciaal woord van dank aan dr. i
nen, en al het verplegend personeel van afdel
Merel van de Lückerheidekliniek te Chèvremol

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind^

De zeswekendienst zal worden gehouden op za
dag 1 februari as. om 18.00uur in dekerk van d<
Antonius van Padua te Bleijerheide.

LP'S + singles actuele en
oldies. Altijd aan- en ver-koop. Vele zeldzame pla-
ten. „Mono", Jakobstr. 68
Aken (bij markt) vanaf
11.00 uur. Tel. 09-
-4924148075.
M.-Limburgs ORKEST zkt.
m. spoed toetsenist(e). Inl.
na ïaOO uur, tel. 04749-2595.

SORTEERMACHINES
Alles v.aardappelen + uien.
N. Kallen. 045^716364 v.m.
Uit voorraad leverbaarLen-
gerich en Miedema
U-SNIJDERS. TEr intro-
ductie demonstreren wijgeheel vrijblijvend de Mie-
dema U-snijders op uw bc-;
drijf. Bel ons voor demon-
stratie of informatie. Collé
Nusterweg 90 Sittard, tel.
04490-19980.
KALKSLIB. kippen-, var-
kens- -(-champignonmest.
Pustjens. tel. 04749-1166.

ledere donderdag gezellig
DANSEN voor alleenstaan-
den, jong en oud met or-
kest. Deze week Trio Ro-
manticas. Bar-dancing El-
dorado, Bongerd 5. Spau-
beek
Vitale weduwnaar, 70+,
zoekt langs deze onsymp.
weg een nog vitale VROUW± 65-70 jr., huidski. onbel.,
om samen nog wat van het
leven te maken. Mijn hob-
by's zijn: wandelen, fietsen,
muziek. Alle br. m. foto's
worden op crew. beantw.
Br.ond.nr. HK 025 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100. 6401 DP Heerlen.

Het idee: oud wordt als

mooi als nooit tevoren. Voordelig
binnen één dag. a^.

[k>rtks ;*w
Habenu B.V. - Nuth
Industriestraat 7

045-242400

Van Well - Bunde
Hoekerweg 3-4

043-647833

* ■■' *!■■
: i
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Kleyn
Spitsafbijter in dit opzicht was
destijds de journalist Stef Kleyn,
die toen echter optrad als hofnar.
De traditie werd in feite in gang ge-
zet door Tempeleer Leon Schreu-
der. In die beginfase bleef de taak
van de ceremoniemeester beperkt

tot het houden van een kort, maar
geestig proloog als aanloop tot de
machtsoverdracht. Bij de komst
van They Bovens als ceremonie-
meester kreeg de rol van "orenwas-
ser" van de aanvankelijk nog uit-
sluitend gemeentelijke autoritei-
ten steeds meer accent. De satires
werden steeds uitvoeriger en het
optredenvan de ceremoniemeester
werd een creatie op zich. Toen
They Bovens deze taak in 1976 aan
Bèr Essers overdroeg, hadden zijn
sermoens reeds een tijdsduur van
één uur bereikt. Bèr Essers deed

daar nog een behoorlijke schep bo-
ven op. Het vorig jaar liet hij het
stadhuis liefst twee uren lang da-
veren.

De weerklankvan dit karakteristiek
Maastrichts carnavalsgebeuren had
zich inmiddels fors verbreid en was
ook doorgedrongen tot het Binnen-
hof. Leden van het kabinet wensten
die carnavaleske exclusiviteit ook
wel eens te beleven. Mee als gevolg
van de gestadige exportvan de Lim-
burgse carnaval naar het Nederland
van "boven de grote rivieren" nam
de belangstelling jaarlijks dusdanig
toe, dat de zaterdagse stadhuiszit-
ting van een louter plaatselijk tot
een soort nationaalevenement werd
verheven. Dit heeft er toe geleid dat
het een overwegend elitaire aange-
legenheid is geworden waar het
"carnavalsvolk van Maastricht" nog
nauwelijks aan te pas komt.

Voor ledenvan het kabinet is het in-
middels reeds jaren een "must" ge-
worden in de Limburgse hoofdstad
zon carnavalistische "loutering" in
de schijnwerpers van de publici-
teitsmedia te ondergaan. Slechts de
stoutmoedigsten onder hen durven
het aan bij die grote "wasbeurt van
autoriteiten" tegenspel te bieden.
Een van hen was Hans Wiegel, die
zich een aantal jarenterug als minis-
ter van Binnenlandse Zaken in een
"boevenpak" had laten hullen. Deze
sessie leidde zelfs tot enig tumult in
de Eerste Kamer.

Eerste twee verdachten 1 8 maart voor de rechter

Begin berechting
in ABP-affaire

J^ASTRICHT - Bijna twee jaar
de zaak aan het rollen kwam

.'binnenkort dan toch daadwer-
v''jk een begin worden gemaakt
>3 de berechting van de ABP-af-

L e Rotterdamse onroerend-goed-
> ijdelaar Niels H. en de taxateur
,I]--K. uit Waalre, zullen zich naar
k e Waarschijnlijkheid op 18 maart
L°eten verantwoorden voor hun
Fideel in de fraude rond het Alge-
L, een Burgerlijk Pensioenfonds,
r^arin zij overigens maar een klei-
Ij.' bijrol hebben vervuld. Hun be-
fjPkkenheid beperkt zich tot de pe-
tsen met het Weena in Rotter-

dat indertijd door het ABP
rd aangekocht. Niels H. verdien-

j,.. aan die transactie op één dag 5,5
'^"joen gulden, mede dank zij de
k edewerking van F.K., die het ge-

Uw veel te hoog taxeerde.

j Jdnood is volgens persofficier mr
j. dabben een van de overwegingen
f om het tweetal apart te-ucht te laten staan, en niet te wach-
(j^ tot ook het onderzoek tegen de
y.°fdverdachten, mr drs. A. M. en■ Jri vriend en adviseur ir. J. van Z.

afgerond. Krachtens het verdrag
f^ Rome heeft iedere verdachte
(ItS- °P berechting „binnen een re-

''jke termijn", en de praktijk

heeft uitgewezen dat justitie zijn
recht op vervolging verspeelt als
een verdachte, buiten zijn schuld,
langer dan twee jaarop zijn berech-
ting moet wachten.

Van Z.
Aangezien H. en K. in mei 1984 zijn
gearresteerd dreigde die termijn te
verstrijken. Om dezelfdereden kan
ook de behandeling van de zaak-
Van Z. op niet al te lange termijn
worden verwacht. Op 21 maart
moet hij weer in het verdachten-
bankje verschijnen, en het ziet er-
naar uit dat dat de laatste pro-for-
ma zitting zal worden. Het Open-
baar Ministeriezal dan meteen na-
dere omschrijving van de tenlaste-
legging komen, en zodra de recht-
bank over de toelaatbaarheid
daarvan heeft beslist zal een da-
tum worden gepriktvoor de defini-
tieve behandeling, aldus mr Nab-
ben.

Wat betreft hoofdverdachte M. heeft
het OM nog enig respijt: hij heeft,
door bezwaar aan te tekenen tegen
zijn dagvaarding, de vertraging zelf
veroorzaakt. Voor hem begint de
„redelijke termijn" dus pas te ver-
strijken vanaf de datum waarop de
hoge raad dat bezwaarschrift defini-
tief verwierp. Dat was in april 1985.

Gekruid
De laatsten, die Bèr Essers komen-
de carnavalszaterdag naar het
"schavot" van de satire zal leiden,
zijn minister Jan de Koning en een
handvol staatssecretarissen. Als
eregasten gezeten op eerste stoe-
lenrij en zo de "nul-lijn" vormend,
wacht hen nog menig zeer gekruid
moment. De daarbij gehanteerde
ingrediënten vormen een zeer per-
soonlijk samengesteld recept van
de betrokken ceremoniemeester.
Met het aanstaande vertrek van
BèrEssers zal een zeer apart recept
tot het verleden gaan behoren.

Jaaroverzicht Belgische
pendelaars 'op verzoek'
DEN HAAG - Gepensioneer-
de Nederlanders die voor-
heen voor hun werk naar Bel-
gië pendelden - Limburgse
mijnwerkers vormen een gro-
te groep van hen - zullen de
jaaroverzichten van hun in-
komsten, die o.m. nodig zijn
ten behoeve van de Inkom-
sten Belasting, slechts 'op
verzoek' krijgen toegestuurd
van de Belgische Kas voor
Rust- en Overlevingspensioe-
nen te Brussel. Automatische
toezending van deze gegevens
zou te veel portokosten ver-
gen.
Deze motivering krijgen de CDA-
kamerleden mevr. Cornelissen en
de heren Van derLinden en Henne-
kam op door hen gestelde vragen
aan de Raadgevende Interparle-
mentaire Beneluxraad. De vragen-
stellers hadden reeds geconsta-
teerd, dat de Belgische uitkerings-
grechtigden wel automatisch een
jaaropgave kregen toegezonden,
doch dat de Nederlandse pende-
laars om bezuiningsredenen van
deze dienstverlening zijn uitgeslo-
ten, „terwijl toch het posttarief bin-
nen de Benelux uniform is, zodat
verzending naar Nederland niet tot
extra kosten leidt", aldus merken zij
op.

Van onze Haagse redacteur
Uit de antwoorden blijkt, dat aan
meer dan 7.500 Nederlandse gepen-
sioneerden pensioenen worden uit-
betaald en dat nauwelijks 200 van
hen om toezending van een jaar-
overzicht vragen, dat hun overigens
op eerste verzoek wordt toegezon-
den. En wat betreft problemen met
de Nederlandse fiscus wordt laco-
niek opgemerkt, dat uitstel voor het
doen van aangifte gevraagd kan
worden. In het algemeen mag dan
een soepele houding van de belas-
ting inspecteur worden verwacht.

Geen volwaardig
grenskantoor
aan autoweg

Elsloo/Boorsem
Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG -De gebrekkige af-
handelingsbevoegdheden aan
Nederlandse zijde aan de
grensovergang in de autoweg
naar België te Elsloo/Boorsem
zullen blijven voortduren. De
Nederlandse autoriteiten zul-
len het Belgische voorbeeld
niet volgen van het douanekan-
toor een volledig bevoegd kan-
toor te maken. Aan Belgische
zijde is dat sedert 1 mei van het
vorig jaar wel het geval.

Ofschoon de Belgische autoriteiten
te kennen gegeven hebben er geen
bezwaar tegen te hebben, zal van
Nederlandse zijde toch geen initia-
tief in deze richting worden geno-
men, „aangezien noch de provincie
Limburg, noch de betrokken ge-
meenten noch het georganiseerde
wegvervoer aanwijzingen hebben
gegeven die zouden wijzen op de
wenselijkheid ervan". Aldus verne-
men de CDA'ers Hennekam en Van
der Linden op vragen die zij einde
vorig jaar stelden aan de Raadge-
vende Interparlementaire Benelux-
raad.

provincie

ALS CEREMONIEMEESTER TEMPELEERS

Bèr Essers leidt voor
het laatst leden van

kabinet naar ”schavot”
door bèr dohmen

AASTRICHT - De be-
carnavalist van

?j elementair Den Haag, Bèr"psers, houdt het na de ko-
le «nde carnaval voor gezien

s opperceremoniemeester
$ta de Tempeleers. In die

nktie heeft hij dan tien
Jhtereenvolgende jaren de

ons land unieke rol
efvuld van carnavaleskeHtikaster van leden van
6t kabinet, provinciale en
toieentelijke overheid. Dat"beurt telkens op carna-

tijdens de fa-
!^Uze stadhuissessie dag
1 de machtsoverdracht
*n het Maastrichtse stads-muur aan de carnavals-
'Uis. Wie zijn opvolger
|°rdt, is nog niet bekend.

1 FEssers: „Hoe groot ook de ver-
Y-rlng is om er mee door te gaan of

;'Jh rol als opperceremoniemeester
('e ronden met een elfde optreden,
I^k e knoop definitief doorge-

Het is onderhand tijd gewor-
ïr1 dat iemand anders die zeer

bare maar tevens zeer moeilij-
■'f.fol overneemt en er met frisse in-

itie en vernieuwde inventiviteit
Isenaan gaat. Het is een creatie dieiPrm veel vergt, ook wat de voor-

ding betreft. Ik draag die taak
i^er tijdig over dan dat ik in dat

2'cht volledig uitgespit raak. Tien.eh is al feitelijk te lang. Niette-
&. het is voor mij een moeilijke
"Gissing geweest er een punt ach-

le zetten. Voor ean opvolger
lt Jldt gezorgd, al is die niet in een-

Iriebij de hand!"

in carnavalshumor ge-
[ spelde tirade van de ceremonie-

e ster van de Tempeleers, waarin
*e namens het "carnavalsvolk
J 1Maastricht" de autoriteiten on-frUit laat glijden, is na de tweede

wereldoorlog tot een traditie verhe-
ven. Een exclusief carnavalistische
vertoning, puur Maastrichts gepa-
tenteerd.

" Bèr'Essers

Jan Gielen na Zwitserland-reis:
„Roodbonten met

Simmentalers
meer mans”

door jan van lieshout
HEYTHUYSEN - Tot over
de oren verliefd is Jan Gie-
len uit Zwitserland terug-
gekeerd. Jan is een fervent
fokker van roodbonten; in
het jargon van de boer het
Maas-Rijn-IJssel-ras. Het
is de koe die vooral bene-
den de grote rivieren voor-
komt. Tweederde van de
rundveestapel in Zuid-Ne-
derland behoort tot het
MRIJ-ras. Boven de grote
rivieren is dat andersom.
De roodbonten hebben op
de zwartbonten voor dat ze
meervlees^aan hun lijf heb-
ben; de zwartbonten dat ze
meer melk geven. Maar aan
het einde van hun produc-
tieve leven worden die ver-
schillen vrijwel wegge-
werkt.

Doordat het oorspronkelijke
Friesland-Hollandras werd ge-
kruist met Holstein-Friesians -
een ras dat in Amerika uit Duitse
(Holstein) en Hollandse (Frie-
sian) koeien werd ontwikkeld -
geven de zwartbonten nog meer
melk. De kruisingen van rood-
bonten met het Holstein-Frie-
sian-ras daarentegen leidden niet
tot het gewenste resultaat. Het
ging ten koste van het vlees.

In Zwitserland meent Jan Gielen
de extra ondersteuning, waar-
naar hij zocht, te hebben gevon-

den. De Zwitsers kruisten hun
Simmentalers met Holstein-Frie-
sians. Simmentalers zijn koeien
die in het dal van de Simme wor-
den gefokt. Oorspronkelijk ge-
beurde dat voor de arbeids-
kracht en om het vlees; thans om
het vlees en de melk. De verho-
ging van de melkproductie van

Vandaag en
morgen

open dag in
KI-station

te Heythuysen

de met Holstein-Friesians ge-
kruiste Simmentalers ging niet
ten koste van de vleesproductie.

De goede bespiering bleef, even-
als het stevig beenwerk, inge-
steld op klimmen en dalen. Bij
wijze van experiment kruisten
de Zwitsers het nieuwe melkty-
pe met het Maas-Rijn-IJssel-ras.
De melkproductie ging omhoog,
maar de bevleesheid bleef.

" Dit is Ghiro, een van de twee Piëmontese stieren die Jan Gielen, de voorzitter van üe,
Limburgse Bond van Rundveehouders, in Italië mocht uitzoeken. Met dit Italiaanse ras
kan een productievere vleeskoe worden verkregen. Vanwege de quotering van de melk-
stroom is de belangstelling daarvoor gestegen.

# Laaiend enthousiast bracht Jan Gielen. de 53-jarige
voorzitter van de KI-vereniging Zuid-Nederland, gisteren
aan Thei Willemssen, de 57-jarige algemene secretaris van
de KI-Limburg, verslag uit van zijn Zwitserland-reis. De
Zwitsers kruisten hun Simmentalers met Holstein-Frie-
sians, waardoor een productiever melkveeras ontstond dat
zijn bevleesdheid behield. Door kruising van het MRIJ-ras
met dit nieuwe Helveetse melktype kan ook de melkproduc-
tie van de Limburgse roodbonten worden opgevoerd.

Enthousiast
Laaiend enthousiast is Jan Gie-
len, voorzitter van deKI-vereni-
ging Zuid-Nederland, met ir
Guus Laeven, de foktechnische

directeur van de KI-vereniging I
Zuid-Nederland, gisteren uit \
Zwitserland weergekeerd. Hij J
is weg van Nettie, de ster uit de
stapels die ze rond het Lac de la J
Gruyere aanschouwden. ~Ik heb >
drie melklijsten van haar ge- 1
zien en per lactatieperiode pro- I
duceerde ze meer dan 11.000 li- 1
ter", praalt Jan Gielen uit Wans- s
sum.

„Het gemiddelde van een rood- *bonte ligt momenteel op 5.600 li- j
ter per lactatieperiode; het ge- Jmiddelde van een zwartbonte op »
5.900 liter. Ik verwacht dat het j|
gemiddelde van onze roodbon- «
ten door kruising met het zwaar-'
dere vlekveeras („Fleckvieh" is»
de Beierse benaming van de"*
Zwitserse Simmentaler JvLj
minstens 5.800 liter per lactatie- Jperiode zal bedragen en - een- I
maal bezig - 6.200 liter per lacta-!
tieperiode zal kuennen worden ]
gemolken met behoud van de ge- *haltes. Het vetgehalte is gelijk, jj
het eitwitgehalte van het vlekvee i
ietsjes lager dan dat van het'
MRIJ-ras".

Als het aan Jan Gielen ligt zal Jmet de Heiveten zaken worden i
gedaan en zal de Kl-verenigii
Zuid-Nederland, waarvan hi
dert de oprichting op 1 septem-l
ber van het afgelopen jaarvoo
zitter is, enkele stieren aaYiko- 1
pen: opdat zelf sperma zal ku
nen worden gevangen.

Open dagen
Op het KI-station in Heythuy- "sen, waar vandaag en morgen I
open dagen worden gehouden, l
zijn deze week de twee stieren ?
aangekomen die Jan Gielen in "
Cuneo in landstreek Piemonte J
heeft uitgezocht. Het zijn zonen »
van Utente - „Uw Tante" voor \de stierenverzorgers - de poten- I
te Piemontese stier die in 1975 I
door de KI-Limburg werd aan-
gekocht. Met dit ras kan een I
productievere vleeskoe worden j
gefokt. Vanwege de quotering 't
van de melkstroom is de belang- :.
stelling daarvoor gestegen.

Utente bleek zo goed te voldoen *dat Piemontese rundveehouders >
dochters van hem wilden I
ben. Dat kon. mits de twee beste Jstierkalveren van het door Uten-i
te in zijn geboortestreek verwek- J
te nageslacht zouden kunnen 4
worden uitgezocht. De ki
werd wederom aan Jan Gielen i
overgelaten, behalve voorzitter I
van de KI-Zuid-Nederland ook \
voorzitter van de Limbu
Bond van Rundveehouders.

" *
Reeds in september zouden de
Piemontese stieren de reis van ',
Cuneo naar Heythuysen hebben "gemaakt, maar vanwege een *
mond- en klauwzeerepidemie I
mochten geen runderen het land l
uit. Ghiro. die in december twee I
jaar werd, en Ingrau. die een hall l
jaar jonger is. kunnen vandaag 1

en morgen daarom nog niet
den getoond. Ze moeten een *
maand in quarantaine blijven.

De overige 130 rood- en zwart- ■bonte rabauwen uit de stallen k

van de KI-Limburg zijn wél te;
zien.

Wachtlokaal
Bedoeling is dat Heythuysen
het wachtlokaal voor de stie-
renstapel van de KI-vereniging*!
Zuid-Nederland wordt. Nu zijn Jde stieren over vijf stations ver- I
deeld. In Heythuysen staan die i
van de KI-Limburg, in Lierop }
die van deKl-Peelland, in Oerle \
die van deKI-Kempen, in Vught J
de stieren van de KI-Midden- jBrabant en in Etten-Leur die *
van de KI-West-Brabant. Op 1 j
september 1985 werden alle
stieren in de KI-vereniging 5
Zuid-Nederland ingebracht.

Bedoeling is dat de fokstieren jn }
Oerle zullen worden geconcen- j
treerd. Daar ook komen de een- }
trale opfokstallen. Zodra de I
proefinseminaties zijn verricht j
gaan de jonge stieren drie jaai |
„op wacht". Deze wachtperiode j
nu zullen ze in Heythuysen door- I
brengen.

(ADVERTENTIE)

/\^fö^sS7/'\ Klooster-
P^aj|i3S|ig^\ raderstraat

VcL3-^vZ l_>^ Kerkrade

JT^O 0̂ 0« 453307

Groot assortiment doorgroeikamers,
kinderwagens, stoelen, autostoelen,
boxen, reiswiegen enz.
De nieuwe kollektie Teutonia
Quatro kinderwagens nu al in
onze zaak.
Alle Moniteur winterkleding voor halve prijs.
Voor baby- en kinderkleding van 0 tot 10 jaar.
Hoofdstraat 12a, Kerkrade. Tel. 045-453307
Vele artikelen uit eigen atelier.

(ADVERTENTIE)

Wakker idee
vanPetenjg&^

Eigentijdse slaapkamers met
3g^^^^^^^^^^^^W

optimaal komfort. f^^^^^^^^^-^^^^^P.Bijzonder gezond. I ifl

Kruisstraat 12 Heerlen. Telefoon 045-718898
Tegenover Thermenmuseum
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INNOTA RIJ BEGIN VAN CAO-OVERLEG

Philips wil sociaal
beleid vernieuwen

Philips zegt in een „turbulente con-
currentiestrijd" te zijn gewikkeld.
Dat betekent dat niet alleen in toe-
nemende maté aandacht moet wor-
den besteed aan research en ont-
wikkeling maar ook dat er een ver-
nieuwing van het sociale beleid
moet komen, aldus Philips. „Dat
houdt in dat niet alleenaandacht zal
moeten worden gegeven aan de
functie en de honorering daarvan,
maar ook en in toenemende mate
aan de bereidheid van de medewer-
kers om in te spelen op de sneller
wijzigende eisen die uit hun functie
en werk voortvloeien ".
Dat mag, aldus Philips, niet leiden
tot een excessieve loonkostenstij-
ging. In plaats daarvan moet naar de
mening van de onderneming veel
meer aandacht worden gegeven aan
scholing en bijscholing. Met betrek-
king tot het arbeidsvoorwaardenbe-
leid zal er in de ogen van Philips in
de toekomst minder sprake kunnen
zijn van collectivisme. „Met andere
woorden de gelijkheidscultuur
moet worden doorbroken", aldus
Philips.

EINDHOVEN - Philips wil het CAO-overleg de komende ja-
ren gebruiken om het sociaal beleid te vernieuwen. Er moe-
ten kaders worden geschapen die het mogelijk maken in te
spelen op de voorkeuren van het bedrijf en van individuele
medewerkers en kleine groepen zonder dat daardoor het
evenwicht op het macro-niveau wordt bedreigd. Dat blijkt
uit een nota van Philips die gisteren bij het begin van het
CAO-overleg is uitgereikt aan de vakbonden.

Instrumenten
In het CAO-overleg nu en in de ko-
mende jaren zullen niet alleen de
kaders moeten worden aangegeven
waarbinnen zich dat alles moet af-
spelen maar moeten ook de instru-
menten worden ontwikkeld om die
kaders daadwerkelijk inhoud te ge-
ven. „Het is zaak om hieraan op kor-

[ te termijn veel aandacht te geven.
Anders komt het arbeidsvoorwaar-. denbeleid onder druk te staan. Die, druk wordt extra groot wanneer het
noodzakelijke winstherstel doorzet
en de spanningen op de arbeids-
markt toenemen", zo verwacht Phi-; lips.

IDe onderneming beschouwt in deze
de vakbeweging als gesprekspart-
ner. Voorwaarde is wel dat de bon-
den zich zelf ook aanpassen aan de
nieuwe situatie. Philips stelt in de
nota nog eens nadrukkelijk dat ver-, dergaande collectieve arbeidsduur-

i verkorting uitgesloten is en dat de. huidige vormgeving van de adv aan-
gepast moet worden.

In de nota zegt Philips de indruk te
hebben dat de relatie tussen rende-
mentsherstel en werkgelegenheid
nogal onderbelicht is. „Rende-
mentsherstel is goed voor de werk-
gelegenheid, niet alleen op langere
termijn maar ook nu al". Looneisen
als alternatief voor verdergaande
adv zijn dan ook niet verstandig
meent Philips. „Op den duur wordt
daardoor de werkgelegenheid ern-
stig bedreigd", aldus de nota. Daar-
om moet de loonkqstenmatiging
doorgaan. „Dat is essentieel voor
handhaving dan wel herstel van de
werkgelegenheid op korte en lange-

re termijn". Herverdeling van Mj I
kan alleen als het niets kost en
het een bijdrage levert aan de
strijding van de werkloosheid. , g
Philips wijst crook op dat hetl'
altijd mogelijk is om winst on
zetten in meer werk door mid'
van investeringen. „Vergeten wt}
dat veel bedrijven hun vermoa
verhoudingen eerst moeten hers
len. Dat is noodzakelijk in vera
met de grote onzekerheden en 11
gelijke tegenvallers waarmee rt[
ning moet worden gehouden,
langrijke markten bijvoorbeeld ]\
tonen grote schommelingen l
koersontwikkelingen zijn al ciImm voorspelbaar", aldus Philips
Het CAO-overleg had woensdag!
oriënterend karakter. Zowel Phi] j
als de bonden hebben hun eerql
voorstellen nog eens nader tod I
licht. 'Drie van de vier bij het overleg
trokken vakorganisaties hou!
vast aan een verdere uitbreid
van de adv tot een gemiddel
werkweek van 36 uur. Alleen de,
deratie van Hoger Personeel is 1
daar niet mee eens. Deze bJ
vindt, dat de nadelen van de adl
groot zijn om er mee door te gaa
Het overleg wordt op 18 febni
voortgezet.

Onderzoek:
consumenten

onderwijs

moet
DEN HAAG - Veel Neder- (
landers worden gebrekkig ,
voorbereid op hun rol als <consument. Ze nemen hier-
door een zwakke positie in ]
ten opzichte van verkopers i
en producenten. Daarom !
moet consumentenonder- ]
wijs een vaste plaats krij- ]
gen in het leerplan, dat de i
basisvorming gaat regelen ]

voor anc scnoueren van l/fl
tot 16 jaar. Dit blijkt uit
een onderzoek van de Eras-'
mus Universiteit in de nota'
'Consumeren moet je le-
ren', die de Stichting Leen
plan Ontwikkeling (SLO)
in smenwerking met dé
Consumentenbond heeft
opgesteld op verzoek van
de staatsecretaris van On-
derwijs en Wetenschappen.

De nota is gisteren samen
met acht lespakketten aan
staatsecretaris Ginjaar-
Maas van Onderwijs en
haar collega Van Zeil (Eco-
nomische Zaken) in Den
Haag aangeboden.
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t
"ikbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, ge-

i wij u met droefheid kennis dat heden, na een
devolle verpleging in verpleeghuis „In Via" te

Sittard, van ons is heengegaan, onze lieve moeder,
oonmoeder. oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Barbara
Elisabeth Schürgers

weduwe van

Jacobus Aloysius Moling
overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzifti van

de h.h. sacramenten der zieken.
De bedroefde familie:- Amstenrade: Harie en Mia Moling-Extra
Loek en Karma
Resie en Leon

Geleen: Jan en Lenie Moling-Jansen
Carla en Lou

Munstergeleen: Gerrit en Annie Moling-Geven
Lilian en Ron

Doorn: Joke en Ton Kemperman-Moling
Ruud, Ed

Bom: Mia en John Oirbons-Moling
Daisy, Ingrid, Eric
Familie Schürgers
Familie Moling

Sittard, 29 januari 1986
Corr.adres: Hommerterweg 264
'6436 AM Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal worden gehouden op zaterdag 1 februari

nm 11.00uur in de parochiekerk van deH. Anto-
nius van Padua te Ophoven-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Moeder zal bijzonder worden herdacht tijdens de
avondmis van vrijdag as. om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
"Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden geven wij u kennis dat na een kortstondige
ziekte, voorzien van de h. sacramenten der zieken,
in het bejaardentehuis Fonterhof te Berg en Ter-
blijt. op de leeftijd van 78 jaar is overleden, onze
dierbare zus. schoonzus, tante en nicht

Helena Maria Baart
De bedroefde familie:

Den Helder: Familie H. Baart
neven en nichten

Berg en Terblijt. 27 januari 1986
Bejaardentehuis Fonterhof
Corr.adres: Asterstraat 4, 1782 LR Den Helder
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben he-
den 30 januariom 14.30uur in de parochiekerk van
de H. Mauritius te Schin op Geul. waarna de begra-
fenis op de algemene begraafplaats te Valkenburg
a.d. Geul.
Geen condoleren.
Voor de zielerust van de overledene zal heden don-
derdagmorgen 30 januari mede tot intentie de h.
mis in bejaardentehuisFonterhof opgedragen wor-
den.
De overledene is opgebaard in mortuarium
Smeets. Spoorlaan 29 te Valkenburg a.d. Geul.

Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, onze broer, zwager, oom en
neef

Hennes Resing
op de leeftijd van 78 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Resing

29 januari 1986
Schumanstraat 22, 6414 GD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 1 februari om 13.00 uur in de parochiekerk
van Christus-Koning te Vrieheide-Heerlen. ge-
volgd door de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in een derrouwkamers
van de Universele te Hoensbroek. Hoofdstraat 100;
"elegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedunken voor het medeleven ons betoond bij het
overlijden en het bijwonen van de crematieplech-
tigheid van mijn inniggeliefde echtgenoot, onze

amc vader, schoonvader en opa

Franciscus Xaverius
Brauers

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Mevr. J.W. Brauers-Strolenberg
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, januari 1986.
plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
aterdag 1 februari as. om 19.00 uur in de paro-

chiekerk van St. Gerardus Majella te Heksenber.u.

Het is alweer een jaar geleden dat we af-
scheid moesten nemen van mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Hub Clootz
De eerste jaardienst zal plaatsvinden op
2 februari om 10.00 uur in de St.-Bavo-
kerk te Nuth.

Mevr. Clootz-Otten
kinderen en kleinkinderen

Nuth, januari 1986.

De eerste jaardienst voor mijn moeder

Julia Muris-Lemans
zal worden gehouden op zaterdag 1 februari 1986 te
19.00 uur in de H. Callistuskerk te Neerbeek (Beek)

Limburg.
Leon Muris

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot

Harry Hendriks
zal plaatshebben op zaterdag 1 februari a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Maria Goret-
ti te Nulland-Kerkrade.

Mevr. A. Hendriks-Ruijters
Kerkrade. januari 1986.

INTERART Antiek. Irmstr.
64. Simpelveld. 045-443161.
Zeer grote keuze in strakke
kasten, vitrines, eethoeken,
salontafels enz. Nu ook ma-
gazijn vol grenen meube-
len. Eigen restauratie en lo-
genj.
ANTIEKUITVERKOOP
wegens verbouwing. Alles
§aat weg voor de helft van

e prijs. Goedkoper kan
niet meer!!! Wijshoff Anti-
ques. Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend: don-
derdag, vrijdag en zaterdag.
Te koop ANTIEK: compl.
eiken slaapkamer, commo-
de, nachtkastjes, losse bed-
den, eetkamer, kamerkast,
gesloten kasten, tafel en
stoelen, hanglampen, pe-
troleumlamp en kleingoed.
Tel.: 045-241628. P. Laeven,
Rozenstraat 1. Vaesrade.

STOELMATTEKIJ ver-
nieuwt zeer vakkundig rie-
ten en biezen stoelen met 5
ir. garantie. Gratis halen en
brengen. Hrl. e.o. 045-
-418820; Mtricht e.o. 043-
-435761; Geleen e.o. 04494-
-40850.

TON QUADFLIEG biedt
aan: Mercedes 240 Diesel,
stuurbekr., zilvermet., ge-
tint glas, '82, zeer mooi;
BMW 316. 4-drs., '85, kl.
blauwmet.. alle extra's;
BMW 318, '80, kl. zilv., ge-
tint glas; BMW 320, '7£f kl.
groen, div. extra's; Ford
Sierra, 5-drs., 2.0 L, '83, kl.
roodmet.; Ford Escort 1.3
GL. '81. kl. zilv.met.; Ford
Escort 1.1 L Bravo, 11 mnd.
'83, kl. blauwmet.; Ford Es-
cort 1.1L Bravo, '82, kl. zilv-
.met; Ford Taunus 1.6 L
Automatic, '80. 4-drs., kl.
êoudmet; Ford Taunus 1.6
IL, '80. kl. goudmet.; Opel

Kadett 1.2 S Berlina, '80, kl.
rood: Opel Kadett 1.2 S,
sportieve uitv., kl. groen;
Opel Ascona 2.0 Diesel, '80.
kl. bruinmet; Mitsubishi
Colt 1.2 GL, 12 mnd.'79. kl.
zilv.met; Mitsubishi Galant
1.6 GL, '81. kl. bruinmet;
Mitsubishi Galant 2.3 Tur-
bo Diesel, '81,kl. bruinmet.;
Mitsubishi Galant 2.0 GLX.
'81, kl. zilv.met; Mitsubishi
Sapporo, '78, kl. zilver; Su-
zuki Alto Autom., '83. kl.
met. zilver; Datsun Cherry
1.3 DX, '83, kl. zilv.met;
Datsun Cherry 1.3 GL. '83.
kl. blauwmet: Daihatsu
Charade XTE, '82, kl. wit;
Fiat Panda 45. prima. '83.
kl. zwart; Mazda 626 XL.
4-drs„ '83, kl. groenmet.;
Mazda 323, '83, I-drs., lpg.
kl. groenmet.; Volvo 343
DLS7 '82. kl. groen; Honda
Accord. 3-drs., '80, kl. wit;
Peugeot 505 GR. '80, lpg. kl.
rood; Citroen GSA, '80. kl.
bruinmet. Stationcars:
Ford Sierra 2.3 DL Station-
car, '84, kl. groen; Opel Ka-
dett 1.2S, lpg, '81.kl. beige;
stationcar Mitsubishi Ga-
lant 2.0 GLX, '81, nieuw-
staat; Ford Taunus 1.6 L
Stationcar. '77; VW Bestel,
gesloten, '77. kl. wit. Inrui-
lers: ChryslerLe Baron, '78.
kl. bruin; Alfa GTV, '77, kl.
zilv.; Escort Sport, '78, kl.
rood; Ascona 1.6, '75. Bo-
vag-garantie va. ’ 5.000,-.
Erkend keuringsstation
APK. Kerkstr. 113. Übach
o. Worms. 045-321810.
Te k. SUZUKI Alto. bj. '83,
i.st.v.nw., zeer mooi. le
eig., pr. ’ 8550,-. Tel. 045-
-322463.
Tek. van le eig. VISA Club
type 82, tel. 04499-3398.
Autobedrijf P&P biedt te k.
aan, tegen betaalbare prij-
zen en goedegarantie: Opel
Ascona 1.6diesel, 4-drs., 83.
kl. groen, ’ 14.800,-: Opel
Kadett stationcar 1.6 diesel,
eind '83, kl. blauw.
f 13.900- ; Audi 80 CL die-
sel, 4-drs., '82, kl. blauw-
met., ’ 14.250- ; VW Goll
diesel 5-bak, nov. '82, bij-
zonder mooi! kl. blauw,

’ 12.900.-; Mitsubishi Ga-lant 1.6 GL, in showroom-
conditie, '83, nieuw model,
kl. goudmet, f 13.750,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL,
bijzonder mooi! kl. grijs-
met, '79, f5500,-; Honda
Accord, 3-drs., nieuw mo-
del, '83, kl. roodmet..

’ 13.750,-; Peugeot 505
Chrystal. '83. in topcondi-
tie, 5-bak. electr. schuifdak,
kl. roodmet, f 16.500.-;
Datsun Sunny 1.3 DX,
nieuw model, '83, bruin-
met, f 11.250,-; Ford Es-
cort I.3GL '79, bijzonder
mooi, kl. goudmet. f 6250.- :Toyota Celica liftback '79,
kl. bruinmet. ’ 5750,-; Maz-
da 929 Legato autom. met
lpg '79, kl. roodmet.
’4500,-; Renault 4TL '79,
kl. geel / 3950.-; Ford Tau-
nus 1.6 Bravo, '82, kl.
blauwmet.. ’11.750,-; Maz-
da 323, 5-drs., '82, weinig
km. kl. goudmet.
’11.250,-; Mazda 626,
4-drs.. '81. kl. groenmet..

’8950.-; Opel Rekord 2.0 N,
4-drs.. '81, kl. roodmet..
’9750.-; Opel Kadett 1.2
stationcar. '79, kl. geel.
16500,- ; BMW 518, met
LPG-install.. '80, kl. groen-
met, ’9750.-; Toyota Ter-
cel 1.3 de Luxe. weinig km,
'80, kl. rood. ’ 7250.-; Hon-
da Civic, 5-drs., bijzonder
mooi, '81, kl. grijsmet,
f 9750.-; VW Golf 1.6 LS
Autom., '77, 5-drs., f 3.250,-;
Fiat bestelbus, ’ 1.750,-;
Volvo 264 GL met APK-
keuring '77. kl. blauwmet.
/4250-: Renault R 676 kl.
geel’ 750,-; Opel Kadett 1.2
76 kl. groen ’ 1950,-; Opel
GT sportwagen, kl. wit.
('7750.-; VW Kever, '76. kl.
geel. f2250.-; Mini Club-
man Estate. '77, kl. geel,

I 1500.-; Honda Civic, '76,
kl rood, ’ 1500,-; Inruil en
vlotte financiering, onder-
houd, garantieen eigen ser-
vicedienst. Autobedrijf
Ploum en Pijpers, Europa-
weg-Zuid 7, Übach over
Worms - Landgraaf, tel. 045--3i9unc;

Niet vergeten!!! Autobedrijf
LIMBURGIA, Roermond.
Mercedes 300 diesel, Arnc-
rik. uitv., als nieuw, bj. '82;
Mercedes 300 diesel auto-
matiek, centr. vergr., etc.
etc, ’15.750-; BMW 730
automatiek, LPG, topcon-
ditie, bj. '79. f 13.500,-; Opel
Senator, 3 ltr., CDE duur-
ste uitv., zilvermet.,’ 9750,-;
Audi 100 Avanti 5 cyl.. die-
sel, stuurbekr. enz., t. '81,
’8950,-; Volkswagen Golf
autom., zachtgeel, bj. '80.
’8950,-; Volkswagen Sci-
rocco 1600 GL, zilvermet,
type '79, ’5950,-; Volkswa-
gen Golf diesel, 5-drs.,
groen, bj. '78. f6250,-; Toyo-
ta Celica 2ÓOO Liftback,
sunroof, spoilers enz., type
'79. ’3950,-; Mazda 626autorh., LPG, 4-drs., goud-
met., bj. '79, f5500,-; BMW
520, LPG, 6 cyl., licht-
blauwmet., '78, ’ 5500,-;
BMW 316, sunroof, groen,
veel km, bj. '80, / 9000,-;
Talbot Horizon 1300 GL,
orig. 71.000 km. le eig., '78,
’3750.-. Inruil + opknap-
pers! Lelijk Eendje 2 CV6,
beige, 1978, f 750,-; VW Ke-
ver 1300, groen, '75, ’ 1250^;
oldtimer Mercedes 170 S,
gekeurd, bj. 1952. ’ 1.750,-;
Clement Bayard, 2 cyl., als
nieuw, bj. 1904; A-Ford, fa-
brieksnieuwe staat, bj.
1930, Buick. Auto Limbur-

fa. Maasnielderweg 15
traat Sijben Meubelen),
oermond, tel. 04750-33800.

Te k. OPEL Manta GTE 2 1.
bwjr. '82, km.st. 36.000 kl.
goudmetall. Tel. 045-251209Pelgrimsweg 41 Brunssum.
Te k. ALLEGRO 1300 Su-
per 5 mei '76 APK gekeurd,
i.z.g.st. Tel. 04499-3398.
Tek. Opel ASCONA i.z.g.st.
+ Mazda 616 f950,-. Tel.
04499-3398.
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Crondwater
an Berkel: „De weg ligt daar circa
fs meter onder de spoorlijn. De
f°ndwaterstand ligt daar vlak on-
*'r de oppervlakte van het terrein.:at betekent dat de weg pakweg
W meter beneden de grondwater-
fegel ligt. In het westen van het
"id, dat weet ik uit eigen ervaring,
&lt in die situaties aan drameren

'et te denken. Het water zou ge-
[°onweg onhoog spuiten. Daar zul-
!" in die gevallen de vloeren en
landen van de tunnel van water-
put gewapend beton moeten zijn,
"> het grondwater het hoofd te"tinen bieden."
H eerdere werken was hem al op-
vallen dat Heerlen uit geolo-
sch oogpunt rijkelijk is bedeeld
ft zandkleilagen. En die boden"de mogelijkheid om de uitein-
fjijke bouwkosten van het geheel
Jftzienlijk te drukken. Van Ber-P: „Heerlen en omgeving kent?1 sterk afwijkende geologische
"bouw. En wel zodanig dat door

F aanwezige zandlagen een gerin-P wateropbrengst kon worden
Ik heb door de eigen

i'enst een beperkt onderzoekje la-
Ij" verrichten, waaruit inderdaad
f'eek dat de wateropbrengst uiter-

Fwte beperkt was. Een door een
"Viesbureau uitgevoerd onder-

zoek bevestigde die zienswijze na-
derhand."

Tien miljoen
Op grond van die bevindingen is
een uitgebreid maar gecompliceerd

drainagesysteem ontworpen, datvoldoende bleek te zijn om via pom-
pen het water af te voeren en dat te-
vens zal voorkomen dat de wegcon-
structie door de druk van het grond-
water omhoog zou worden geduwd.

Van Berkel: „De totale kosten van
de onderdoorgang zijn door deze
bijzondere wijze van construeren,
die wellicht nergens anders moge-
lijk zal zijn, hetgeen overigens ook
geldt voor de keerwandconstructie
Looierstraat, uiteindelijk omlaag
geschroefd van zeventien miljoen
naar zeven miljoen. Een besparing
derhalve van rond tien miljoen gul-
den. En de wetenschap zoveel geld
voor de gemeente Heerlen te heb-
ben verdiend, maakt dat ik toch met
plezier op mijn loopbaan kan terug-
zien, al is het vaak knokken geweest
om bepaalde denkbeelden gereali-
seerd te krijgen."

# Van Berkel voor de onderdoorgang Wijngaardsweg, waar momenteel de laatste hand aan
wordt gelegd.

VANLINKS NAARRECHTS
Politiek in de regio

Voormalig
lijsttrekker PPR
naar lijst
Burger Belangen
Landgraaf- Piet schmitz, in
1982 lijsttrekker voor de PPR in
<*e gemeente landgraaf, zal bij
j*e komende verkiezingen de
kandidatenlijst van de Burger
Belangen Landgraaf verster-
ken. De PPR zal dit jaarniet met

eigen lijst uitkomen in
Landgraaf. De lijst van BBL is
"Ui nagenoeg klaar.
Op de eerste vijf plaatsen staan
Achtereenvolgens: Lei Bis-
Schops, Hub Rutjens, Hein Fin-
ken, Helmuth Lamers en Piet
Schmitz. Op dezesde plaats staat
Ab Hendriks, sinds de oprich-
ting van de BBL in 1981 voorzit-
ter en in het dagelijks leven fi-
nancieel hoofdambtenaar van de
gemeente Kerkrade. De zevende
Plaats wordt ingenomen door
Wim Ringens, werkzaam in het
Sehandicaptenwerk en in het
Jeugd- en jongerenwerk. Door
Voorkeursstemmen kan iederekandidaat een potentieel raads-*id zijn.

Maatregelen
Oktober 1982 nam Harry Betlem
voor de eerste maal schriftelijk
contact op met de gemeente waar-
in hij het enorme gebrek aan par-
keerplaatsen uiteen zette en vroeg
om maatregelen. „In de buurt wer-
den toen nieuwe parkeerhavens
aangelegd in verband met de
bouw van enkele flats. Het leek
mij toen een kleine moeite onze

straat gelijk mee te nemen". Be-
them stelde voor de groenvoorzie-
ning voor zijn flat te veranderen
in parkeerplaatsen of aan een
kant van de straat het parkeren
op de brede stoep toe te staan. „Na
een herinnering kreeg ik van de
gemeente een brief waarin mijn
schrijven werd bevestigd met de
belofte dat deze zaak zo snel mo-
gelijk zou worden behandeld. Tot
nu toe heb ik daar niets van ge-
boord

Toetsen
Februari 1983 stond Harry Betlem
voor de eerste maal voor de kan-
tonrechter omdat hij zijn auto op
de stoep voor zijn flat had gepar-
keerd. Ook toen volgde ontslag van
rechtsvervolging en ook toen kon-
digde de officier aan in beroep tegaan. Mr. Ummels stelde gisteren
dat het parkeerbeleid een zaak van
de gemeente was en dat de recht-
bank alleen de taak had om de wet
te toetsen. „Ook in andere Heerlen-
se wijken, om nog maar niet tespreken van een gemeente als Am-
sterdam, zal het bewoners beter
uitkomen op de stoep te parkeren.
Als we deze overtredingen toe-
staan, dan is het hek van de dam",
aldus mr. Ummels.
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Heerlen
" In het Kreativiteitscentrum aan
de Putgraaf wordt vanavond om 19
uur een gratis proefles 'dansexpres-
sie' gegeven. Voor informatie overde cursus kan men bellen naarS 718072.

" De zeehengelvereniging De Zee
duivels maakt op zaterdag 22 fe
bruari een zeehengeltrip vanuit Hel
levoetsluis. Wie hieraan wil deelne
men kan bellen naar S 045-724587
727904 of 721723.

" Het Vrouwenhuis start op 18 fe-
bruari om 20 uur met een assertivi-
teitstraining. Deelnemers dienen
zich voor 7 februari aan te melden
viaS 716423 of 711913.

" Maandag 3 februari om 20 uur
houdt de Stichting Open Huis Heer-
len (Gasthuisstraat 19) een thema-
avond over 'Rechten en plichten
van de burger. Mr. Robroek ver-
zorgt de inleiding. Aansluitend
wordt iedereen in de gelegenheid
gesteld vragen te stellen.

Eygelshoven

" Het Jongerencentrum Sjek is op
zoek naar vrijwilligers voor het kin-
derwerk. Verder zijn er nog enkele
plaatsen vrij op de naaicursus, die
maandagavond van 20 tót 22 uur ge-
houden wordt.

Brunssum

" Scouting Rumpen houdt zondag
om 14 uur in de aulavan de LTS aan
de Prins Hendriklaan een grote car-
navalsrevue. ledereen is er welkom,
mits hij/zij gecostumeerd ver-
schijnt. De entree is gratis.

" De zanggroep De Kwakers zingt
zondag om 11.30 uur de Brigidamis
in de St. Gregoriuskerk.

Simpelveld
" het IVN maakt zondag een wan-
delexcursie. Men vertrekt om 9 uur
per eigen vervoer in de Wilhelmina-
straat. Voor informatiekan men bel-
len naar H. Bleezer, S 443916.

Nieuwenhagen
"De spaarclub 'Brandsboys'
houdt zaterdag om 20 uur een feest-
avond in de Fanfarezaal aan de
Hoogstraat. De entree is gratis en
iedereen is welkom.

Merkelbeek
" Het jeugd- en jongerenwerk 't
Achterheukske houdt morgen-
avond om 19 uur een filmavond in
de Henkhof. De entree bedraagt

’ 2,50.

Fout geparkeerd ten gunste van de verkeersveiligheid

Heerlenaar stapt met
vonnis naar gemeente
HEERLEN - Op korte termijn zal de 30-jarige Harry Bet-lem uit de Goselingstraat in Heerlen voor de derde maalnaar het gemeentebestuur stappen met het verzoek deparkeerproblemen in zijn straat op te lossen. Ditmaalgaat de brief echter vergezeld van de uitspraak die kan-tonrechter mr. L'Ortye gisterochtend in Heerlen zeer te-gen de zin van officer van justitie mr. Ummels deed. Daarwerd Betlem ontslagen van rechtsvervolging waarmeehet verweer, dat hij zijn auto fout parkeerde ten gunste
van de verkeersveiligheid, werd geaccepteerd. Mr. Um-mels kondigde direct na de uitspraak aan in hoger beroep
te zullen gaan.
„In de vier jaar dat ik aan de Gose-
lingstraat woon is mijn wagen vier
maal fors beschadigd zonder dat er
een visitekaartje werd achtergela-
ten. Een maal was de auto zelfs to-
tal-loss", aldus Betlem gisteren ter
zitting. Sinds hij in de Goselings-
traat woont, probeert hij van het
Heerlense gemeentebestuur maat-
regelen los te krijgen zodat de flat-
bewoners kun wagens zonder pro-
blemen kunnen parkeren. „De
straat is maar vijf meter breed en
staat doorgaans aan beide kanten
vol. De leerlingen van de Wachten-
donk parkeren er naar hartelust en
dan is onze straat onlangs nog een
aannemer met vier tot vijf bedrijfs-
auto's rijker geworden. Het gevolg
is dat de buurt de auto's niet meer
kwijt kan zonder het risico te lopen
dat iemand er tegenaan rijdt.

AKTIEGROEP BIJT IN HET ZAND

Varkensfokker kan
terecht in Oirsbeek

MERKELBEEK - Varkensfokker
J. Kleuters uit Merkelbeek kan
wat de afdeling rechtspraak van
deRaad van State betreft een be-
drijfspand oprichten aan de Dou-
venderweg in Oirsbeek. Gister-
morgen wees de Raad van State
verzoeken van een Oirsbeekse
aktiegroep tot schorsing van

drie besluiten (afgeven van
bouwvergunning, het voorberei-
dingsbesluit van de raad en de
verklaring van 'geen bezwaar'
van GS) af.
Kleuters toonde zich gistermid-
dag erg blij met het besluit van de
afdeling rechtspraak. Het argu-

mentvan de aktiegroep, dat vesti-
ging van het bedrijf veel stank-
overlast met zich meebrengt, kan
geen genade vinden in de ogen
van Kleuters.
„Die mensen moeten zich realise-
ren waar ik van moet leven", aldus
Kleuters. „En dan moeten ze me
ook maar eens vertellen waar ik
dan naar toe moet. Bovendien
woont de dichtstbijzijnde klager
op 700 meter afstand, dus ik vind
dat van die stankoverlast wel erg
overdreven". Kleuters hoopt op
korte termijn met de bouw van de
fokkerij aan de Douvenderweg in
Oirsbeek te kunnen beginnen. De
fokkerij gaat plaats bieden aan
100 fokzeugen en beslaat een op-
pervlakte van tien hectare.

oostelijke mijnstreek

Plaatsvervangend direkteur Openbare Werken Heerlen 'zwaait af

Miljoenenbesparing
als afscheidsgeschenk

,'JSRLEN - Het hoofd van de af--oefnS Civieltechniek Binnen van
[dienst Openbare Werken van de„ beente Heerlen en tevensJ atsvervangend direkteur van

IC I dienst, de heer T.A. Van Berkel,
je morgenmiddag tijdens een af-
g tëidsreceptie die hij door het ge-
-5 «ntebestuur krijgt aangeboden,
Jlpunt achter zijn loopbaan. Een
iv 'Pbaan diehem via de HTS en de

'ia öeente Rotterdam in Limburg
..JA belanden, alwaar hij vanaf'0 nauw betrokken is geweest— allerlei wegenbouwkundige

'jecten en het aanleggen van
* Wucten in Heerlen. Hoogtepun-
it f in die serie vormden ongetwij-
yfc de totstandkoming van de
a irwanden aan de Looierstraat
j tneest recent de aanleg van de

"orwegtunnel bij de Wijn-
'*rdsweg onder de spoorlijn
"1 *rlen-Sittard nabij Ten Es-
e ''en. Gezondheidsredenen dwin-
't 1 hem om vervroegd plaats te
n 'ken voor een ander.

4 11 niet geringe kennis van zaken
i. 'rmde Van Berkel hoofdzakelijk

de praktijk. Voordat hij naar
1 ferlen kwam werkte hij ruim
j 'intig jaar in Rotterdam, waar hij| 'der meer zeer direct betrokken
's bij de voorbereidingen van het1 'ftsport en de plaatsing van de- "nelstukken voor de nieuwe me-

I Verbinding onder de Nieuwe
Jas. Een zeer kundig stukje werk,

t tervoor speciale voorzieningen en, aparte aanpak waren vereist,
for intensieve samenwerking met: afdelingen Tunnelbouw en
bndmechanica aldaar verkreeg
'1 Berkel ruimer inzicht in zaken

\ grondmechaniek en hydrologie.
Ta praktijkkennis kwam hem ook
Heerlen naderhand zeer wel vans- Zo concipieerde de afdeling Ci-
'ltechniek Binnen onder zijn lei-Ie het gecompliceerde drainage-
'teem voor de spoorwegtunnel bij
ft Esschen. Een conceptie waar-
or aanzienlijk kon worden ge-
aaid op de bouwkosten.

INBREKERS
GEPAKT

BRUNSSUM/GELEEN - De
politie van Geleen hield dins-
dagmorgen op de Oranjelaan
twee mannen aan. Deze W.T.
(29) uit Brunssum en N.G. (27)
uit Hoensbroek hadden goede-
ren bij zich die afkomstig wa-
ren van inbraken in diverse
bergingen van flats aan de
Oranjelaan. De bergingen wa-
ren met een valse sleutel ge-
opend. Tegen het duo werd
proces-verbaal opgemaakt.

Vocale prestaties in Luik wekken interesse Stadttheater Aachen

Waalse pers roemt
prestatie St Lambertus

door
rené van zandvoort

KERKRADE/HEER-
LEN/LUIK - De Waalse
pers heeft de vijf uit-
voeringenvan de opera
Tannhauser in de Luik-
se Opera, die voor een
belangrijk deel door
het Koninklijk Kerk-
raads Mannenkoor St.
Lambertus uit Kerkra-
de gestalte werd gege-
ven in de afgelopen we-
ken, unaniem bejubeld.

De Franstalige kranten
van onze zuiderburen
en die van Aken roe-
men zonder uitzonde-
ring de grote kwalitei-

ten die het Kerkraadse
koor ten toon heeft ge-
spreid en putten zich
uit in loftuitingen. De
prima beurt van het
koor heeft al tot gevolg
gehad dat professor
David, de 'musikali-
sche Direktor' van het
Stadttheater in Aken,
St. Lambertus heeft ge-
vraagd twee grote uit-
voeringen te willen
verzorgen in zijn do-
mein in Aken eind dit
jaar en begin volgend
jaar.

La Libre Belgique
spreekt van 'een excel-
lente prestatie' van St.
Lambertus. Le Soir
schrijft ook over de in-
drukwekkende inbreng

van het koor, dat. ook
vanachter de coulissen,
zorgde voor een zeer
welkome versterking
van de Luikse vocalen.
Le Jour noemt de pas-
sages waarin deKerkra-
denaren vocaal het
meest op de voorgrond
traden, met name in het
Koor der Pelgrims, bril-
jant en La Wallonië is
geïmponeerd door de
wijze waarop het koor
door met name Ed Ras-
quin, de vaste dirigent
van het Luikse Opera-
koor, is geprepareerd.
Al wordt daarbij ge-
makshalve voorbijge-
gaan aan de eminent be-
langrijke rol van Lam-
bertus-dirigent Ger Wi-
thag.

Vrijdagavond wordt de
cyclus van zes opera-
concerten afgesloten
met een uitvoering in
de Heerlense stads-
schouwburg, die al to-
taal is uitverkocht. St.
Lambertus bestempelt
de geleverde inspan-
ningen als een enorme
ervaring, die de sfeer
in het ruim 80 zingende
leden tellende koor als
nooit tevoren heeft op-
gekrikt. Veel lof krijgt
Ed Rasquin toege-
zwaaid, met wiens op-
treden men zeer inge-
nomen is. Op zijn beurt
heeft Rasquin al laten
weten in de toekomst
weer graag een beroep
te zullen doen op St.
Lambertus.

" De 'ridders' uit Kerkrade tijdens een van de Luikse uitvoeringen verzameld rond een
van de hoofdrolspelers, Thomas Thomaschke, die derol van landgraafHermann vertolkte.

De Winkbülle
Op het programma van De Wink-
bülle in Heerlen staat zaterdag 1 fe-
bruari het bekende carnavalscon-
cert door het LSO in de stads-
schouwburg. Welke nummers wor-
den uitgevoerd, blijft geheim. Car-
navaleske kledij wordt op prijs ge-
steld en de entree bedraagt 7,50
gulden. Zondag is er eveneens in
de stadsschouwburg een optreden
van de Klumpkes Blumkes met de
titel 'Vasteloavendsvreug 5' ge-
pland. Om 10.30 uur wordt er al be-
gonnen. De zaal is echter al uitver-
kocht. Om 14.30 uur start tevens in
de stadsschouwburg een jeugdbal
met proclamatie van de jeugd-
prins. De bezoekers van het jubi-
leum koffieconcert kunnen aan-
sluitend gratis naar deze jeugd-
prinseproclamatie. De muziek
wordt verzorgd door de 'prinselik-
ke hermenie Miserabel' en ook de
Klumpkes Blumkes. De entree be-
draagt 2,50 gulden.

De Woeësjjoepe
Een van Nederlands grootste Ow
Wieverfeesten vindt op maandag 3
februari plaats in Simpelveld. De or-
ganiserende Ow Wieververeniging en
De Woeësjjoepe starten om 13.11
uur in zaal Andriolo op muziek van de
vaste 'kwetschbuulspieler' Hub Paf-
fen een tocht langs de Simpelveldse
cafés. Om 14.11 uur wordt het gezel-
schap op het gemeentehuis door het
gemeentebestuur ontvangen. Om
20.11 uur vindt de intocht van de Ow
Wiever uit België, Duitsland en Ne-
derland plaats.

Kalk an de Boks
Tol nieuwe Keiridder van Kalk an de
Boks uit Bocholtz werd Wiel Paffen,
voormalig hoofd van de lagere
school, gekozen. De verkiezing dank-
te hij aan het vele werk op cultureel
gebied. Zo is hij betrokken bij de Ha-
Fa-Ko-feesten en was hij voorzitter
van het Rodekruisafdeling Bocholtz-
'Simpelveld.
De nieuwe jeugdprinsvan Kalk an de
Boks is Guido Vaessen geworden. Hij
werd als Guido I geproclameerd tij-
dens een daverende zitting.

Familiezitting
Vrijdag vindt in Voerendaal de jaarlijk-
se familiezitting plaats, die georgani-
seerd wordt door beide Voerendaalse
carnavalsverenigingen De Naate en
De Kaatboere. Vanaf 20.11 uur tre-
den in het Laurentiushuis de volgen-
de artiesten op: buuttekampioen Wil
Salden, dans- en showgroep Silverli-
ne uit Übach over Worms, kolderduo
Erkens-Clemens. duo Onnuzel. de
Bretelboys. The Singmg Trumpets en
muziekcollectief Voerendaal met de
nieuwe schlager 'Voelendesj Leéve
Voor de muziek zorgt het orkest De
Rennies, terwijl Ger Leclair de pre-
sentatie in handen heeft. De beste
plaatsen zijn gereserveerd voor de
ouderen en de entree is gratis.

De Naate
Carnavalsvereniging De Naate zal dit
jaarvoor het eerst in haar 23-jarig be-
staan een officiële jeugdprins procla-
meren. Dat gaat zaterdag om 14.11
uur gebeuren in het Laurentiushuis.
Voor de muziek zorgt een bekende
disejockey.

Schaesberg
Dr Schaesbergse Vasteloavends
Verein bezoekt carnavalszondag we-
derom de hoogbejaarde en bedlegeri-
ge Schaesbergenaren. Om 11.30 uur
gaan prins Henry I en zijn Raad van
Elf op stap. Degenen die een bezoek-
je op prijs stellen kunnen dat melden
aan president Jo Driessen, Prinsen-
straat 29, telefoon 314238.

De Streupers
De Streu pers uit Brunssum organi-
seren vrijdag weer het traditionele
buuttefestival in Dr Brikke Oave.
Vanaf 20.11 uur treden op: Wiel
Knapen, Wilma Geijselaars. Ceril
Hermans, Math Hacken, Wiel Her-
mans en Wiel Vinken. Voor de no-
dige afwisseling zorgen de Bretel
Boys, Berb en Gradus, Beppy Kraft
en het orkest Cheq Mate.
Voor de drie dolle dagen hebben De
Streupere een daverend programma
georganiseerd m Dr Brikke Oave.
Alle dagen speelt vanaf 20 uur het or-
kest Calypso Kwartet, terwijl maan-
dag van 12 tot 18 uur groot optocht-
treffen is en zondag en dinsdagmid-
dag kinderbal. Carnavalsdinsdag
wordt tussen 20.30 en 21.30 uur Nan-
dus verbrand op het Lindeplein.

Kerkrade
In Kerkrade wordt vandaag, donder-
dag, voor de elfde keer het traditione'
le carnavalsconcert door het LSO ge-
geven in het Wijngrachttheater. Ook
het Kerkraads Symphonie Orkest
0.1.v. Ger Withag verleent haar mede-
werking evenals de KirchroatsjerVasteloavendsVerain. het klein ballet
Kirchroatsjer Meëdsjer en een beken-
de sopraan. Aanvang 20.11 uur.

van

T.A. van Berkel
door René van Zandvoort
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oBankMees & Hope nv
gevestigdte 's-Gravenhage

UITGIFTE TER VRIJE INSCHRIJVING VAN
NOM. ’ 100.000.000, - 7°70 OBLIGATIES 1986 PER 1991/1993

in de vorm van CF-stukken van nominaal’ 1000, - en K-stukken van nominaal ’ 5000, - aan toonder.

Koers van uitgifte
zal uiterlijk maandag 3 februari 1986 vóór beurs worden bekendgemaakt en in de Officiële
Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel van die dag worden gepubliceerd.

Aflossing
in 3 nagenoeg gelijke jaarlijkse termijnen, vervallende op 3 maart van de jaren 1991 tot en met
1993. Vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing is gedurende de gehele looptijd van de lening
uitgesloten.

Jaarcoupons
per 3 maart.

Inschrijving
tot dinsdag 4 februari 1986 tot 15.00 uur bij de kantoren van ondergetekende, alsmede bij het
hoofdkantoor van de Algemene Bank Nederland N.V. te Amsterdam, ten kantore van
Theodoor Gilissen N.V. te Amsterdam en de Bank voor Zeeland N.V. te Goes, op de

s voorwaarden van het prospectus d.d. 29 januari 1986.
Bedrijfsleden van de Vereniging voor de Effectenhandel evenwel, kunnen uitsluitend inschrijven
bij het hoofdkantoor van Bank Mees & Hope NV te Amsterdam.

:* Storting
maandag 3 maart 1986.

Prospectussen
liggen ter inzage en résumés, waarin opgenomen een inschrijvingsbiljet, zijn verkrijgbaar bij de
inschrijvingskantoren.
Prospectussen, alsmede exemplaren van het jaarverslag 1984 van Bank Mees & Hope NV, zijn
verkrijgbaar bij de hoofdkantoren van ondergetekende te Amsterdam en Rotterdam.

Amsterdam , 29 januari 1986
Rotterdam Bank Mees & Hope NV

—.*-
_ _ ..—.

Waarvind ik leuke
aanbiedingen?

Leuke aanbiedingen op de kop tikken is
een kwestie van goed opletten. Als je dan boven- f~ Grenendien gratis een goed advies krijgt... tja, Irabatdelenldan begrijpt u nu waarom zoveel doe-het-zelvers f f
bij HUBO kopen. 9 mm dik x 113 mm werkende

breedte, met messing en groef.
IT . L . -anna t u u rl erpfkt per Vï* 5 in diverse
I f lengten, van 1,85 voor

r" k Itr=z: :^.—rf 139
compleet met starter en 36 watt buis. I Mlengte: 120 cm. van 16,95 voor W"% P& mCter

iHl^^^^^rf I^Bê IG'a s s ° ' 1pP*p Ir a d i a t o r fo I i el
W&~ I "** Ji=^;:7;:^rD^^^ ?ji reflecteert warmte en bespaart
m\ M stookkosten,vel 2,50 meter lang
\ «wl r j en 50 cm breed, van 5,95 voor

/f | B e r g r e k . ml *%A
k ij massief hout Mm mX—AW

3Eg [1L.... i " ''fl g ss=-ym \ afmeting:
\ S 178x75x30 cm.

' \# ■ ' van 59,-voor B^pervel

A M9O 1 urenen i
S^Sz^SÊÊS^^ ’ schroten jP^^^T il MW Wé

is \ I mm^ " —*" 10 mm dik x5B mm
iü \m \ (ongemonteerd) werkende breedte.

"ff | fl ■f-"""^^^ \^^^o^ *'«**
van2lo,33oen36ocm.

L-JJ
BK^ <, t^ff^^ -~m^ M^Mlil WWWPer meter

vraagtmaaraan
HANDIG ZON BUURMAN

Aanbiedingenzijn geldigt/m 15 februari 1986en zolang de voorraad strekt Prijzen gelden afgehaald in de winkel.
Uw dichtstbijzijndeHUBO vestiging staat vermeld indeGouden Gids.

Prachtig eiken BANKST.
3-1-1 ,/' U75.-. Tel. 324041.
Voor 2e hands MEUBELS,
slaapkamers, bankstellen
barok, eiken classic, eet-hoeken, tv enz. veel keus.
Af 11 uur Kouvenderstr.
208. Hoensbroek.

Te k. KLEURENTELEVI-
SIE, prima spelend. J 350.-.
TeL 045-441781.

Te k. 2-pers. led., KLEER-
KAST hang-leg, 2 st. + 2
nachtk. Na 18.00 uur, tel.
04490-10231.
Te k. oig. koperen MIJN-
LAMP (benz.). koperen wa-
terpomp. Tel. 045-458405.
Te k. AANHANGWAGEN.
2 m lang, 1.10 m breed. 40
cm hoog. Vasstraat 39.
Eygelshoven.
Te k. WASAUTOMAAT In-
desit de Luxe, als nieuw,

’ 350.-. Tel. 045-441781.

Alles
halve prijzen

op de totale wintercollectie
en...

veel nieuws
Jonge mode

Piet Haan
Hoogstraat 98

Nieuwenhagen-Landgraaf

Te k. KWALITEITSMO- 'TORPAK merk Fackel-
mann, mt. 50-52. laarzen mt.
43 en handschoenen. 045-
-422767. .
Te k. Dewalt D.W. 125 nw.,
AEG betonh. 220 volt, Ein-hell SLIJPMACHINE 220
volt, vol eiken huisbar m.
achterw., 3 kr. Past. Hup-
pertzstraat 23, Übach overWorms.
Te k. BRUIDSJAPON, mt.
36, pr. / 400,- (winterjapon).
Tel. 045-219656.

Dozenvol goeds
onder dekurk.

Cóteaux du Languedoc Jj m appeikroketten ' IQQ

f f 1 zuiden van Frankrijk. lm m euze V 1-
!-» S J mmmW&fßSfö:■" cnoi"7iDnnnon1 1 Stpvio van QmapiW IpWU-pt 9 i% sperzieDonen,1 I stevig van smaaK, teKKer m mMm * mrip i,00| pn annpitjPc

I '****"- f Als unu onze wijn j Van Gilse'I mMo IKeus'meeneemt, weet Schenkhoning CIC
l!i%^^^l goeds onder dekurk M ¥ KooDmansDanne-Xmm*®®*®*0^ heeft. En niet in het . j n£»g&| » koekmix I *>Qminst om zn prijs, want per doos is Jl ft Pak 400 gram KAS LZ/
Fles 750 ml. 4.25. W^^ff^ÊÊÊMMMMmM^M^MMMmWmWmWMmMm Doos je ■ mm
Nü bij aankoop van een doos p»—.,,—»,,^ „ „,:„,; w".,■ » 20x4 gram i.45" uAj

ledere 6e fles gratis. 1 HJ7 rlïï GroenteSFruY
Gouden Keus: dat is het houvast I* * 6 I *"♦ I r-
van de wijnliefhebber. Vijftig wijnen, 4 "lïfoE*^\flS- Jfck I* I aÏDe^NavèZ^ A AC\gegarandeerd van goeden huize, | ï rS^*"* 4.49'geselecteerd door V&D en voorzien iXk 2^"^ m ■ ''***’van de halsonderscheiding 'Gouden 1 4 1 I item"'F rt / ' n

Wanneer u voor f 50.- of meer aan wijn V* \ ">o'^&é^ JEEof andere boodschappenkoopt, bezorgt JÊ pi\t7^"****'È Traktatie UQÏI OïXZ£
v&d uw bestelling gratis bij u thuis. M %!ê3ê, PI^JB banketbakker

VerS VCtn 't meS \$MMMM^mm '°A's-, i I Royaal opgemaakt met
Vers gebraden yt^^BHSfl .>^ J kersen en abrikozen.varkensfneandeau 110 PI I \W f I ,1 7CAPer 100 gram 2^ MmtmVl t-% ' *& - ]//

,, I punten ££6- AMJ
IQ « HÉFfe***^ - ji H"IT ; f Nipinnl HeerliJke vruchten-

r«^«"«i« S^fp^*' 1 nieuw. sappen en nektarsUorgonzola --^M ISH «* § i "■. t- i " ■"Italiaanse kaasspecialiteit, ■ j. I van Junita. Ter kennismaking:
vers van't mes, IQQ ||k, f Junita appelsap 1per 100 gram 2AQr lt#U Mf J§ Fles 1 liter 2£5 Z«O3

Uit OnZe Slaüerij °fgrapefruitsap k
Varkensschnitzel I %LV*
lfifl n«m O JJ*' mm ■-...' Groente-/fruit-en vleesaanhiedingen zijn geldig t/m zaterdag 1 februari 1iuu sram ic# # f > .. j. r

,.
0 . !■■ i . "■■ Overige aanbiedingenI mwoensdag 5 februari

[j^r VROOM S DREESMANN
Te k. KLEUREN TV, vr.pr.
’350.-. Tel. 045-712204.
Te k. RÉGULATEUR,
vrijslinger, sleutelblok, gro-
te régulateur, boerenstijl
zitbank, jachtbarometer.
Tel. 04405-3401.

Dumpstore
Wijzenbeek
Het goedkoopste adres

voor
werkkleding en
dumpgoederen

Nu voor de
carnaval:

militaire broeken - jasjes -
schoenen - koppels -

petjes -
camouflageoveralls -

punkbrillen.
Voor iedereen
die niet te veel

betalen wil
Corneliuslaan 24
Heerlen-Noord
(Heerlerheide)

Tel. 045-220769
Do. koopavond

Wij bet. f 500- tot f 20.000-
-voor uw AUTO'S, schade-
auto's, bedrijfsauto's, bus-
sen. Ook sloop. Tel. 045-
-727742 / 045-723076.
Contant GELD voor uw
def.k.t.v. vanaf 1976 Philips
vanaf 1974. Tel. 045-723712.

Winkeliers opgelet! Stopt u
met uw WINKEL en houdt
u een restant over, bel ons.
Wij helpen u er vanaf. Tel.
043-210830 tussen 13 en 18
uur.
Te k. gevr. gebr. VIDEO'S
van fl5O- tot ’1500,-;
ktv'S, stereo-app., diepvrie-
zers, koelkasten, wasdro-
gers, wasautomaten. enz.
Kl. defect geen bezw. Tel.
045-727342.
Inkoop GOUD inkoop
munten, briljant, zilver enzContante betaling. Gebr v
Verseveld Saroleastr. 80AHeerlen. 045-714666. Eüsa'bethstr. 38 Geleen 0449443754.

Te k. gevr. sloopauto's
vanaf ’lOO,-. Tel. 045-
-751734.
Oud ijzer en metalen en
SLOOPAUTO'S te k. gevr.
Tel. 045-752215.
GOUD. zilv. munten, postz.
vrijbl. tax. cont. bet.
Groenstr. 109 Geleen.
Te k. gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezw. 045-724928.
Koopman zoekt partij han-
del, INBOEDELS, bedrijfs-
inventaris en bouwmateria-
len. 04402-78297, 045--464688.
Te koop gevr. GRUNDIG
tuner ST 6500 kl. zilver. Tel.
na 18.00 uur 078-177166.

KLEUREN-TV of video te
koop gevraagd. Hoogste
bod. 04406-12875.
Te k. gevr. gave STATION-
CAR of ruime 3/5-deurs.
liefst gas of diesel of Opel
tot ’ 5000.-. Tel. 04497-2508.
AUTOSLOPERIJ vr. met
spoed loop-, sloop- en scha-
deauto's. Hoogste prijs +
vrijw. bew. TeL 045-752997.
Met spoed gevr.
SLAGLEGMODEL. Tel.
045-726695.
Te k. gevr. BESTELEEND,
dcf. g. bezw. 04492-2421.

Te huur oude wijven- en
CARNAVALSPAKJES.
Bouwmans, tel. 045-411960.

Kerkrade te koop of evt. te
huur geschakeld LAND-HUISTYPE, huur 1200 per
mnd. Tel. 045-462270 b.g.g.
04406-14476 na 19 uur.
Te k. of te h. WINKEL-
HUIS. Hommerterweg 115-
-117 Hoensbroek. Tel. 045--213249.
KAMERS te huur met voll.pension. Buttingstr. 24Hoensbroek. 045-214804.
Te h. gem. KAMERS metc.v. Coriovallumstr. 51,
centr. Heerlen.
KAMER të huur DÏ\Calsstr. 13, Schaesberg na-bij station, tel. 045-721658.
BENEDENETAGEte huur’6OO.- borg ’ 700, . huur-
subs. mog. 045-725788.

Te h. 3 slpk. BOYENWO-
NING, groot en luxueus,
200 m v.DSM hfd.kant. Hrl.Huurpr. ’ 800.-. Nadere ml.
01652-3067.
Te h. KERKRADü-
CENTR. pas verbouwde
boyenwoning.ruime woon-
kam.. keuken, 3 slpks. en
badk. 8r.0.n0. XE 197 LD
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de.
Te h. WONING 85 m 2te
Kerkrade, huursubs. mog.
Tel. 09.49.241.555200.
Grote KAMER te huur m.
kitchenette, c.v. en douche
f4OO,- p. mnd. Tel. 045-
-219222 (na 13.00 uur).
KAMER te huur centr.
H'broek meld. na 12 uur.
Tel. 045-224509.

U hebt nog 3 dagen voor uw nieuwe OK-inruilauto
Tot en met zaterdag 1 februari kunt u nog keus komen maken uit enige tientallen eerste-klas OK-inruilauto's.
Door-en-door betrouwbare auto'svan talloze merken tegen uiterst scherpe prijzen.
Scherp geprijsde OK-inruilauto's
Wat voor merk u ook zoekt, uw voorkeur staat er vast en zeker bij.Het zijn voornamelijk jonge auto's op LPG, diesel of benzine.
Garantie van bumper tot bumper
Alle auto's zijn gecontroleerd, gerepareerd, gekeurd en dus ook gegarandeerdvan bumper tot bumperGarantie op onderdelen én arbeidsloon, zonder enige bijbetaling.
Ruilen en proefrijden
Natuurlijk ruilen wij uw huidige auto in en kunt u 14 dagen proefrijden met uw nieuwe OK-inruilauto en hembinnen die termijn weer omruilen voor een andere.

OK-inruilauto's van Canton-Reiss Auto's die minder kosten en meer geven.

E ÈCANTON-REISSL7s^i|H ■ ~iOaa* u cutfas/nèé s&ivka. koopt" |
I / M I Heerlen, Valkenburgerweg 34, Tel. 045-718040

Te k. gevr. MEUBELS,
koelkast, diepvr., gasforn.,
wasautom., compl. inboe-
del na 11.00 uur, 045-725595.
Te k. gevr. VRIESKISTEN,
koelkasten, wasautomaten
enz. Tel. 045-226488.
Gevr. KLEURENTV'S en
video's, tel. 045-326160 of
045-224855.
Dringend te k. gevr. teg.
contant GELD auto's vanaf
bwj. '78. Mag wat werk aan
zijn. Ook sloop. 045-414372.
King SCHUIFTROMBO-
NE te k. gevr. Tel. 045-
-257213.

Heerlen, Sittarderweg-
/Grasbroekerweg te huur
125 nr NIEUWBOUW-
RUIMTE voor kantoor,
showroom, handel, am-bacht. etc. Inl.: 04494-43275.
Heerlen, te h. Sittarderweig-/Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT. Woonkamer,
keuken, balkon, badk., 2
slpk.. berging. Inl.: 04494--43275.
Te h. gem. KAMERS met
keukenwand, aparte in-gang, v. oudere heer. Tel.045-419144 Schaesberg-Ter-
winselen.

Kantoor of WINKEL-
RUIMTE ± 60 m2te h. in
centr. v. Heerlen, 045-
-724690.
Cafó-biljart met zaal en veel
verenigingen in KERKRA-
DE. Gezellige goedlopende
prachtzaak met ruime bo-yenwoning, huur /' 1050-
-per mnd. Kooppr. bedrijf
./ 40,000,-; Horecabureau
Limburg 043-630127.

Te h. Valkenburg Trianon
15, APP. Ind.: hal, ruime
kamer, 1 ruime slpk.. badk.+ ligbad, toilet en keuken,
aanw. dakterras + app. ber-
ging. Inl. ass. de Bruin Ge-
leen, tel. 04494-40955.
2 KAM. te Kerkrade m.
keuk., bad. w.e. (330,-.
Borgst. I 1200.- i. term. te
bet. 09-49241.162252 of
162574.
I

Te huur in Kerkrade
Garage, Struverstraat. Huur p.m. ’ 57,20 per 1 febr. Inl.Makelaarskantoor L. v. N. Zeilstra B.V. Tel. 070-469246.

KNIP UIT! Verhuur van Jfels, stoelen, bestek. S»j
vies. glaswerk, snelk
thuistap. kofneperculaljQ
barbuf'fet etc. Brul
Service, Party, tel
311956.
Gemeubileerde KAMË^j
met c.v. en alle comfort»
centrum van Geleen. Am"1

Printhagenstraat 25. /

Gemeub. KAMERS te rM
en tevens winkel p3(3
Hoogstraat 48. Nieuwen'1'
gen, tel. 045-727879.
Te h. gemeub. KAMER
gebr. v. keuken, bad en *.
voor studenten. Inl. %18.00 uur. Tel. 04490-1353°;
APPARTEMENT gëmefi
Kampstr. 43 Heerlerheidg>
KAMERS te huur. Get
van badkam. en keuken. 'bevr. Taxi Breko. Akers?]
132 Hoensbroek. y
Goed KOSTHUIS .
boden met huisel. verkeg
8r.0.n0. SB 383 L.D. Q
Erensln. 4,6371 GVSchae"
berg. J
Landgraaf VRIJGEZËI
LENAPPARTEMENT. A
huursubsidie mog. TeL 0* '320079. J
Gem. ZIT/SLPK. te h.j
Kerkrade m. c.v. en koo*
gel, aanw. 045-460245.
APPARTEMENTEN te 1
Rumpenerstr. 15 Brur>'
sum, tel. 045-258866.
AMBY (M'tricht). Te huU'
halfvr. herenhuis, tuin
gar. (geen groep). 195"'
p.m. 04494-43642. __^

Lichtbruine HOND weg»
lopen, kort-lang haar. mg
dengroot. omg. Wittein. '',
rug te bez. t. bel. Teventwa
37, Partij-Wittem. tel. 0445 1'

2651. t

Aan de Zeeuwse RivièdJ
8-pers. ZOMERHUIZKf'Sfin-pw Tel 01186-136?
Van Oostenrijkse famil|f'zeer voordelige, kompl. fl
ger. VAKANTIEWON. jj
boerderij of chalet 4-8 pci|v. winter- en zomervak. Te'
05910-22293. J
Te huur VAKANTIEW^NINGEN. chalet en bun£
low en appartementen JDuitsland. Oostenrijk
Zwitserland. België en kv
xemburg. Inl. 01670-6500*
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Nederlandse schakers volledig van slag

Stuk voor stuk
naar nederlaag

WIJK AAN ZEE - Ljubomir Ljubojevic stal woensdag de
show in de tiende ronde van het Hoogovenstoernooi. De 35-
-jarige Joegoslaafwon in schitterende stijl van John van der
Wiel en plaatste zich daardoor naast de Engelsman Nigel
Short (remise tegen Hort) aan de kop van de ranglijst. Van
der Wiel zag zodoende zijn hoop op de eerste prijs grondig be-
dorven. Met drie ronden te spelen heeft hij nu een punt ach-
terstand op twee spelers, die hij bovendien al heeft bestre-
den.
,Ljubo heeft van die dagen, dat hij
werkelijk alles kan", moest Van der
Wiel na zijn nederlaag spijtig toege-
ven. De Joegoslaaf opende scherp
met het Koningsindische vierpion-
nenspel. Al op de elfde zet offerde
nij een volle toren op al. Het leverde
Ljubojevic een riante, ver opgeruk-
te pionnenformatie op en boven-
dien was de zwarte dame vrijwel
buitenspel gezet.
„Dit is of een blunder, ofeen geniale
zet", zei commentator Cor van Wij-
gerden aanvankelijk. Hij moest al
snel de eerste mogelijkheid laten
varen. Ljubojevic, die bijzonder
weinig tijd verbruikte voor de toch
niet geheel risicoloze stelling, gaf
Van der Wiel geen enkele kans op
ontsnapping. Zoals de analyse ach-
teraf, waarin Ljubo uiteraard weer
het hoogste woord had, aantoonde
had de Joegoslaaf zelfs keuze ge-
noeg gehad om sneller te winnen.
Wat hij deed was in ieder geval ook
goed genoeg om een gooi te kunnen
doen naar de spectaculairste partii

van het toernooi.
Na de droefenis rond Jan Timman
in Tilburg, heerste er een dag later
ook onder de rook van de Hoogo-
vens een begrafenisstemming bij
de Nederlanders. Ook Hans Ree en
Paul van der Sterren moesten hun
tegenstanders, respectievelijk de
Joegoslaaf Nikolic en de Rus Tsjer-
nin, feliciteren. Alleen Sosonko
speelde een snelle remise met de
Westduitser Hübner.

De overwining in de tiende ronde van Lju-
bojevic op Van der Wiel kwam als volgt tot
stand: wit: Ljubojevic zwart: Van der Wiel
1. d2-d4 pgB-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. pbl-c3 IfB-g7
4. e2-e4 d7-d6 5. f2-f4 0-0 6. pgl-f3 c7-c5 7.
d4xcs ddB-a5 8. Ifl-d3 pt'6-d7 9. csxd6
Ig7xc3+ 10. b2xc3 dasxc3+ 11. ddl-d2
dc3xal 12. d6xe7 tfB-e8 13. e4-e5 pbB-c6 14.
0-0 pc6-d4 15. Icl-b2 pd4xf3+ 16. g2xf3
dalxa2 17. f4-£5 pd7-c5 18. f5-f6 IcB-d7 19.
Id3-e4 kgB-h8 20. le4-d5 Id7-e6 21.tfl-al da2-
-b3 22. tal-a3db3-b6 23.kgl-g2 taB-c8 24. Ib2-
-d4 le6xds 25. c4xds db6-bl 26. ta3-c3 pcs-d3
27. dd2xd3 dbl-a2+ 28. kg2-gl da2xds 29.
Id4xa7 dds-e6 30. tc3xcB de6xcB 31. kgl-g2
h7-h6 32. la7-e3 khB-h7 33. dd3-b3kh7-g8 34.
le3xh6 dcB-c5 35. db3-e3 dcsxe3 36. Ih6xe3

b7-b5 37. le3-c5 teB-c8 38. kg2-g3 g6-g5 39
kg3-g4 kgB-h7 40. kg4xgs tcB-gB+ 41. kgs-fï
tgB-b8 42. h2-h4 tbB-c8 43. Ics-b4 tcB-e8 44
h4-h5 teB-a8 45. f3-f4 taB-b8 46. Ib4-d6 zwar'
geeft het op.

UITSLAGEN:
Hübner (BRDI - Sosonko (Ned) 12-1/2,
Hodgson (GBr) - De Firmian (VSt) afgebro-
ken, Short (GBr) - Hort (BRD) 12-1/2, Hel-
lers (Zwe) - Seirawan (VSt) 1/2-12, Ree
(Ned) - Nikolic (Joe) 0-1, Ljubojevic (Joe) -
Van der Wiel (Ned) 1-0, Tsjernin (Sov) - Van
der Sterren (Ned) 1-0.

STAND:

1. Ljubojevic en Short 7 punten 3. Van der
Wiel 6 4. Nikolic 5,5 en 1 afg. 5. Hübner en
Sosonko 5,5 7. Hodgson 5 en 1 afg. 8. Tsjer-
nin 5 9. Hort en Van der Sterren 4,5 11. Sei-
rawan 4 12.De Firmian 3 en 1 afg. 13. Ree 3
14. Hellers 2,5 en 1 afg. " Johnvan der Wiel peinst zich suf, maar kan hetkarwei tegen

Ljubojevic niet klaren.

Michel Hidalgo neemt ontslag
PAKIJS - Michel Hidalgo, technisch manager van
de Franse voetbalbond, heeft, met onmiddellijke
ingang, ontslag genomen. Het plan van Hidalgo,
de succesvolle oud-trainer van de nationale
ploeg, was zijn bondsfunctie te verlaten na het
toernooi om het wereldkampioenschap. Hidalgo
is benaderd, door Bernard Tapie voor een functie
bij Marseille, de club die volgend seizoen op fi-
nancieel steun van de industrieel mag rekenen.

Het afscheid van Hidalgo is in feite ingeleid door
een gesprek dat hij deze week had met Tapie en
Jean Tigana, de international van Bordeaux, die
aan het einde van het seizoen transfervrij zal zijn.
De club stond onmiddellijk op zijn achterste be-
nen en ook andere verenigingen maakten be-
zwaar, dat een hoge bondsfunctionaris met „re-
cruteringswerk" bezig was voor een club uit de
hoogste klasse.

Theo de Jong: „Wij zijn niet van plan alleen de miljoenennavordering te betalen”

Aangeslagen spelers
bundelen krachten

van onze sportredactie

KERKRADE/HOENSBROEK - De (ex-)spelers van
Roda JC, betrokken bij de zwart-geld affaire, bundelen
de krachten om te voorkomen datzij het kind van dere-
kening worden. Accountant Kousen uit Hoensbroek
heeft in opdracht van de huidige MVV-spits Dick Nan-
ninga het voortouw genomen om met de raadslieden en
accountants van de andere spelers, die een belasting-
navordering hebben ontvangen of nog kunnen ver-
wachten, als collectief de individuele belangen te ver-
dedigen.
Zoals bekend blijven Roda JC gi-
gantische navorderingen bespaard,
omdat de inspecteur van belastin-
gen een lijn volgt, waarin met name
de spelers worden getroffen. Die
spelers schermen met mondelinge
en deels schriftelijke afspraken, vol-
gens welke de club in ieder geval
een deel van de fiscale afwikkeling
voor haar rekening zou nemen. Di-
verse spelefc lieten in het recenteverleden al weten tegen de 'rege-
ling' van de belasting in het geweer
te komen.

maakt, tijdens contractbesprekin-
gen. Mondeling en schriftelijk. Men
moet niet trachten onder die afspra-
ken uit te komen en de spelers al-
leen met die navordering proberen
op te zadelen. Roda heeft twee ton
omzetbelasting nabetaald en denkt
dat daarmee de kous af is. We laten
alles haarfijn uitzoeken en daartoe
is een gezamenlijk overleg gestart.
Die belastingsinspecteur mag dan
wel vinden dat de spelers die navor-
dering moeten neertellen, maar wij
gaan daar in elk geval niet zomaar
akkoord mee. Gezamenlijk gaan we
ons beraden welke stappen we kun-
nen ondernemen. Daartoe benade-
ren Dick Nanninga en ik iedereen
die met deze zaak te maken heeft".

„Er is sprake van een totale navor-dering van anderhalf a twee mil-joen", aldus Theo de Jong. „Roda
JC heeft met ons afspraken ge-

Bij titelwinst in Mexico

Ton voor
Mannschaft

- Wanneer de voet-
ballers van de Bondsrepubliek
Quitsland in juni in Mexico we-
'sidkampioen worden, kunnen zij
tekenen op een premie van mini-
maal 100.000 mark (ruim 112.000
Nden) per persoon. Hermann

de voorzitter van deDuitse voetbalbond (DFB), ver-
gaarde dat in een interview, dat
feze week in een Westduits geïl-'^streerd blad verschijnt.
Volgens Neuberger zal het volgen-
de premie-schema worden gehan-teerd: voor het bereiken van de laat-
je zestien 20.000 mark, plaatsing
p de laatste acht en vier is repec-
''evelijk 30.000 en 50.000 mark""aard. De wereldtitel levert 70.000

op. Wanneer de Westduitsers
Wereldkampioen zouden worden is<te bond bereid een speciaal fondsaan te spreken, waaruit de spelersaan nog eens 30.000 mark extra
J'ntvangen, waardoor de premie in
'otaal op 100.00 mark uitkomt.
volgens Neuberger mogen de spe-
'ers hun echtgenotes of vriendinnen
°P kosten van de bond meenemen
jjaar Mexico. De voorzitter van de
Westduitse bond is er altijd eenvoorstander van geweest dat d.e le-
vensgezellinnen van de spelers
Meegaan naar een groot kampioen-
schap.

% Hermann Neuberger.

Inventariseren
Hoeveel spelers in aanmerking ko-
men voor het collectief, is ook de
heer Kousen nog niet duidelijk.
„Voor zover ik tot nu toe ben kun-
nen nagaan, in ieder geval meer dan
tien. Dat is nog niet afgerond. Het is
zaak dat de spelers elkaar ervan
overtuigen dat ze de krachten moe-
ten bundelen. Dit kan het beste in
een zo vroeg mogelijk stadium ge-
beuren, opdat men straks niet voor
verrassingen komt te staan. Daarom
is het zaak nu te inventariseren. Er
zijn tussen spelers en club afspra-
ken gemaakt. De rechter zal tezijn-
dertijd wel uitmaken wat die waard
zijn".

Welke spelerszich tot nu toe bereid
hebben verklaard tot het 'collec-
tief toe te treden, daarover wilde
de accountant niets kwijt. „Ik kan
niet in details treden, ik zit name-
lijk met mijn beroepsgeheim. Bo-
vendien weet ik niet of de betrok-
kenen dat in het huidige, voorbe-
reidende stadium al op prijs zou-
den stellen".

Tweede Kamer
Niet alleen de spelers huldigen het
standpunt dat Roda JC moet wor-
den aangeslagen ook de PVDA-
Tweede Kamerfractie is van me-
ning dat de Kerkraadse eredivisio-
nist de beurs dient te trekken. De
kamerleden Worrel en Vermeend
hebben dat schriftelijk aan staats-
secretaris Koning van Financiën
laten weten. De PVDA-kamerleden
willen weten of de staatssecretaris
ook van oordeel is dat de spelers
moeten boeten omdat anders het

voortbestaan van Roda JC in ge-
vaar zou kunnen komen.
Dick Nanninga en Theo de Jong
hebben het initiatief genomen om
als collectief op te treden. De heer
Kousen is belast met het benaderen
van de overige betrokkenen en het
uitstippelen van een plan-de-cam-
pagne. ..De spelers staan straksvoor
de rechter ongetwijfeld -veel sterker
als ze. als blok naar voren treden.
Hoe we die zaak precies gaan aan-
pakken, weet ik nog niet. Ik heb wel
een idee, maar dat is van een aantal
factoren afhankelijk. Mede van be-
lang is welke kant de inspecteur op
wil, want ik heb begrepen dat nog
niet alle aanslagen zijn verstuurd".

# Theo de Jong (links) en Dick Nanninga bundelen de krach-
ten tegen het voornemen de navordering, voortvloeiende uit de
zwartgeldaffaire bij Roda JC, enkel op de spelers te verhalen.

Zesdaagse Rotterdam

Moser Clark,
wie anders

ROTTERDAM - Francesco Moser
en Danny Clark hebben de zes-
daagse van Rotterdam gewonnen.
In de laatste koppelkoers nam het
favoriete duo, dat van de eerste
avond leidde, een ronde voor-
sprong op René Pijnen en de Belg
Eric Vanderaerden, die zelfs op
punten niet konden winnen.
De winnaars werden gehuldigd
door minister-president Ruud
Lubbers. Voor Moser was dit de
dertiende zesdaagse-zege in zijn
loopbaan, voor Danny Clark de
32e. Bert Oosterbosch en de West-
duitserDidi Thurau werden derde.
Op de slotavond werd het totaal
aantal toeschouwers op 48.000 ge-
bracht.

Handballers:
weer verlies

GOTTWALDOV - Het Nederlandszaalhandbalteam heeft de tweede
en laatste oefenwedstrijd tegen
Tsjechoslowakije verloren. Na de
nederlaag (16-24) op dinsdag in
Trencin werd het dinsdag in Gott-
waldov 27-22 voor de gastheer. Bij
de rust stonden de Tsjecho-Slowa-
ken voor 2000 toeschouwers reeds
met 16-10 voor. De Nederlandse
doelpunten kwamen op naam van
Nico Beekman (7), Lambert
Schuurs (5), Paul van Noesel (3),
Joop Fiege (2), Jan Willem Hamers
(2),Patrick van Olphen, Martin Ba-
rendrecht en Leo Nieberg.

„HET MOET AFGELOPEN ZIJN MET DISPENSATIES”

Rob Jacobs:
cursusgeld

terugvorderen
Van onze sportredactie

ROTTERDAM - Excelsior-trai-
ner Rob Jacobs eist dat er na
Johan Cruijff niemand meer in
aanmerking mag komen voor
het ongediplomeerd trainen
van clubs in het betaalde voet-
bal. Mocht de KNVB straks aan
meer oud-voetballers dispen-
satie verlenen, dan wil hij zijn
cursusgeld (10.000 gulden) van
de bond terugvorderen. Voor

Cruijffwil hij als enige een uit-
zondering maken, gezien de
grote verdiensten voor het Ne-
derlands voetbal van de huidi-
ge technisch directeur van
Ajax.

Jacobs: „Het moet absoluut zijn
afgelopen met het geven van dis-
pensatie aan trainers meteen C- of
B-diploma. Er zijn er die na twee
jaar moe van het leren zijn en ver-

der te lui om naar Zeist te gaan. Ik
wil het ijs breken voor een aantal
collega's en dan denk ik met name
aan Henk Wullems en Hans Eij-
kenbroek. die zonder werk zitten.
De djspensatie tot einde dit sei-
zoen van Frits Soetekouw als trai-
ner van AZ kan ik nog wel billij-
ken omdat Joop Brand noodge-
dwongen zijn werk moest neer-
leggen".

De trainer van Excelsior zegt dat
hij niet voor niets als lid van de
trainersbond WON contributie
betaalt. ~De bond moet erop toe-
zien dat nu de grens bereikt is. Wij
moeten geen toestanden krijgen
zoals in België, waar iemand met
een verkeersdiploma magtrainen.
Het moet zijn: ja of nee, geen tus-
senweg. Anders zeg ik mijn lid-
maatschap van de WON op. Bo-
vendien wil ik dan van de KNVB
mijn cursusgeld voor het trainers-
diploma terug, zon 10.000 gulden,
en dan breng ik nog niet al die
uren in rekening dat ik in Zeist
moest zijn"." Rob Jacobs wenst geen vreem-

de eenden meer in de bijt.

SPORT KORT
Elly van Hulst
indoorrecord
cgBSINDELFINGEN - Elly
van Hulst heeft haar Neder-
lands record op de 3000 meter
indoor met negen seconden
verbeterd. De Friese atlete
maakte een tijd van 9 minuten
4,6 seconden. Haar record
stond sinds bijna twee jaar(11
februari 1984, Zuidlaren) op
9.13,55.

Keelkampers
in kwartfinale
N'l'TH - Met een 10-3 zege op
Neerbeek heeft Keelkampers
zich geplaatst voor de kwartfi-
nale om de Zuidlimburgse zaal-
voetbalbeker. Tweedeklasser
Neerbeek dat eerder hoofdklas-
ser Stap In wipte kon het Keel-
kampers een half uur echt lastig
maken en zelfs een 0-2 voor-
sprong nemen. Daarna bleek de
aanhoudende druk van de thuis-
club te groot en klapte het Neer-
beekse bolwerk volledig in el-
kaar.

Hernieuwd duel
Kasparov-Karpov
LUZERN - Er komt definitief
een revanche-tweekamp tussen
de nieuwe wereldkampioen
schaken Garri Kasparov en zijn
voorganger Anatoli Karpov. Na-
dat de titelhouder bij herhaling
heeft verklaard niets te voelen
voor een derde tweekamp,
maakte de voorzitter van de in-
ternationale schaakl'ederatie
(FIDE), de Filipijn Florencio
Campomanes, bekend dat het
tweetal elkaar andermaal zal
ontmoeten

Belgisch
bekervoetbal
Standard Luik - Waregem 4-2 (2-3)
Beerschot - Diest 1-0 11-0)
AA Gent -Cerkel Brugge 1-3 iO-0i
Antwerp-Club Brugge 2-4 (0-31
Waterschei -Lierse SK 0-4 il-li
Hasselt - Seraing 0-2 iO-Oi
St. Truiden- Francs Boraing 0-2 il-Oi
KV Mechelen - Beveren 2-1 (1-11.
Inhaalduel:
Charleroi - KV Kortrijk 2-1.

Lerby blijft
MÜNCHEN - Sören Lerbv. deDeense international van
Bayern München, zal zijn con-
tract met de Bundesliga clubverlengen tot 1988. Hans-Peter
Briegel (30) zal zijn contract bij
Hellas Verona met een jaar ver-
lengen. Briegel ging na hetEuropese kampioenschap van
1984 van Kaiserslautern naar
Verona.

Di Stefano
Valencia-coach
VALENCIA - Alfredo di Stefano
heeft een tweejarig contract ge-
tekend als trainer van Valencia.
De Argentijn, die bij Real Ma-
drid successen behaalde als spe-
ler en later als trainer, volgt de
Spanjaard Oscar Ruben Valdez
op.

Blanchard aan slag
DEN HAAG - Alex Blanchard
zal vrijdag 28 februari zijn Euro-
pese bokstitel in het halfzwaar-
gewicht verdedigen tegen deFransman Rufino Angulo. Gis-
teravond kwamen Henk Ruh-
ling, de manager van Blanchard
en de Franse promotor Jean Bre-
tonnel tot overeenstemming
over het gevecht, dat in Bor-
deaux zal worden gehouden. Dt
contracten zullen begin volgen
de week worden getekend.
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meesterlijke kleding

Wiel Eijssen
mode shop

Theaterpassage 13, Kerkrade
Telefoon 045-454617

Nog drie dagen
250 pantalons

Boss, Hoc, Pedrini
Berri, René Lezard
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!WIJ HOUDEN UWACHTERBANK;
U HOUDTDUIZENDEN GULDENS!
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. Hetzitzo: personenauto's meteen laadruimte in de moeite waard een "Van" aan te schaffen. Tenminste: grijs kentekenregeling. Wij bieden ude keus uit liefst vijf
plaats van een achterbank, dezogeheten "Vans", mogen als u nooit iemand achterin de auto heeft, want de Mitsubishi "Van" uitvoeringen,
rijden meteen grijs kenteken.Zon grijs kenteken laadruimtevan een "gnjze"auto is uitsluitend voorvracht Ze kosten allemaal duizenden guldens minder
heeft grote fiscale voordelen. U betaalt geen bijzondere bestemd. U moet wèl snel zijn, want er is sprake dan de vergelijkbare auto's mét achterbank. Het zijn
verbruiksbelastingen minder wegenbelasting (bij van dat de overheid straks het mes wil zetten in de de Colt de nieuwe Mitsubishi Wagon, deSpace Wagon,
Diesel). Alsof dat niet genoeg is, betaalt u bij een per- I Mitsubishi Cnitvan _vanaff 15.464- I de Pa Jero>en de Pajero Wagon. Bel ons op voor een
sonenauto met grys kenteken ook nog een lagere Mitsubishi Wagon Van _vanaff 20.395r afspraak en wij rekenen u voor hoeveel de Mitsubishi
verzekeringspremie, dankzij de lagere aanschafprijs. Mitsubishi Space Wagon Van vanaf f 24.995r van uw voorkeur gaat a
En... u betaalt geen achterbank. Mitsubishi Pajero Van vanaff37.s98r kosten en vooral ▼ ~.„. .^ ll^l

Al die voordelen by elkaar opgeteld maken het 1 Mitsubishi Pajero Wagon Van vanaff 42.7l5r | mindergaatkosten MITSUBISHI
MITSUBISHI METGRIJS KENTEKEN. FISCAALVOORDEELVOOR BEDRIJVEN ÈN PARTIKULIEREN.Prijzen inklusief BTW. Wijzigingen voorbehouden.

BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, Hubertusstraat 49, tel. 04402-71054. MAASTRICHT DON WEERTS, Bloemenweg 2, tel. 043 -21 59 38.
HEERLEN KLEUNEN, Passartweg 35a tel. 045-212035. SCHINNEN W KEES, Dorpsstraat 64, tel. 04493-17 21.
KERKRADE KLEUNEN, Locht 193, tel. 045-411561. SITTARD BEK, Tunnelstraat 2a, tel. 04490-2 57 94.
i —■ _—.

Bij beschikking van o
rondissementsrechtbai
Roermond d.d. 9 ja
1986 werd onder (:iil
gesteld Jozef Gert
Maria Gemma Hubei
Kuijs, geboren te Si
op 26 december 1957,blijvende in de Pepij
nieken te Echt. ondel
noeming van Jozef G
dus Kuijs. wonend
6151 ED Munstergi
aan de Haagstraat 1
Mana Elisabeth K
Wenmakers, wonend
6151 AX Munstergt
aan het Fatimaplein 1
respectievelijk curato
toeziend curatrice.
Mr. H.G.M. Hilkens.
advocaat en procui< l
Stationsweg 7
6101 HK Echt

Bij beschikking van d
rondissementsrechtl >ai.
Roermond d.d. 9 jai
1986 werd onder cvi
gesteld Lucia Maria
mans, geboren te Venl
30 juli 1959, verbli|\'i
in de Pepijnklinieke
Echt, onder benoej
van Henricus Maria A
nius Zijlmans, wonen"
5912 EV Venlo. Aai
Sloot 125 en Elisal
tronella Sophia ZijlfljVestjens. wonende tej
EV Venlo. Aan d
125. tot respectievelijk
rator en toeziend cural
Mr. H.G.M. Hilkens,
advocaat en procureul
Stationsweg /6101 HK Echt j
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randsfë

Wij zoeken met spoed
voor een instelling in
Brunssum

een ervaren
instellingskok
Diploma's voor de
dieetkeuken zijn vereis'
Ben je geïnteresseerd
en voldoe je aan de
gestelde eisen, neem
dan contact op met de
dichtstbijzijnde
Randstadvestiging.
Voor meer informatie
kunt u bellen:
045-259191

randsta
uitzendburei
Brunssum, Rumpenerstraat 7t
Telefoon: 045-25 91 91mmmmmmmmmX

Deze fraaie eiken/leren zitcombinatie besteed is. Neem dezware eikenromp onder één ding gemeen de Sanderskwaliteit
(twee- én driezits) geeft de liefhebber van de de loep enontdekde ambachtelijke degelijk- Eenkwaliteit dieujaren en jarenplezier geeft
rustieke stijl alle gelegenheidomerriant mee heid van de constructie. Kortom, eenkwali- gewaarborgddoorhetWaarborgfonds, enge-
voor de dag te komen teitsmeubel met een maximaal zitcomfort prijsd op eenniveaudatvaakveel voordeliger

Als u dekwaliteitvan de lerenkussens Zo heeft Sanders Meubelstad een is dan elders,
voelt valt meteen op hoe soepel het leer is. wereld aan zithoeken in alle mogelijke com- Neemnog even deze combinatie.Als
Bekijk de details en u ziet de zorg die er aan binaties en stijlen Maar ze hebben allemaal u zich goed oriënteert op de meubelmarkt

Laat devisitenumaarkomen

IjjjjjHk yJÈSsmg "-,■:■■'■■. a/T\ a .O . f. <m^± _^^m» muTjr"—"*"^m "£jy?mmW'3?%33mmVVA. m/SS'-'*' t! JuMmmmv^M W- KB£& *'■ /rjnjUJW'MM*MSW«M''V'"";W.''^^ "VFW^^^Bj Mm\ WISSP'^^«MSBKIS. ■J*^&Mtö-%ïït*mFAm,%SSr
ÏËPH B? Hl Hl fm\\\W^^ ♦Cl?*- yy^jffi^ffi&PPF j j ": W^^ " " jyjlL JBWBMffiJftWL 1 V* -f 4 '4-^rf 1 11 1 *4- *4- \

'^mm\ m̂^m_^, ü^j^A /WW 'T C^. '*m* 'ml^LAAA^mmmmm# HLfiSSvAv

Deze aanbieding is geldig tot 1 maart 1986(wijzigingen voorbehouden). ~
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Jan van Uden: „Team is in breedte sterker geworden”

Crossploeg Unitas:
plaats in top-tien

van onze sportredactie
&ITTARD - De veldloopselectie van Unitas uit Sittard
haakt zondag jachtop een subtoppositie tijdens deEuropese

elübkampioenschappen in het Portugese Albufeira. Het is de
*erde keer dat Unitas aan deze veldcross titelstrijd deel-
neemt. „De eerste maal eindigden we als veertiende, verle-en jaar als elfde en ditmaal hopelijk bij de eerste tien". Deverwachtingen van coach Jan van Uden zijn niet bescheiden.
Afgezien van Carlos Lopes (marathon Tokio) geeft de com-
Wete Europese top acte de présence. „Als ploeg hebben we
toet Rob de Brouwer en Peter Rusman een flinke aderlating
toidergaan. In de breedte zijn we echter sterker geworden".

[Or Lambregts. Mare Borghans. Ro-
ot Jaspers. Ron Vlenterie, Jack
'*n Bladel en Michel Franssen. Nie-

komt individueel in aanmer-

king voor een plaats bij de eerste
vijftien. Als collectief (de tijden van
de eerste vier lopers worden bij me-
kaar opgeteld) kan de ploeg wel

hoog scoren. „Het sextet is flink aan
mekaar gewaagd. Er heerst een ge-
zonde concurrentie binnen de ploeg
en dat trekt het niveau omhoog",
meent Hoensbroekenaar Jan van
Uden.
Als het een beetje meezit moet een
klassering bij de eerste tien tot de
mogelijkheden behoren. Een en an-
der is evenwel afhankelijk van di-
verse factoren. Hoe is de vorm van
de net herstelde Cor Lambregts,
wat mogen we verwachten van de
jongere garde (Van Bladel, Jaspers).

Vorm
„Voor Lambregts wordt het kort
dag. Hij moet nog in het ritme ko-
men, maar dat kun je niet forceren.
Dat moet groeien. ledereen is gemo-
tiveerd en dat de meeste lopers goed
zitten qua vorm bewijst de recente
Zuidnederlandse titelstrijd".

De klimatologische omstandighe-
den in de Algarve, de omgeving
waar de titelstrijd wordt afge-
werkt, zijn optimaal. „Op dit mo-
ment is er een temperatuur van
achttien tot twintig graden. Er
wordt gelopen op een kunstmatig
aangelegde grasbaan van circa
twee kilometer. In totaal moeten
de lopers twaalf kilometer afleg-
gen". Het atletiekgezelschap ver-
trekt morgenochtend per auto
naar Brussel voor een vliegreis
naar Portugal. Zondagmorgen om
11.00 uur klinkt het startschot.
Verwacht wordt dat de strijd zich
zal toespitsen op Milaan (onder
meer met Cova) en titelverdediger
Lissabon (Mamede). Individueel
komen Steve Jones, Cova en Ma-
medc in aanmerking voor de
hoofdprijs.

" CHEB - Het nationale dames
zaalhandbalteam verloor eveneens
in Tsjechslowakije. Op de eerste
dag van het achtlandentoernooi
werd een kleine nederlaag geleden
tegen Polen: 18-20 (10-11).

Arnouts houdt
spanning erin

- Jan pioenschap driebanden stroef.
moest nog een beetje De Fransman Avedio Tachna-l^ennen aan de luxe, dieaan al- kian hieldArnouts in het plaat-

!*s in Mondorf-les-Bains kleeft, selijke casino 34 beurten ach-
}|l het Luxemburgse kuuroord ter zich. Pas daarna kwam de
*egon de Westbrabander zijn Nederlandse kampioen los. In'erste partij in het biljarttoer- vijf beurten streefde hij Tach-a°oi om het Europees kam- nakian voorbij: 50-42.

Arnouts' zege werd met flink en-
thousiasme begroet door het be-
stuur van de 130 leden tellende Lu-
xemburgse biljartbond. Het toer-
nooi, op de voet gevolgd, door de
van de commerciële televisiemaat-
schappij RTL gehuurde camera's,
moet immers dienen als blikvanger.
Een spannende openingspartij pas-
te prima in die gedachte. Arnouts,
hall december in Waalwijk natio-naal kampioen geworden, had dat
evenwel niet van tevoren uitge-
kiend.
„Ik kon maar niet bij die Tachna-
kian in de buurt komen", peinsde
hij hardop. „Ik moest natuurlijk
wennen aan het gloednieuwe mate-
riaal. Maar zelfs als ik een slechtebal voor die Fransman klaarlegde,scoorde hij nog".

Tachnakian had zich voor Mondorf
niet geplaatst op grondvan een titel.
Hij was aangewezen als vervanger
voor de Franse kampioen Bitalis,
die net als Ceulemans uit de strijd
werd gehouden door de EuropeseBiljart Confederatie (CEB) van deNederlandse voorzitter Jean Graus.
De CEB weigerde het professionele
duo dertigduizend mark (35.000 gul-den) deelnemersgeld te betalen.
Tachnakian toonde zich een waar-
dig vervanger. Met kleine, effectie-
ve series leidde hij in de 34ste
beurt nog met 40-33. Tegen de
spanning, die de slotfase met zichmeebracht, was de internationaalonervaren Fransman niet opge-wassen. De zelverzekerde Arnoutswerd na zijn winst bestormd door
supporters, die voor één partij uitWest-Brabant waren gekomen.

De uitslagen:
Rico(Spa) 50 61 6 0.819Carlsen(Den)' 31 61 5 0.640
Zanetti(lta) 50 51 10 0 980Kühl(Brd) 47 51 5 0.921Arnouts (Ned) 50 39 8 1282Tachnakinan(Fra) 42 39 5 1.076Blomdahl(Zwe) 50 69 7 0.724Grethen(Lux) 48 69 7 0 695Scherz(Oos) 50 60 3 0.833Kovac(Tsj) 49 60 5 0.816Theriaga (Por) 50 57 4 0.877
Niederlander (Zwi) 37 57 5 0.649

sport

OPEL-TEAM HUURT BELGISCHE CRACK IN

Guy Colsoul geeft
rallystrijd cachet

van onze sportredactie

HEERLEN - De Nederlandse rallytop krijgt in de strijd om
het Open kampioenschap '86 te maken met een zeer geduch-
te concurrent uit het buitenland. Het Opel Dealer Team is
nagenoeg rond met de Belgische crack Guy Colsoul. In een
Opel Manta 400 zal Colsoul uitkomen in de zes Nederlandse,
drie Belgische en één Duitse rally die op de kampioen-
schapskalender staan.

De meervoudige Belgische kam-
pioen, die vooral bekendheid

uitkijken naar een nieuwrallyka
non.

verwierf met zijn optredens in
Parijs-Dakar, wordt binnen het
team de opvolger van Henk Vos-
sen uit Tegelen. Aanvankelijk
wilde Opel in '86 geen Manta in-
zetten in het kampioenschap en
zich concentreren op de Kadett
GSI. die voor het tweede seizoen
door Paul Maaskant wordt be-
stuurd. Vossen mocht daarom

Supervisor Ger Oosterman
licht deze verandering in de po-
licy van Opel uit met: „Wij zijn
meer dan tevreden met de ver-
richtingen van Henk Vossen.
Maar de Manta 400 raakt lang-
zamerhand uit de handel is en
wij waren niet van plan deze
auto verder te promoten. Vos-
sen hebben wij daarvan op tijd

op de hoogte gesteld, zodat hij
naar iets anders kon uitkijken".
..Wij hebben even gespeeld met
de gedachte twee Kadetts in te
zetten. Totdat de mogelijkheid
zich aandiende om Colsoul te
krijgen. Wij willen ieder jaar
middels een nieuwe stunt een
impuls geven aan de rallysport in
Nederland. En daarvoor is Col-
soul geknipt. Wie wil die man
niet in zijn team hebben? Hij kan
bogen op een fantastische rally-
carrière. Echt een pure prof. lets
dat voorlopig in Nederland he-
laas nog een utopie is, gewoon
omdat de mogelijkheden er niet
(nog) zijn".
Als gevolg van Parijs-Dakar,
waarin Colsoul met de nieuwe
Kadett 4 x 4 op avontuur ging, is
de 'transfer' nog niet helemaal

in kannen en kruiken. „Er zijn
enkele zaken die door tijdge-
brek nog niet zijn doorgespro-
ken. Colsoul rijdt namelijk ook
het Belgisch kampioenschap,
zodat een goede planning moet
worden gemaakt. Maar wij zijn

echt ver gevorderd". Hedi van
de Kimmenade neemt waar-
schijnlijk plaats naast de Belg.
Vorig jaar was Van de Kimme-
nade navigator van Henk Vos-
sen, maar die vormt opnieuw
een duo met Pie Theunissen.

" Guy Colsoïd, de te kloppen man tijdens de strijd om het
Internationale rallykampioenschap van Nederland.

Grasmat Baandert
prima bespeelbaar

SITTARD- De spelersgroep van Fortuna Sittard zette gistermorgen na
een tussenlanding in Zürich weer voet op Nederlandse bodem. Zicht-
baar vermoeid aanvaardde het gezelschap de terugreis naar Sittard.
Acht dagen trainingskamp is de groep niet in de koude kleren gaan zit-
ten. Vandaag en morgen staan er weer enkele pittige trainingen op het
programma in het Baandertcomplex. Zoals het er nu naar uitziet kan er
zaterdagavond tegen PSV gespeeld worden. „De grasmat in het Sittard-
se stadion ligt er uitstekend bij", vertelde assistent-trainer Dick Voorn.
„Het ziet er naar uit dat.Frans Thijssen tegen PSV gewoonkan spelen. Ar-
thur Hoyer wordt nader onderzocht door dokter Meij. Suvrijn is definitief
niet van de partij en het meespelen van Rob Philippen en Roger Rei.jners
is twijfelachtig. John Linford is nog geschorst". Voorn maakt de weinig
optimistische balans op. „Tijdens het trainingskamp zijn we echte:
dag met voetbal bezig geweest en dat is positief.

Charleroi:
poen terug

Van onze sportredactie
CHARLEROI - Via het Belgisch con-
sulaat in Brazilië heeft voetbalclub
Charleroi het grootste deel van het
voorschot teruggekregen, dat be-
taald werd aan manager Oliveira
voor de transfer van de Braziliaanse
international Maurizio. Van de vijf'
miljoen francs (ongeveer 265.000 gul-
den) is ongeveer tachtig procent te-
rugbetaald.

Zoals bekend keerde Maurizio na de
contractbesprekingen, evenals zijn
manager, terug naar Zuid-Amerika.
Beiden lieten daarna niets meer van
zich horen. Wel vernam Charleroi, dal
Maurizio geslecteerd was voor de Bra-
ziliaanseWK-ploeg en als gevolg daar-
van geruime tijd naar een trainings-
kamp zou vertrekken. Omdat Mauri-
zio daardoor practisch voor de reste-
rende competitiewedstrijden in Bel-
gië niet ingezet kon worden, besloot
het bestuur van Charleroi de transfer
te annuleren, met gelijktijdige pogin-
gen om het voorschot terug te krijgen.
Daarin slaagde men dus vrijwel ge-
heel.

Gêne Gerards
nog twee jaar
bij OFI Kreta

HERAKLION - Het
succes dat Gêne Ge- j
rards in zijn eerste sei-
zoen als hoofdtrainer
boekt met OFI Kreta I
werd beloond met con- I
tractverlenging. Gêne j
Gerards zal ook de ko-
mende twee jaar de
Griekse profclub, die
in het verleden steeds
tegen degratie moest
knokken, trainen.
Sinds de komst van de
Limburgse oefenmees- !
ter gaat het OFI Kreta
weervoor de wind. OFI
neemt momenteel met

20 punten de zesde l
plaats in de Griekse "competitie voor haar
rekening. De club van j
Gêne Gerards heeft |
zelfs grote kans op
deelname aan het i

UEFA-cuptoernooi.
Na zijn contractverlen-
ging heeft Gêne Ge-
rards meteen besloten j
de volgende competi- !
tic, die in Griekenland
halverwege september

begint, voor te berei-
den op Limburgse bo-
dem. Van 8 tot en met
22 augustus slaat OFI
Kreta haar tenten op in
het Nationaal Sport-
centrum Sittard. Op
het programma staan
onder andere oefen-
wedstrijden tegen een
Limburgse eredivisie-
club, een Belgische eer-
steklasser, enkele Lim-
burgse hoofdklassers
en een vriendschappe-
lijk duel met Bayer Le-
verkusen.

# Twee leden van de
Unitas-afvaardiging,
die deelneemt aan de
cross in Portugal. Cor
Lambregts, langzaam
terugkomend naar het
niveau van voor zijn
blessure en trainer Jan
van Uden. Van Uden
hoopt zijn ploeg in Al-
bufeira bij de eerste
tien te kunnen coa-
chen.

MANFRED DONIKE: FORSE STIJGING DOPINGMISBRUIK

Gewichtheffers
en bodybuilders

grote boosdoeners
KEULEN - Professor Manfred Donike heeft in zijn eigen labora-torium m Keulen over 1985 een stijging van meer dan een hon-derd procent van het aantal positieve dopingsonderzoeken ge-
constateerd. Over het hele jaar vielen 60 testen positief uit te-gen 26 in 1984. De biochemicus aan de Sporthogeschool noemdedie ontwikkeling bedenkelijk en ontoelaatbaar.
Donike, een van de vooraan-
staande autoriteiten op het ge-
bied van onderzoek naar verbo-
den stimulerende middelen, zei
dat de uitbreiding van het aantal
onderzoeken van 1746 naar 2179
niet kon maskeren dat de huidi-
ge trend reden tot grote bezorgd- j
heid geeft.

In zestig procent van de positie- !
ve gevallen ging het om het ge-
bruik van anabole steroïden,
spierversterkers. De meeste
overtreders waren gewichthef-
fers ofgespecialiseerd in de tech-
nische disciplines van de atle-
tiek. Twintig procent gebruikte
de anabool stanozolol, in de han-

del beter bekend als 'stromba'.
Een drug dat in de laatste twee
jaar sterk in populariteit groeide
omdat de gebruiker in de veron-
derstelling leefde dat het niet op-
spoorbaar was. maar tegenwoor-
dig op de rode lijst van apothe-
kers en farmaceuten staat.
Donike rapporteerde verder dat
het aantal positieve onderzoeken
bijna ver-twaalfvoudigd is sedert
1979, toen slechts twee gebrui-
kers betrapt weiden. Hij waar-
schuwde nogmaals voor de ge-
volgen van misbruik en verwees
wederom naar de 38 Amerikaan-
se sporters bij wie door langdu-
rig gebruik van anabolica ernsti-

ge leveraandoeningen werden
geconstateerd. Donike vroeg de
overheid maatregelen te nemen
tegen het groeiende misbruik in
fitness- en bodybuilding institu-
ten.
De professor meende dat de be-
strijding gevonden moet wor-
den in het uitbreiden van het
aantal onderzoeken tijdens
wedstrijden en trainingen. Naar

zijn mening staken vele atleten
voor de wedstrijden met het ge-
bruik van anabole steroiden om
gevaar van ontdekking te voor-
komen. Verheugend noemde hij
de ontwikkeling in de Scandi-
navische landen, Groot-Britan-
nië, Zwitserland en Canada
waar onderzoeken tijdens trai-
ningen inmiddels gemeengoed
zijn geworden.

" Professor Manfred Donike in het laboratorium waar hij
volgens zijn zeggen veel te veel dopinggebruik moest con-
stateren.

SPORT KORT
Gewestelijke
kampioenschappen
ROGGEL - PC Bergruiters hou-
den zaterdag en zondag in het
sportcentrum de Leistert de ge-
westelijke kampioenschappen
indoor. In de zwaarste klasse (D-
Zwaar) komen zondag vanaf
16.00 uur 35 combinaties aan de
start. Programma zaterdag:
10.30 uur. Alle B-klassers; 12.25
uur klassen midden; 15.45 uur
zwaarste middenklasse. Zon-
dag: 10.30 uur: alle klassen licht:
14.00 uur alle klassen zwaar.

Voorwedstrijden
NUTH -Zaterdagen zondag vin-
den in Huize De Dael te Nuth de
voorwedstrijden nationale top-
klasse libre plaats. De grens ligt
bij een moyenne van 35-65. Te
maken caramboles 350. Deelne-
mers aan de door biljartelub
„Steeds Hoger" georganiseerde
evenement zijn: Harrie Janssen
en Harrie Boogaard (BC Tege-
len), Paul Hendriks (BC Klim-
men I en Jos Degens (BC Steeds
Hoger). Aanvang van deze voor-
wedstrijden is zaterdag en zon-
dag om 13.00 uur.

Seizoenkaarten
Roda JC
KERKRADE - Vanaf morgen
stelt Roda JC haar supporters
alsnog in de gelegenheideen sei-
zoenkaart voor de resterende
wedstrijden van het seizoen te
kopen. Het betreft de overdekte
(verwarmde) zitplaatsen. Voor
een plaats op de zittribune vakB geldt nu een prijs van fl 90,00.
terwijl voor vak AA fl 70,00 be-
taald dient te worden. De kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de ad-
ministratie in het sportpark van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur. In de tweede helft
van de competitie ontmoetRoda
JC onder meer nog Ajax, PSV.
MW en VVV.

Break-Out op dreef
SCHAESBERG - Zowel de da-
mes als de heren van handbal-
vereniging Break-Out plaatsten
zich gisteren voor de kwartfina-les van de Limburgse beker. De
dames versloegen IVS (9-8) ter-
wijl de heren het derde team van
Herschi V en L met een 21-18 ne-
derlaag naar Geleen stuurden.

Trainerscarrousel
" MAASTRICHT - Piet Roosen-
beek heelt zijn contract bij VV
Keer met een jaar verlengd. Het
wordt zijn tweede seizoen bij de
club.

" BOCHOLTZ - Trainer Jacq
Heugen gaat na drie jaar Sport-
club'2s verlaten. De club heelt
nog geen opvolger voor de oefen-
meester uit Nuth gevonden.

Midweeklotto
HAMBURG - De uitslag van de
Westduitse midweeklotto 7 uit
38 is: 6 -12 -16-21-24 - 32 - S5, re-
servegetal: I De uitslag van
spel'77: 7 8 !) 7 4 1 8

EN VERPER
" MAASTRICHT - De door
Toer- en Wielerclub Maastricht
geplande wielerwedstrijden op
13 en 14 september, waarop res-
pectievelijk de Nederlandse stu-
dentenkampioenschappen en de
traditionele Grote Prijs Toine
Gense verreden zouden worden,
kunnen in de voorgenomen
vorm niet gerealiseerd worden.
In verband met een artsencon-
gres, dat zaterdag 13 september
deels op het Fort St. Pieter
plaatsvindt, is het niet mogelijk
die dag het circuit af te sluiten.
Het is nu de bedoeling van de or-
ganisatoren beide wedstrijden
op zondag 14 september te oi
niseren.

" BRUNSSUM - Het duel tusse»
het Belgisch Militair Team (met
onder meer Enzo Scifo) en een

"afvaardiging van de beste \F-
CENT-voetballers vindt heden-
middag om 15.00 uur in elk geval
plaats. Mocht het terrein van
Limburgia niet goedgekeurd
worden, dan zal de wedstrijd
worden gespeeld op het sport-
veld bij het AFCENT-depot aan
de Mijnsteenberg.

" GELEEN- Voor de halve fina-
le van de bridgekampioenschap-
pen hebben zich de volgende
koppels geplaatst: Gielen-Goris-
sen. echtpaar Dautzenberg,
Herfst-Fokkinga, Grotens-Wil-
helm, Pieck-de Jager, echtpaar
Willems. echtpaar Beckers, En-
gelbert-Boor. De halve lïnale
wordt gespeeld op zaterdag 15februari, terwijl de lïnale een
dag later op het programma
staat.

(ADVERTENTIE)

'kasten-^KOOPJE

MVHVMMrfII^H —«**"

1\ SU? r^isa
|\voQßPffiJ I

[ilil |
EN OOK NOG "^"^Ti/
WITTE WASTAFELKASTJES, .BOEKENKASTEN,DISCO-
KASTJES, SALONTAFELSENZ.

mxervos
Heerlen. Saroleastraat 55-39.

Tel. 045-713989.
Maastricht, Hebnstraat S.

L Tel. 043-210228. >
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KRENTENBOLLEN. MET ZN VIEREN IN ffc B } kvT*^ _>f ~~^—^—AJ ï^fcfe £? "W
EEN ZAK. VERS GEBAKKEN IN EIGEN Êk.^ 'jflfc *\ /" VX~^ *~~^ L V^ V~"’ RODE, WITTE OF GROENE
BAKKERIJ. EEN TRAKTATIE VOOR TKL " \1 f- 'JL_ InD---^ \ / KOOL, KOOLRAAP
lEDEREEN. DEZE WEEK \^—^ _-^*^V \* -^ j* w7^m^^ymm^^^^Jts^ '7 OF KNOLSELDERIJ,

4 stuks VAN 435- VOOR >^_~l^^ i r̂l^^^^^^i^^^<^ /
PER STUK DEZE WEEK:
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YrtO f^^ir^^- /C^^^^Kz*^^^^} r ' i ê ir" ~«r^ SCHlEN mi tussendoor.
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Kaas uit het vuistje, yoghurt-ontbijt,koffietafel ofdiner, datalles dezeweekvoor een
prijswaaromu in uwvuistje lacht. Eneigenlijkgeldtdatvoorallevoordeeltjesbij
Jac. Hermans. Altijd hoogwaardige kwaliteit tegen een vlijmscherpe prijs.

DEZE WEEKKOMT
HET VOORDEELVAN JAC.HERMANS

UIT EDAM.
CORBIERES VDQS _ +t\g\t\ JERSEYTHEEZAKJES nrk
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MINERVOISVDQS _
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HEEL BLIK S 9VOOR^j^'*' CHOCOLADE OF VANILLE, öo
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frwtf-akofp (-^T PAK 500 GRAM l/5>SIBUK ."5=8?" 179 :jOU«l DEUCOUS»
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GOOSSENS CORDON BLEU VARKENSBOVENPOOT OF
PAK 2 STUKS AlOO GRAM oüft V I ;" x -HIELEN OAC
DIEPVRIES 045J500 GRAM ZSJD*

HELE JONGE EDAMMER
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« n BIJNA 2 KILO. DEZE WEEK mM / / \
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ER GEBEURT HEELWAT BIJ JAC.HERMANS
Brunssum: Heugerstraat hoek Rumpenerstraat; Elsloo: Stationsstraat 110; Heer-Maastricht: Burg. Cortenstraat 8; Helden-Parmingen: Kerkstraat 42; Hoensbroek: Akerstraat 282-286;

Kerkrade: Hoofdstraat 91; Roermond: Broekhin-Zuid 47; Schaesberg: Hoofdstraat 35; Vaals: Sneeuwberglaan 20; Venlo: Noord Buitensingel 9-11; Weert: Dries 10.

Te huur gevr. woonhuis met grote
tuin in of rond Brunssum tot

’ 800,- p.mnd. Brieven o. nr. BR
258 L.D. Rumpenerstraat 81,

PRAKTIJKRUIMTE evt.
halfvrijst, woonh. regio
Heerlen of omstreken. Tel.
045-323981 na 18.00 uur.
Te h. gevr. kleine WIN-
KELRUIMTE op goede lig
ging te Sittard of Geleen,
tel. 04490-21472.

Man, 39 jaar, met vaste be-
trekking, zoekt WOON-
RUIMTE te Kerkrade-
West, bijv. woonkamer,
slaapkamer of ziWslaapka-
mer, gemeubileerd of onge-
meubileerd, met eigen keu-
ken en douche of gebr. van
douche. Brieven o. nr. HK
972 LD, postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Te ruil EENGEZINSWO-
NING m. grote tuin te
Roermond, tegen eenge-
zinswoning in Schaesberg
of Heerlen. Tel. 04750-
-23715.

Kerkrade-Maar; goed on-
derh. woonh. m. gar., berg.,
zold., c.v. en tuin. Ind.: hal,
toilet, Z-woonk., keuk. m.
moderne inst.. waskeuk., 3
slpk., badk. Pr. f119.000,-;
Inl. BOVASS 045-464300.

Tek. drive-inWONING. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-716203. DeThun 61 Heerlen-Weiten.

SNELLE VERKOOP van
uw huis daarnaar streven
wij bij onze bemiddeling.
Vrijblijvende informatie:
Troost Onroerend Goed,
Heerlen. Tel. 045-717976.

Weg. omst.heden te k.
KOFFIESHOP in centr.
van Geleen. 8r.0.n0. GE
160 LD, Markt 3, 6161 GEGeleen.
NIEUWENHAGEN: vrijst.
woonhuis met garage en
leuke tuin (510 m). Aanv. di-
rekt. Vr.tpr. ’149.000.- k.k.
Tel. 045-753066.

OPRUIMpI
DECOM Tuinman ■
(v.h. BOEL-S voor huis en tu^[

| GROSSFILEX"Bahia" I

I
p€RRASSTOELEN /S^^gTM

I#lri 49/5 il

/ \s^i4SrH
DE NIEUWE^<OLLEKTIES ZIJN I

BHj^rjßMß WINKELS / KANTOREN / BEDRIJFSRUIMTEN/ BOUWGRONOf"

VOOR DIVERSE RELATIES
ZOEKEN WIJ WINKELRUIMTES
VAN 50 TOT 200 M2OP GOEDE

LOKATIES IN HEERLEN,
MAASTRICHT, GELEEN EN

SITTARD.

RvliMiilhL^ihlKTiTilll^ltl^iHiiliitnHiViJifnillklKl*l ia^J| . . 1 St*nnr» Hacrltt BMngtinuhll»")ll
lf KruiMtfMt 56. 6411 BW Hfirltn

db stienstra"""2"
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Dissonant
Simson heeft het afgelopen seizoen
op enorme wijze afgesloten. De
hoofdmacht behaalde de landstitel
terwijl het tweede team ongesla-
gen de titel in de landelijke reser-
veklasse in de wacht wist te sle-
pen. Het optreden van het junio-
renteam in de landelijke hoofd-
klasse vormt eigenlijk de enige
dissonant van het seizoen. De Sim-
son-juniores eindigen met een ge-
lijk aantal punten als S.S.S. Alk-
maar op de laatste plaats. Een be-
tere puntenscore redde Simson

voor de hoofdklasse. Postma is er
de man niet naar om de jeugd in de
watten te leggen.

Er is veel jeugd, maar bij de leeftijd
van 15 tot 16 jaar vallen er velen af.
Postma: „We hebben het geld so wie
so hoog nodig". Simson besteedt
wel aandacht aan de jeugd maar ze-
ker geen overmatige aandacht.
De vrij jonge Simson-ploeg is afge-
lopen jaar onder de deskundige lei-
ding van de 40-jarige trainer Ad
Postma danig gegroeid. Het kam-
pioenschap kwam gewoon bij de
beste ploeg terecht. Zelfs aartsrivaal
De Halter moest dit ruiterlijk toege-
ven.
Veel verenigingen vragen zich na
een kampioenschap af: wat nu? Bij

Simson is dit echt niet het geval.
Voncken en Postma: „Simson zal
niet meer afwijken van haar doel-
stelling om de landstitel een aantal
jaren te prolongeren".

Zwaargewicht Freddie Winters uit
Arnhem heeft reeds te kennen ge-
geven er bij Simson nog een sei-
zoen aan vast te zullen plakken.
Ongetwijfeld heeft Simson heel
veel te danken aan haar 97 kilo we-
gende oefenmeester, wiens kwali-
teiten afgelopen jaar ook door de
bond werden ontdekt. Postma fun-
geert immers als bondstrainer in
de vrije stijl. Postma heeft zijn
hart helemaal aan Simson verlo-
ren. Hij zegt zelf: beschouw me
maar als een stuk inventaris".
Postma denkt de komende compe-
titie dezelfde hoofdmacht de ma-
tras op te sturen als afgelopen
competitie het geval was.
Postma: „Mijn ploeg zit boordevol
talent". Terloops haalt hij aan dathij
vrijwel het gehele seizoen niet over
de getalenteerde maar geblesseerd
zijnde Willie Snijders heeft kunnen
beschikken. Postma staat erom be-
ken dat hij tijdens de trainingen de
zweep erover legt. Er wordtkeihard
getraind. Als het aan de trainer zou
liggen, zou dat viermaal per week
zijn. Qua sporthal trainingsuren is
zulks evenwel niet mogelijk.
Ondanks dat de competitie afgelo-
pen is houdt de Simson-trainer de
stoom op de ketel. Er staan immers
nog diverse kampioenschappen
voor de deur. Postma: „Het behalen
van individuele titels moet gewoon
parallel lopen met de clubtitel".
Op bestuurlijk niveau beschikken
de Schaesbergse landskampioenen
over een klein maar hard werkend
kader. Voorzitter Frans Voncken,
penningmeester Thei Quaedvlieg
en Connie meegdes, de verloofgde
van Fransje Snijders, zijn gek van
het worstelen en besteden weke-
lijks vele uren aan hun geliefde
vereniging. Simson lijkt hard op
weg het worstelbolwerk van Ne-
derland te worden. De Halter van
Utrecht werd in ieder geval dit
jaar al van de troon gestoten en als
het aan Simson zal liggen zal de
Simson-hegemonie nog heel lang
duren.

'Ik reken Raas en Post niet meer tot grote wielerkenners'

Knetemann gaat meer
aan zichzelf denken

Van onze sportredactie
ROTTERDAM - Gerrie Knetemann
voelt zich diep in zijn eer aangetast
na de zeer turbulente winter die hij
achter de rug heeft. Voordat hij
rond de jaarwisseling uiteindelijk
zijn handtekening zette onder een
éénjarig contract bij de profploeg
van Roy Schuiten (PDM) ging er
heel wat in hem om. Na de affaire
met zijn vorige werkgever Skil
voelde Knetemann zich behoorlijk
in de steek gelaten door de com-
plete top van de Nederlandse wie-
lersport.

Want de telefoontjes die Knetemann
kennelijk uit die hoek verwachtte ble-
ven tot zijn stomme verbazing uit. In
Rotterdam, waar Knetemann mo-
menteel zijn voorlaatste van een serie
van acht zesdaagsen afwerkt,
spreekt hij er nog schande van dat
niemand het initiatief nam om te infor-
meren naar zijn prijs toen hij werkloos
dreigde te worden. „Ik snap er abso-
luut niets van", zegt Knetemann er-
gens in de catacomben van sportpa-
leis Ahoy. „Er zijn dit jaar vijf Neder-
landse ploegen en nergens kon ik te-
recht. Heeft iedereen zitten slapen of
ben ik een paar maanden na mijn
overwinning in de Goldrace afge-
schreven? Dat kan toch niet! Ach. ze
zullen er hun reden wel voor gehad
hebben, maar vanaf nu reken ik Jan
Raas en Peter Post niet meer tot de
grote wielerkenners. Juist die twee
weten toch verdomd goed wat ze aan
me hebben. Ze kunnen nooit roepen
dat ik te duur ben of wat dan ook ,
want er is me nooit gevraagd hoeveel
ik wilde verdienen. Voor een Neder-
landse ploeg beteken ik toch nog veel
meer dan voor een buitenlandse fir-
ma en juist uit die hoek kwamen de
aanbiedingen er wel".

Hoewel hij er bijna toe werd ge-
dwongen voelde Knetemann op
34-jarige leeftijd niet zo gek veel
meer voor een buitenlands avon-
tuur. Een aanbieding uit Frankrijk
(Peugeot) en Spanje (ZOR) wees

hij af. Net voor het sluiten van de
markt meldde Roy Schuiten zich
nog. Uitgerekend met die ene be-
langstellende had Knetemann ech-
ter de grootste moeite. „Want",
zegt hij, „in eerste instantie had ik
nogal wat problemen met de per-
soon Schuiten. Wij liggen elkaar
niet zo. Dat dateert nog uit zijn ac-
tieve carrière. We stonden toen
nogal eens met zijn tweeën voor
een deur waar er uiteindelijk maar
eentje door kon. Allebei wilden we
de top halen. We deden dat ieder
op onze eigen manier. In het verle-

den waren wegeen vrienden en dat
zullen we nu ook niet worden. We
hebben echter het een en ander in
een goed gesprek uitgepraat. Ik zie
nu tenminste een basis om op een
zakelijke manier met hem samen te
werken, ook al is hij niet mijn eer-
ste keus als ploegleider. Ik werk
helemaal niet graag met ploeglei-
ders die pas in dit vak beginnen. In
onze ploeg zullen dit seizoen heus
wel bepaalde kinderziektes aan het
licht komen. Deze stap had ik mis-
schien niet gemaakt als ik niet met
mijn rug tegen de muur had qe-

staan. Door bepaalde factoren
werd ik echter in deze hoek ge-
drongen".

Knetemann bedoelt daarmee de af-
faire met Skil, die nog voor de uit-
spraak van de rechter uit elkaar spat-
te. Als groep dachten de renners dat
ze sterk stonden in het kort geding.
Knetemann heeft dat gevoel nu trou-
wens nog. „Ik ben er haast van over-
tuigd dat wij gewonnen zouden heb-
ben. Maar op een gegeven mpment
vonden een paar renners het nodig
om hun eigen weg te gaan. Terwijl ik

in die fase van de strijd nog de rust
zelve bleef, konden een paar renners
kennelijk de spanning van het lange
wachten niet meer aan. Ik hou er nog
steeds een vieze smaak van over in
mijn mond. Op een bepaald moment
had bijna iedereen een nieuwe ploeg
en stond ik na drie maanden knokken
nog met lege handen. Over collegea-
liteit gesproken...."
Dat woord is dan ook meteen ge-
schrapt in het woordenboek van Ger-
rie Knetemann. Hij maakt duidelijk dat
hij in de laatste jarenvan zijn carrière
meer aan zichzelf en minder aan an-
deren zal gaan denken. „Als het er op
aankomt krijg je toch stank voor
dank", zegt hij. „Laat rrjij mijn eigen
boontjes dan maar doppen. Als ik aan
het einde van dit seizoen weer moet
onderhandelen over een nieuw con-
tract, dan hoef ik alleen maar naar
mezelf te kijken".

In de ploeg van Schuiten kijkt Kne-
temann daarom eerst een jaar de
kat uit de boom voordat hij eventu-
eel een verbintenis voor langere
termijn aangaat. „Voor beide partij-
en is dit contract van één jaar mis-
schien wel het beste. Als het te-
genvalt zitten we aan het einde van
dit jaar misschien weer met een
hoop ellende".

Na de zesdaagse van Kopenhagen
reist Knetemann met frisse moed
naar Malaga, waar de PDM-ploeg
sinds deze week bivakeert. Zijn taak
zal dit jaar voornamelijk bestaan uit
het begeleiden van de jongerenners.
Maar ook daar heeft Knetemann zo
zijn eigen gedachten over. „Ach, van
die functie moet je ook niet te veel
verwachten. Het is niet zo moeilijk om
die jonge gasten in woorden duidelijk
te maken hoe het moet. Het lijkt me
voor die gastenveel moeilijker om die
aanwijzingen in daden om te zetten.
Ik ga echt niet elke keer met een
schoolbord voor de klas staan om te
vertellen hoe het moet. Ik heb ook zeil
nog sportieve ambities. Want ook op
dat gebied zal ik dit seizoen meer dan
ooit aan mezelf denken".

" Gerrie Knetemann (links) overRoy Schuiten (rechts): 'Ik werk niet zo graag met ploegleiders die in
dit vak beginnen. Foto . COR vos

sport

Worstelkampioenen recipiëren morgen in Schaesberg

Simson ondanks titel
financieel in de kou
Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

3HAESBERG - Na het be-
ialde landskampioenschap
de rust in kringen van wor-
Hvereniging Simson weer-
keerd. Morgen, vrijdag, zal
I vereniging van 19.00 tot
130 uur in zaal The Corner
in de Oranje Nassaustraat
"jcipiëren. Daarna gaat men

JSimson weer over tot de
i van de dag.

genzeggelijk heeft Simson de
in de zeilen. Een behaald kam-
ischap heeft immers altijd een
ieve invloed op het ledental.
ok bij Simson. Terwijl oefen-
ter Ad postma ernstig over-
t om komend seizoen een der-
miorenteam in competitiever-
te laten worstelen, breekt het

on-kader zich het hoofd hoe de
tjes bij elkaar gehouden moe-
borden.

(ieve voorzitter Frans Voncken:
i hebben dit jaar liefst ’ 8000,-

-kosten over de toonbank ge-
Dven. Een derde ploeg kost ons
eens een slordige ’ 2500- aan

kosten".
«-ningmeester Theo QuaedvliegP*t dan ook de bodem van de kas
Pjlrikbarend snel naderen. Begrij-
r-Ujk, want behalve de abnormaal
pfe reiskosten worden jaarlijks
l^OOö- aan zaalhuur afgedragen.
Pbondscontributie van ruwweg
ptoo,- is ook niet mis.
iP inkomsten van Simson daaren-
lêen zijn beperkt. Contributies,
Mreegelden, kantine-opbreng-
Fh alsmede wat donaties vormen
Namenlijk de debetkant van
"aedvlieg's kasboek.

krieken: „We kunrïen de contribu-

** niet hoger opdrijven, een senior
ptault bij ons ’ 20- en een junior
Aft- per maand".
'P&t ontbreken van een echte spon-
fJr voelt men als een groot gemis.
efen meester Postma vindt het

dat men ondanks het. '^dskampioenschap financieel
Beledig in de kou zit.

# Simson staat na het kampioenschap weer met beide benen op de grond. Er wordt hard ge
traind voor de individuele titelstrijd.

Hennie Kuiper traint
op de Limburgse wegen

" De nieuw gevormde Skala-Skil-profformatie bereidde vorig week-
einde het nieuwe seizoen voor op de Limburgse wegen. De ploeg van
chef d'equipe Roger Swerts en manager Hennie Liebregts had haar
tenten opgeslagen in het Nationaal Sportcentrum Sittard. Vandaaruit
legden Hennie Kuiper en zijn ploegmakkers de nodige trainingskilo-
meters op de hier en daar besneeuwde wegen af. Na een van de ritten
door het Zuidlimburgse heuvelland poseerden (vlnr) Hennie Kuiper,
Jean Habets, Ron MacKay, Jacques van Meer, Johnny Broers en Ja-
nus Slendebroek gezeten op de trappen van het Sittards sportcen-
trum voor onze fotograaf Marcel van Hoorn.

Afdeling Limburg: 370 wedstrijden
zonder echte fluitisten!

Schrikbarend tekort
aan scheidsrechters

" Scheidsrechterlijke beslissing in het amateurvoetbal: een
speler (tijdens de wedstrijd SVH-Walburgia) wordt uit het
veld gestuurd. In het amateurvoetbal kunnen elke zondag
voldoende scheidsrechters worden ingezet. In de Afdeling
daarentegen is er een schrikbarend tekort aan gediplomeer-
de fluitisten.

FOTO: PIETER VAN DAAL

Van onze medewerker
MARIA HOOP - Een willekeurige
competitiedag in de Afdeling Lim-
burg KNVB. Van de 420 vastgestel-
de wedstrijden in de derde en vier-
de klasse worden er slechts vijftig
geleid door een officieel aangestel-
de scheidsrechter. De overige 370
wedstrijden gaan ook door, maar
daar wordt de fluit gehanteerd
door niet-officiële scheidsrechters
en wedstrijdleiders die meestal lid
zijn van de thuisclub. Een formule
die uiteraard de nodige problemen
oplevert. Het ontzettend grote te-
kort aan echte, gediplomeerde
scheidsrechters dreigt jaarlijks
groter te worden. Achtergronden
van de problematiek zijn: het grote
verloop onder de scheidsrechters
en de minimale aanwas van nieu-
we arbitrale krachten.

Het bondsbureau van de KNVB in
Nieuwstadt wil daar iets aan gaan
doen, onder andere door adspirant-
scheidsrechters op de middelbare te
gaan werven. Tijdens een bijeen-
komst in Nieuwstadt onder het mot-
to 'Werving Scheidsrechters' kwam
de problematiek uitvoerig aan de
orde. De inleiding werd verzorgd
door de heren Bax en Van Rijk. die
zich landelijk bezig houden met de
aanpak van het scheidsrechterste-
kort. Verder waren aanwezig de
scheidsrechterscommissie en af-
vaardigingen van alle Limburgse
scheidsrechtersgroepen.

In de sector van de 'grote' KNVB-
amateurs is het verloop beduidend
minder dan in de Afdelingen. Vol-
gens een enquête onder voortijdig
gestopte KNVB-arbiters haken de
meeste jonge scheidsrechters ai
wegens blessures. In de Afdelingen
heeft het verloop andere '.chter-

gronden. Maar al te vaak wordt de I
'man in het zwart' in de Afdeling
bestempeld als de 'boosdoener'.

De clubs, maar ook tramei
geleiders zouden veel kunnen doen
om het verloop tegen te gaan. J<
en pas opgeleide scheidsrechl
verdienen een eerlijke kans. Daar-
naast zullen de Afdelingen zich ]
meer moeten gaan inspannen om
mensen warm te maken voor het
volgen van een scheidsrechterscur-
sus. Tot nu toe gebeurt de werving
vrijwel, uitsluitend op initiatie)
de 'COVS-groepen (opleiding \
scheidsrechters).

De Afdeling Limburg is van plan
de werving van nieuwe fluitisten
professioneler en op grote schaal
aan te pakken. Gedacht wordt aan
wervingen op de middelbare scho-
len, en eventueel ook via het leger
en het arbeidsbureau. Bovendien
zal binnenkort in het TV-program-
ma Sprekershoek uitvoerig aan-
dacht worden besteed aan het
scheidsrechterstekort, terwijl in
Limburg een actie op grote schaal
zal worden gevoerd.

De intensieve wervingsacties zullen
niet beperkt blijven tot het \
voetbal. Ook in het zaalvo<
dreigt een tekort aan gediploi:
de scheidsrechte:
gadigen. dames of heren, dje
scheidsrechte]' willen worden, lêtrS
nen voor nadere infoirmatie terecfß
bij het bondsbureau van de Afdfi
ling Limburg KNVB in Sittard
04498-53755. Bij aanmelding
een vijftiental gegadigden kaï.
een gestart worden met een ei
Die cursussen word -<i
door de commissie opleidingei
de KNVB.

voor Honda
naar Hera I

Haefland 15, Brunssum
045-252244
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BEDRIJFSAUTO'S: Nico
Neis, Op het Veldje 44,
Spaubeek. Tel. 04493-4300.
Wij bet. ’ 500- tot ’ 20.000-
-voor uw AUTO'S, schade-
'auto's. bedrijfsauto's, bus-
sen. Ook sloop. Tel. 045-
-72T742 / 045-723076.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Bet.

-red. pr. Gratis afgeh. Tel.
045-753058 b.g.g. 752814.
Bij DONNY kijken is ko-
pen! Steeds 50 luxe auto's,
bussen en bestellers, sta-
tioncars, ombouwers voor
campers, caravans en mo-
torhomes, kleine bestellers
en open laadbakken. Don-
ny Klassen b.v. In- en ver-
koop. Alléén Meerssener-
weg 219. tel. 043-627354, na
"20.00 uur 043-645529 Maas-
tricht
5000 ACCU'S uit voorraad
leverbaar voor alle typen
■voertuigen. Kerp, In de
'Cramer 31, Heerlen. Tel.
716951.
Kerp heeft ruim 5500 UIT-
LAAT/DELEN voor u voor-
radig. In de Cramer 31,
Heerlen. Tel. 716951.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S, betaal
redelijke prijs, gratis afge-
haald. Tel. 045-750794.
Inkoop goede AUTO'S,
contant geld, bij P. Joosten,
Scharnerweg 3, Maastricht,
tel. 043-627308.
Te k. gevr. alle merken en
typen sloop- en SCHADE-
AUTO'S. Tel. 045-411480.
Te koop gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'Sva. 50 tot
4.000 gld. Tel. 04490-19679.
Te k. HONDA Prelude, bj.
'83. blauwmet.. LPG,
i.z.g.st, pr. ’12.900.-. Tel.045^312434.
Let op! Let op! Wij geven
het meeste voor loop-,
sloop- en SCHADEAU-
TO'S. U belt. wij komen di-
rect. Ook 's avonds. 045-
-422610.

BEXEDYL,
DE

HELPENDE
HAND_*Jk

mM ao

In al die gevallen biedtBexedyl
aan groot en klein de helpende
hand Houdtze dus bij de hand,
die behulpzame vier van Bexedyl
Uw drogistof apotheker heeft
Bexedyl in huis.
Austin Mini Mayfair, april
'83, 26.000 km, f8250,-; VWGolf 1600 L, 5-drs., juni '82,

’ 10.950.-; BMW 730 autom.,
alle extra's, in nieuwst.,
f 9750.-; Ford Mustang T 50L Ghia. '80, autom.. LPG enalle extra's, ’7950,-; HondaCivic. april '80, 5-bak.
/ 7250,-; Ford Granada 2.3
autom., '77, ’2500,-; VW
Passat combi, '77, f2500,-;
Talbot 1308 GT excl.. '78,
f2250,-; Datsun 180 B, '78,
LPG. f1750,-; Mazda 323,
'78, ’ 1750,-. Garantie, in-
ruil, inkoop. Autobedrijf
Math BRULS, Hoofdstraat
200, Hoensbroek (nabij
markt), tel. 045-227395.
OPEL Kadett 1.3 GLS, '84,3-drs., m. veel extra's; Mit-
subishi Colt 1.2 GL. 5-drs.,
2900 km. '85, f 15.800,-, 1
jaar garantie. Inruil, financ.

Garage G. v. Mil,
Sportstraat 10, Kerkrade-
West tel. 045-421787.

Autobedrijf L. JANSSEN:
Golf diesel, okt. '81,
f 10.750,-; Golf diesel '79.
f7850,-; Mercedes 250, op
gas, '77, f 6750,-; RenaultR 5TL, '82, ’ 8950,-; Renault Rs'
automaat 1300, '79, f 5950.,-;
Renault R4, '78, met APK:,
’2450,-; Renault 20 L, '77,
m. APK, ’1850.-; Citroen
GSA speciaal, '81, f 6900,-;
Ford Fiesta L, '80, f 7900,-;
Opel Kadett GTE m. ATS-
velgen, zéér mooi, ’ 5950,-;
Austin Allegro 1300 spe-
ciaal, '78, f 1650,-; Alfa Ro-
meo Giulietta 1.6, '79,
’3250,-; Mini speciaal 1100,
'77, f 1500,-; Fiat 127. '78 en
'77, ' ’ 95Ó,-; VW Kever,
f750,-; Fiat Sport Spider
Cabr., i.nw.st, f9750,-; Jeep
KubeL wit ’6400,-; Spitfi-
re, '78, f4750.-; Mercedes
diesel, 1948, ger., NL-kent,
’7800,-; caravan Adria 305
met Bovag-keuring, ’ 2750,--. Diverse inruilers vanaf

’ 500,-. Inruil - financiering -onderhoud. Tevens te koop
gevraagd alle merken per-
sonen- en bestelauto's.
Autobedrijf L. Janssen,
Bosveldstraat 55, Kerkra-
de-Bleijerheide, tel. 045-
-457126.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S. Tel. 045-
-726281 of 752256.
Te k. FORD Fiesta 1100 bj.
'79. Tel. 045-463178, na 18
uur.
Te k. VW Golf C. nov. '81,
zwart, 73.000 km met sport-
wielen ATS, sunroof, radio,
trekh.. e.a. extra's, VW Pas-
sat CL nov. '83. 63.000 km
90 pk, i.z.g.st. Te bevr. na 19
u. 045-314210. Pr. n.o.t.k.
Te k. zeer mooie Ford ES-
CORT 1300 Ghia, 4-drs..
APK gek bj. '78. Pla-
taanpln. 6, Heerlen Passart.

Zeldz. mooie MAZDA 323
ES type '78. kmst. 74.000.
nw. band. en uitl. metAPK,
vraagpr. f2700,-. Tel. 045-
-424659.
OPEL Manta 1600 S nw.
model type '76, le eigen.
Auto is gen. in nw.st kmst.
84.000 met APK. zien is ko-
pen vraagpr. f2900,-. Tel.
045-424659.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van f5O- tot
f 3000- 04494-43481.
Te k. SAAB 99 turbo bj. '78.
50.000 km. 04492-1574.
Te k. Daihatsu BUSJES 10
mnd. Grijs kentek. Km.
± 6000,-. md. BTW. f 9000.-.
Tel. 045-455629.
BMW 316 bj. '78, i.z.g.st. Tel.
045-420770.
Te k. OPEL Ascona 1900N
bwi. '79. vraagpr. 14500.-,
Belgielaan 64. Heelren. 045-
-210072.
Opel REKORD 2.0 E. t. '79,
autom.. 4-drs.. blauwmet,
zwart ler. dak met sunroof,
stereo, zeer mooi, ’ 5500,-.
Papaverplein 99, Kerkrade-
West.
Wij halen en betalen hoog-
ste prijs voor uw loop- of
SLOOPAUTO. Tel. 045-
-325955.
Te k. GOLF '79 compl. uit-
geb. Kamei 01. Tel. 045-
-217034.
Te k. Opel MANTA type
'77, pr. f 1650,-. Tel. 045-
-723039 b.g.g. tuss. 14-18 u.
045-425518.
Autobedrijf Bert Aretz,
Barbarastr. 10, Palemig
Hrl., tel. 721268 biedt aan:
NISSAN Cherry 1300 GL
'85 f 15.750.-; Renault R 4
GTL '83 f8750,-; Kadett
1300 S Caravan '82; Ford
Escort '80-'Bl v.a. ’8500.-;
Golf GTI type '80 5-bak
f 11.000.-; Ford 1600 L4-drs.. schuifd., autom., '81;
Rekord autom. 4-drs., '78
f 5250,-; Mitsubishi '82 Ga-
lant Turbo diesel alle ex-
tra's ’ 13.000,-; Mitsubishi
Galant Caravan '80 gas-on-
derbouw, nw.st, le eig.;
Kadett '80-79 veel extras,
3-drs. va. f 6900,-; Dyane 6
'78 f 1500,-; Golf diesel '78

’ 1500,-; Honda Accord
4-drs.. lichte achterschade
'80; Ford Fiesta '79-'BO va.

’ 5700.-.
Opel KADETT bwjr. 1977 4
deurs in zeer goede staat
met APK keuringsrapport.
Pelikaanstr. 37, Heerlen
Heksenberg, 045-223318.
SEAT en Subaru dealer
ACH. Jeugrubbenweg 20
(bij Hommerterweg) te
Hoensbroek. tel. 045-222455
biedt met gar. te koop aan:
Seat Malaga 1.5 GL '85;
Seat Ronda 1.2 GL .85 en
'84; Seat Ibiza 1.2 LE '86;
Seat Furaplaya '85: Subaru
1600 DL '84 en '80: Subaru
1800 GL Turbo 4 WD auto-
maat '85: Renault 18 TS '80
en '79; Renault R 4 GTL '79
en '78: Renault R5'75; Alfa
Sud Sprint 1.5Veloce '82 en
'79; Ford Taunus 1600 '80;
Lada 1600 (gas) '83; Lada
1200 '79 en 78; mazda 323
78; Horizon Diesel '83; Ho-
rizon 1.3GL 79; Talbot So-
lara 1.6GLS '81 en '80; Sim-
ca 1308 GLS 79 en 78; Sim-
ca 1000 78; Peugeot 104 GL
79; Peugeot 305 GL '83;
Peugeot 504 GL 78: Vaux-
hall Viva 77; Citroen GS
spec. '83; Citroen Acadiane
bestel 79; Citroen Visa club
'80; Fiat 133 '80; Fiat Sport
1976; Fiat 131 78; Sun-
beam 1000 79; Opel Kadett
77. Inr. en fin. mog. Don-
derdagskoopavond.

Ster-Occasions van
Mercedes Benz
Zuid-Limburg

kunt u uw beste
vrienden aanbevelen

BMW 728 I, '83, met. groen
Mercedes Benz 240 D, '83, beige
Mercedes Benz 300 D, '82, blauw

Mercedes Benz 280 SE, 82, blauwmet.
BMW 318 I, '83, l-groen metal.

VW personenbus 2 ltr., benzine, '82
Peugeot 505 GRD, '82, beige

Dienstauto's
met 1 jaar fabrieksgarantie

Mercedes Benz 190 D, wit, 4 mnd. oud
Mercedes Benz 190 D 2.5, Vè jr. oud, rookzilvermet.
Mercedes Benz 190 E 2.3, 16-klepper, speciale auto

Mercedes Benz 500 SEC, speciale auto

Mercedes Benz
Zuid-Limburg

Wijngaardsweg 55, Hoensbroek-Heerlen
Tel. 045-224800. Ook 's zaterdags geopend

Mijn zwager [autojournalist] vindt de nieuwe, exklusie
Corolla Hatchback SXL een ijzersterkverhaal.

fi' _ I O r w O r

t=^^ /jr^^gß^CMßßj/JÉ portieren " grote opbergvakken in portieren " achterruitwisser met sproeit

/ ÊBf i^B >| F I yM I/m^ Het-allersterkste punt is (ongelooflijk, maar waar) de prijs! M<I J WÊ alles erop en eraan kost deze exklusieve Corolla Hatchback 1.3 SXL:V^^r<^JtLmJ^^^s yjj]mi^mm\to- L^„. *V°or^e meerprijs van slechtst 855,- krijgt mmWm^\^m

■ f ï- I * y^^^^^Ê&Sm WÊÊÊ&Êmmmïnï^m^

COROLLA HATCHBACK I.3L.BENZINE I.3L.BENZINE I.BL.DIESEL BRANDSTOFVERBRUIK I.3L.BENZINE I.3L.BENZINE I.BL.DIESEL TECHNISCHE GEGEVENS: COROLLA HATCHBACK 3- OF 5-DEURS. 1.3LITER. 12 KLEPPEN. 55 KW (75 PK). 6200 T.P.M.. AUTOMAAT ODEURS). VERDER IN 1
5-BAK AUTOMAAT 5-BAK (LITERS/100 KM) 5-BAK AUTOMAAT 5-BAK COROLLA HATCHBACK-SERIE: 1.3LITER BENZINEMOTOR. 4-BAK. 5-BAK OF AUTOMAAT. 1.8LITER DIESELMOTOR. 43 KW (59 PK). 4500 T.P.M. OF GT-INJEKT

ECE 90 KM 5.1 5,7 4,4 MET 1.6 LITER BENZINEMOTOR, 16 KLEPPEN. 89 KW (121 PK). 6600 T.P.M. ALLE MODELLEN MET VOORWIELAANDRUVING EN ONAFHANKELIJKE WIE
TOPSNELHEID 160KM/U 155KM/U 155KM/U ECE 120 KM 7^2 s!o 6^4 OPHANGING RONDOM. TWEE JAAR GARANTIE TOT EEN MAXIMUM VAN 100.000 KM EN ZES JAAR CARROSSERIEGARANTIE OP ROESTEN VAN BINNENU
ACCELERATIE 0-100KM/U 14.1SEC. 18,0 SEC. 17,8 SEC. ECE STADSVERKEER 7,4 7.5 6.4 ER IS AL EEN COROLLA HATCHBACK VANAF F 17.295.-. IN COMMERCIAL UITVOERING VANAF 13.100,-(EX.BTW).

jfeM»««M^k IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V..INDUSTRIETERREIN DOMBOSCH 1. STEURWEG 8. 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. PRIJZEN INKL. BTW., EXKL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN.

HEYTHUYSEN - AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. Stationsstraat 29 - Tel. 04749-1728 " OIRSBEEK -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. - Roermondseweg 16A-Tel. 04742-2444" SCHAESBERG - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B V -Baanstraatlos-Tel. 045-318888.SCHINOPGEUL-*GARAGEJ.H.WIERTZ-Valkenburgerweg 133-Te1.04459-1258. SITTARD -AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB V -Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000 . SUSTEREN -'AUTOM.BEDRIJF SWENTIBOLD B.V. - Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300. ULESTRATEN -AUTOM BEDRIJF
LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewanne 8 -Tel. 043-642703/643601.

*Off. Agent 40

REKORD Berlina 16 '80
LPG ’7950,-; Ponüac Le
mans 6 cyl. aut. ’4750,-;
Kadett Chevette '77
f 1350-, ’ 1750.-; R 14 TL t
78 f 1500,-: Peugeot 604 78
f2500,-; VW Polo 76
’900,-. Gar. inruil 045-
-211071 Overbroekerstr. 54,
H'broek.
Te k. Eend 2CV6 77;Honda
Civic 77, VW BEstel 2L76.
045-250238.

Te k. 2 CV 6 1977versn.bak
defekt Tel. 04497-2508.
FORD Escort bestel grijs
kent., bj. dcc. 78. f2200,-.
Tel. 045-726727.
Te k. FIAT 124 D, vr.pr.
’500.-. Gouvemeurstr. 33,
Heerlen.
AUTO'S. Hallo, opgelet.
Wij betalen ’3OO- tot
f 20.000- voor uw auto.
Ook sloop. Tel. 045-411572.

Onderstaande auto's alle m.
APK keuring. BMW 2002
72 i.z.g.st. m. spaakwielen;
Ford CAPRI 76 zeer mooi;
Mercedes 240D77 nw. mo-
del; Ford Transit bestel 77
als nw.; VW Passat 77 (gas)
combi; Ford taunus 12 M
pyts 66 (oldtimer) i.st.v.nw'.
Wij ruilen v. alles in. Aker-
str. 54 Noord. Hoensbroek
open v. 12.00 t/m 18.00 uur.

Te k. MINI Cooper special,
bj. 78. Tel. 045-411457.
Te k. kl. CHEVROLET
Monza aut. Inr. mogl. Cau-
merwcg 38, Heerlerbaan.
Te k. mr. mogl. BMW 525 bj.
78, zeer mooi. Caumerweg
70, Heerlerbaan.
HONDA Civic 3-drs. luxe
'83 40.000 km f 11.800,-. Fi-
nanc. mog. 045-417122.

Te k. FORD Capri 2.3 S. Te
bevr. na 18.00 uur 04458-
-1836.
Wij betalen f5OO- tot
’20.000- voor uw AUTO,
ook sloopauto's. Tevens
toercaravans. Tel. 045-
-416239. tot 21.00 uur.
Wij betalen de hoogste prijs
voor uw loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tevens
gratis afhalen. 045-413855.

FORD Escort 1.1 Laser, '85;
Opel Kadett 12 S Hatch-
back. '83, 2x; OpelCorsa 12
S, '85 en '84; Ascona 19 N,
'80; Rekord 20 N, '80. Auto-
mobielbedrijf J. Denne-
man, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.

Te k. TOYOTA Starlet bwj.
'84 m. veel extra's. Gra-
verstr. 40 Kerkrade-W. tel.415499 na 18 u. 456158.

Hoensbroek
Te koop woonhuis met cv., berging, 4
slpk., ruime woonk., kelder etc. Prijs

’ 79.900,-. Tel. 04492-3500. Voltalaan 32.

nu te huur: 58 4-kamers grote eengezinswoningen in 3 typen.

In Rennemig, Heerlen's gerieflijke
nieuwe uitbreiding vindt u plezierig veel

woonkomfort!
Heerlen's nieuwste plan De woningen zijn er in 3 typen. Met aan: ligbad en tweede toilet in de bad- Meer bijzonderheden?

heeft een kleinschalige tuinkamer en met z.g. "doorzon" woon- kamer, mechanische ventilatie van bad- G geven wij u VOjkomen vr ii
hOVenstruktUUr, gebaseerrJ op kar? er met open en met dichte keuken. kamer en toilet, keukeninrichting. .wuM « _ „ interessante bijzonrjer-. ... 3 r. met en zonder dakkapel, met en zonder centrale verwarming, effektieve woning- hQHQn ,^r, h„" ~,"i„"„ 11 ~;^+. L. ;„verkeersveilige woonerven met carport of garage. Aar\ ude keuze! In isolatie waaronder dubbele beglazing dtZrZ^^ïï£een afwisselende bebouwing in vrijwel alle woningen woningen treft u woonkamer en keuken, 2 t.v.-aansluit- gronden kaartjes^enfoto'shoofdzakelijk laagbouw. Het echter hetzelfde komplete woonkomfort punten. raag dfi broch

J
ure aan met de bop

plan leunt o.a. tegen het Oudere I ~^ - >.. " >' // ,m. Zend hem in een open envelop zonder
Heerlerheide aan. Daardoor ligt L^^ffPlUfifl ft postzegel naar: nedu b.v. Antwoord-

Snor+nark Pmnqphmpk lint hiina WÏÏËIm Httk I<Bffl*t*^. \ \f* - —~ -^ Valkenburgerweg 25 A,
bporrparK KronseDroeK ngt oijna m Tg^ST**-*- !---■■■■■-- HCTM 64H bm Heerlen,
even dicht bij. En Rennemig zelf m^ Jll «L. KP^^l^, IfSßtii^y I IChrll tpi ■ 04.5-71iW)q
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op! Te k. FRITURE-
fcCKBAR geh. nieuw
enoveerd. Compl. m
Uwe inventaris, 40 zit-
itsen, pand indeling: fri
i-restaurant, keuk., toi
en. koelcel, loods en bo
'Woning. Dit alles vooi
i zeer goedkope prijs
gens omst. moet weg.
Dr informatie Indus
str. 8, Sittard. Ook
Ch. voor belegging.
' woonhuis verkopen?

fcn verkoop, geen kosten
PA O/G, 045-324133.

ITe k. drieBOUVIËRPUPS,
8 weken oud, geënt en
ontw. Tunnelweg 58, Kerk-
rade-Tcrwinsclen.
Te k. geel. ivoor, goud,geel.
rood, goud isabel, KÜIF-KANARIES. goede zang-
kanaries en bastaarden.
Rembrandtstr. 28, Meezen-

! broek-Heerlen.
GOLDEN RETRIEVER-
PUPS m. stamb. en inent.
+ GoldenRetriever reu. 2jr.
m. stamb. tel. 04135-1931.. Te k. nest jonge MECHEL-

■SE HERDERS, Oude
Rijksweg Zd. 24, Susteren,
tel. 04499-2767.

Wij zoeken voor
bemiddeling, woonhuizenpc regio Hoensbroek in de prijsklasse ’ 80.000- -1125.000,—. Geen verkoop, geen kosten. Voor nadere

prmatie Stienstra Heerlen Makelaardij B.V. Tel. 045-
-712255.

'LEEN: gesch. patiobungalow met cv., berging, tuin.
"0.a.: hal, toilet, L-vorm. woonkamer ca. 32 m 2, nieu-
eetkeuken, geheel in wit met div. app., hal, woonka-
Ten keuken voorz. van een travertinvloer, bet. badka-| m. douche, v.w., ruime ouderslaapk., bet. terras en
W omsl. tuin; 1e verd.: 2 slaapk., beide voorz. v. vw.
muurkasten. ALG: pand lage stookkosten d.m.v.

3de warmte-isolatie. Aanv. in overleg. Prijs
25.000,- k.k. 9954. Inl. Stienstra Heerlen Makelaardij
'■. tel. 045-712255.

<<NrTELDEUREN of rei-ken bestellen (ook voor
Rlstrie). Straten Voeren-al. Bellen Tenelenweg
JO. tel. 045-750187.
ÖWOISEAUX Heerlen
fkoopt en verhuurt meer
'1 u denkt! (Verhuur zon-
fjjorg). Tel. 045-411930.

ÖN'DENTRIMSALON
"bbenhaegen. Grasbroc-fcvveg 42, Heerlen, tel. 045--& m.- k. BOUVIËRPUPS
W*f.. gecoup., gdeafstam..[09-32-11350605.

te k. Jongepazone uit kweek! Inr. v.
jgek mog. 04494-49517.

k. BOXERPUPS,
ïrnb. St. Hubertus. geënt

'! gecoup. Tel. 09-32-11-J2804.
e k. D.H.-PUPS. Steenstr.Simpelveld. 045-444742.
&BRADOR RETRIE-SR-PUPS m. stamb. en[entingen. Tel. 04135-1931.Kndi BOUVIËRPUPS

" stamb. en inentingen.
*l_ 04135-1931.
ÖBTAILPUPS met stam-
?Pm en inentingen. Tel.H35-1931.

PAPEGAAIEN gevr. voor
kweek! Niet prat. en
schreeuwen geen bezw. ofmr. v. jonge. 04494-49517.
Te k. oranjeKLEINKEES-
PUPS m. stamb., 6 weken,
moeder uitmunt., vader
Ned. kamp. f 600,-. Kennel
v.d. Herelaan. 045-312189.
Te k. York-Shire TER-
RIËRS m. stamb. en inent.
Tel. 045-259699.
Te k. nest Mechelse HER-
DERS donkere Mechels, 2
teven, 1 reu. Tel. 045-
-270066.

ANWB-erkende auto- en
MOTORRIJSCHOOL
Wischmann & Zn. Übach o.
Worms 045-351721 voor mo-
tor, auto, vrachtauto, auto-
bus of aanhangwagen ach-
ter auto of vrachtauto te-
vens opleiding voor het
chauffeursdiploma.
Gevr. m. spoed LERA(A)R-
(ES) v. bijles Engels/han-
delsc. 045-713288. Bellen na
6 uur.

SNUFFELMARKTOA-
LENTENJACHT, 26 jan., 2.
16, 23 febr.. 8, 9 mrt Speel-
goedbeurs Cocarde Val-kenburg. Inl. 045-213386.

Ir n

I AUDI 80
I kleur blauwmetallic, 75 pk, 4-deursI Huidige nieuwprijs ’ 29630,-
I Korting 2655,-

I VENCKEN PRIJS 26975,-

I AUDI 80 CC
I kleur steengrijsmetallic, 75 pk, 4-deurs,
I 4+E versn.bakI Huidige nieuwprijs - ’32500,-
I Korting 3850,-

I VENCKEN PRIJS 28650,-
I AUDI 80 CC AMAZONE
■ Blauwmetallic, 75 pk, 4-deurs, 4+E versn.bak■ Huidige nieuwprijs ’ 32500,-
II Korting 3850,-

I VENCKEN PRIJS 28650,-
I Prijzen zijn mcl. Btw en excl.I afleveringskosten.
I Aanbieding geldtzolang de voorraad strekt.

Ipr randstad uitzendbureau
I f,"'mm. JJBH9 sÉÉ*

L
" e| spoed zijn wij op zoek voor een bedrijf in de. e9io Schaesberg naar een ervaren

(lelefoniste/telexiste
;ile een telefooncentrale van 10 lijnen kan
Wenen.

' v^'exen, typen en ander licht administratief werk .Jn onderdelen van de werkzaamheden.
0
6 voorkeur gaat uit naar een full-time kracht, inverleg ook part-time mogelijk.

± 23-26 jaar.
enkele maanden.

i^gelmatig werk voor ervaren

'Vpistes/tekstverwerksters
./6' goede typevaardigheid (min. 180 aanslagen),

u voldoet aan bovengenoemde eisen,
t6em dan even contact op met onze vestiging in
6rkrade.y randstad uitzendbureau

üspumFiriiTlh^i:!SBr^r^^^Kaöß/is!■■■■■■ MimM m^MmtM mVimml U Hli""«««M»^^MIilfnptipl
detkledin9 Praktische deurmatvan Elektronische digitaal Kunststof laarzenspan- Bijzonder mooi 3-dlg. kast- 1111111111 Hü 11'Sprcfi 100% rubber (bijna 2 cm.) wekker, met prettig. ners. Passen in elk model en stelvan origineelRoyal V«! I iÉËÉtëI BB IJ „ o

dik, voor het zoolhelder goed hoorbaar weksignaal houden ze keurig rechtop. keramiek, in uni-wit. Desier- De vertrouwde \S& ËIËËIi WËBy s-e_ _ binnenkomen van schoe- dat eenvoudig is uit te Inkl. ophanghaak. waardoor lijkepot én de 2 vazen Jumboketel tijffffrif flP^
mJM JM f\ F9* nen en laarzen. Afm.: ca. schakelen. Met repeteer- ze ook hangend zijn weg te vormen een schitterende set Fraai geëmailleerd >»^-_^Sg3g&^^

MM (f """" W 60x3,3 cm. systeem bergen in b.v. het wandmeubel en met een inhoud van maar liefst mM MX. "*¥fI^r» V—3 «« 095 33=50 0750 8.95 G95 3*95- 0Q95 'S-X-XL IQ'5» * ■ X^^ggS^8^ ■ Ui worden gekookt 24ï95 f 0

ü /'^H 'Ui—lik

Hwfe. ■■■: :

■ÉMÉÉÉÉMÉiiiMMBIiÈIIdb^

IP^ aIêêÈÊÊ WÈËÊÊk/^ÈÊ

■ ' ,

Toen BMW tweeën half BK^ H B^^ PH^P^IPHI En volgens de ECE-norm}
jaar geleden voor het eerst een I I " de BMW324d een gemiddeld
diesel op de markt bracht, lil lil verbruik van 1 op 14.5 km.
de 524td, wekte dat de nodige 111 || m^^ \ Maar de kilometerpr
verwachtingen. M MW\ . ]l| ]■ van een autowordtook doora

Want BMW moest het WL^W Wk-W ■■■VBF I I ■■# derefactoren bePaaldniet alleen opnemen tegen con- l-^ mmmm^
- Door levensduur en inruilwaar-

currerende diesels, maar ook tegen zijn een dieselmotor met zes cilinders. auto ongelooflijk stil is. Is een zes-cilinder-; de bijvoorbeeld. Bij de introductievan een
eigen reputatie. U merkt pas dat u diesel rijdt als u afre- motorvoor een grote diesel al ongewoon, j nieuw model kun je daar in principe nog

En deze reputatie heeft BMW, kent aan de pomp. voor een compacte auto als een BMW uit weinig van zeggen,
zoals u ongetwijfeld weet, opgebouwd Ondertussen zijn we tweeënhalf de 3-serie is het helemaal ongebruikelijk. [ V
methetvervaardigenvansportievebenzi- jaaren miljoenen kilometers verder met Alle diesels in dit marktsegment 63 dinkw (86 pk).acceleratie o-iookm/u: ie\
nemodellen. deze BMW524td. En zijn we in staat om zijn uitgerust met vier-cilindermotoren. BMW524td 4-deurs, 6-cil 2,4 liter, verm

Het was dan ook niet zomaar nu iets te zeggen over de degelijkheid en En een zes-cilinder, dit wellicht 85 SÏÏE^een diesel die BMW op de markt bracht, betrouwbaarheid van deze zes-cilinder ten overvloede, loopt nu eenmaal mooier Bmw heefteen aantrekkelijk lease-tariefeDe 524td was de eerste diesel dierijdt als dieselmotor en stiller dan een vier-cilinder voor meer informatieonze afdeling.

een BMW Ondanks zijn snelheid is de De nieuwe BMW324d is een &fleetsalesof raadpleeg uw bmw deale

Daarmee introduceerde BMW BMW 524td uiterst betrouwbaar geble- diesel waar je het niet aan merkt. Het is Behalve datwe weten dat de die- 1de snelste, in serie gebouwde, diesel ter ken. Zijn praktijkexamen heeft hij met de stilste diesel van dit moment. selmotor uit deBMW524td een uitern
wereld. Met een acceleratie van O tot 100 goed gevolg afgelegd. Het laatste waar jeaan denkt is te betrouwbare krachtbron is gebleken.
km/u in 12.9 seconden. Met een top die Deze ervaring heeft de nieuwe een diesel. Het eerste waar je dat weer En dat de inruilwaarde van de
ligt bij 180km/u. BMW324d in ieder geval al gratis mee- aan merkt is je portemonnee. andere BMW's uit de 3-serie nu eenmaal

En dat is, zoals gebruikelijk bij gekregen. Dezelfde zes-cilinder diesel- De nieuwe BMW324d is een zeer hoog is. BMW was altijd al een -BMW, een behoudende opgave. motor (zonder turbo) vindt unuin de opmerkelijkzuinige auto geworden. .machine. ÉÊ^kDe BMW524td is niet alleen nieuwe BMW324d. Bij 90 km/u verbruikt hij lop I Voor de zakelijke rijder w\È'snel, maar ook ongehoord stil. Want in Het eerste dat opvalt by het rij- 18.5 km. Bij 120km/u is datlop 13.9km. is het nu ook een rekenmachine%Br
plaats van vier cilinders, gebruikt BMW | den in deze nieuwe diesel, is datook deze lnhetstadsverkeerzelfsnoglopl2.skm. BMW MAAKTRIJDEN GEWELDIG.

GELEEN: AGO. BV, DAALSTRAAT 38, 6165 TM, TELEFOON 04494-4 76 76. KERKRADE: KERA BV, KERKRADERSTEENWEG 5, 6466 PA, TELEFOON 04545 21 21. MAASTRICHT: GEBR. BOL
CALVARIESTRAAT 20-22. 6211 NJ, TELEFOON 043-25 41 01. ROERMOND: WEST BV. BREDEWEGIB, 6042 GG. TELEFOON 04750-3 04 40.
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GELD NODIG?
Fin.kantoor JÖRISSEN

Pers. leningen netto in handen Pers. leningen
36x 48x 60x 72x 84x

5100 170- 135- 114- - 25000 428--10100 330- 261- 219- 193- 30000 514-
--15000 491- 387- 326,- 287- 35000 599-
-20000 655- 517- 435- 381- 40000 685-

Lopende lening geen bezwaar. Zeer voordelige 2e
hypotheken en doorlopende kredieten. Gediplomeerd en

vertrouwd kredietintermediair.

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

R.K.V.V.L. Maastricht
2e klasse K.N.V.B. Zuid II

vraagt

gedipl. oefenmeester
voor het seizoen 1986/1987

Schriftelijke sollicitaties te richten aan
sekretaris H. L'Espoir. Kremersdreef 17a,

6216 SV Maastricht.

CONTACTENBUREAU
L'Amour. Privé-adresbe-
middeling. Heerlen. 045-
-225237.

CONTACTENBUREAU
Yvonne. Privé en bemidd.
te Kerkrade. Tel. 045-
-425100.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling van
adressen, Geleen, 04494-
-50921.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privé-adr.,
kamerverh. Maaspaviljoen- a.d. Maasbrug Roosteren-
Maaseik. 04499-3003.
PRIVÉ & escort in Roer-
mond, tel. 04750-31693.
Bar „Ml AMORE" Leyen-
broekerweg 160 Sittard
04490-19534. Geop. ma.
t/m vrijd. vanaf 14 u. Zat.
vanaf 20 u.
Nieuw ESCORT m. nwe.
meisjes. Dag. geopend,
ook weekends. 045-
-326215.
Privé en ESCORTSERVI-
CE v. 11.00 tot 5.00 uur.
Met nw. meisjes. Tel. 045-
-424987.

Escortservice 045-320905
geopend vanaf 's morgens
9 u. Ook de weekends.
NOENDA privé + escort.
Brigitte, Jessica 11-23 u.
04492-4518 ook zat.
DE JACHTHUT, Haanra-
de-Kerkrade, Grensstraat
23, 200 m v.d. grens. Mary,
Regina, Barbel, Moni. Ma.
t/m za. 14 tot 4 uur, zo. van
20 tot 4 uur. 045-463943.
SITTARD: privé „649". Nu
met Patty, Mona en Marl-
na. Ma. t/m vr! van 11.00
tot 23.00 uur. Info 04490-
-28256..
EVA, Paola, Wendy en Es-
ter ontvangen u privé in
Kerkrade van ma. t/m vr.
van 11 t/m 24 u.„ zat. tot 18
u. Tel. 045-411866, tev.
meisje gevr.
CONTACTTELEFOON.

Boys en Girls. Tev. girls
gevr. Tel. 045-422564.
ESCORTSERVICE van
11.00 tot 5.00 uur. Tel.
045-425579.
CONTACTTELEFOON.
Katja is te bereiken op 045-
-422564; tevens ass. gevr.
Privé-nieuwü CHAMILLA
bel voor ml. tel. 045-
-228738.

Vera PRIVÉ. Tel. 04754-
-3325.
NIEUW: Sittard, privé en
escort, Ginna, Slavina, Do-
mina, Diana. Maandag t/m
vrijdag 11.00 tot 22.00 uur,
tel. 04490-25098.
TANJA privé en escortser-
vice. Inl. tel. 045-228975.
Nieuw, nieuw. ESCORT-
SERVICE. Tel. 326181.
Dagelijks voor u.
ESCORTSERVICE. Elle,
Patricia e.a. 045-718033.
Dagelijks.
J.man zkt. MEISJE-
/VROUW of echtp. v. mod.
vriendsch. Br. o. no. XE
193 LD, Markt 42, 6461 ED

Kerkrade.
"RIJANCO" bemidd. buro
v. privé-adressen en es-
cort, tel. 04749-4258.
PATRICK privé, tel. 045-
-716716.
RIA + Ans privé en escort,
tel. 045-716716.
Nieuw escortservice voor
bij u thuis of in hotel, bel
dag en nacht tel. 045-
-226062.
MARGO, Cora en Debby
ma. t/m vr. van 10-22 u.
045-213080 Hoensbroek.

NANCY, nieuw Monique,
Bianca en Kim, 04494-
-45098 en Rosy en Chantal-
le. Dag. geopend van 10-
-23 uur, zat, van 10-18 uur.
BAR La Strada open v. 14
uur tot 2.00 u. zat. v. 18 tot
2 uur. Pr. Hendrikln. 178,
Brunssum.
LINDA en Roos. ledere
dag. 045-228431.
TAMARA nieuw Anja met
Vivian en Daniëlla privé.
04494-42313 van ma. t/m
vrij. geop. 10-24 uur. Meis-
je gevr.
Nieuw, nieuw! AZIANA,
escort van 20.00 t/m 3.00
uur. Tel. 045-222642.
NIEUW! Nieuw! Nieuw! H.
Hermansln. 478, Geleen
van 9.00 tot 19.00 uur.
Nieuw, nieuw, nieuw, RE-
GINA. Tot ziens. 04494-
-43645. Alleen op afspraak
van ma. t/m vrij. van 12-18
uur.
PRIVÉ: Kitty Kapoenstr. 29
Maastricht. Tel. 043-
-218884. Open van 13-24 u.
4 meisjes aanw. Claudia
dinsd. en dond. 10-14 uur.
Club PALLAS, Rijksweg 1,
Lemiers (Vaals), tel.
04454-1195.

VIDEOCLUB Heerlen,
Anja, Aggie en Vannessa,
tel. 045-718067.
Nieuw MARESKA privé en
escortservice. Ook 's za-
terdags. Tel. 043-435259.
CLUB TAMARA, privé en
escortservice. Ook 's za-
terdags. Tel. 043-431440.
FILMVERZOEKPRO-
GRAM contactburo "Privé'
14-18 uur, tel. 04494-
-48933.
Privé MIRANDA, Silvie en
Wandal!! Inl. tel. 045-
-228738.
VENUS, bemidd.buro voor
privé-adr. 045-219922.
NIEUW privé en escort.
Tel. 045-417985.
Privé bij ANITA, ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.
Heer voor ECHTPAREN.
Gel. brief m. tel.nr. 8r.0.n0.
Ho 876 L.D. Kouvender-
straat 215, 6431 HE
Hoensbroek.
Nieuw in de TOPCLUB
vanaf 14 uur, Marcia en
Monique. Tev. Sandra,
Dyana, Miranda, Tanja en
Ling. Geop. tot 4 u.
's nachts. Tel. 045-
-321580/323399.

750 harde guldens aan
De Opel Rekord Travelier: het summum van reiskomfort. extra's kado tijdens de showdagen,

Voorzien van vele extra's en toch al verkrijgbaar vanaff 31.728- ais u een Opel koopt.

| M B wfmWmm\ '■§ j ’'f \ 'SBSSS
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Een verrassing voor iedereen die langs komt.
- Wat? Dat vertellen we natuurlijk niet

Anders is het geenverrassing meer. Opei Kadett 4-deurs met koffer, vanaff 21.415-.

Op naar de Grootste
Opel-Openingsshow in Brunssum,
Mogen we u tussen 30 januari en Extra hoge inruilprijs bij aankoop -r J Ja f ] y
3 februari a.s. de hand schudden? van een nieuwe Opel. f | ■Jgy

Welling Autobedrijf B.V. in Brunssum is, Als nieuwe Opel-dealer hebben wij een ogende GT-uitvoering.Van binnen rallystoelen,
benoemd tot officiële Opel -dealer. Dat moet oogje op uw huidige auto en... daar hebben GT-stuur en sportief pookje. Van buiten opge-
gevierd worden. Natuurlijk samen met u. we een extra aantrekkelijke prijs voor over, sierd met een sportsticker.

Daarom staan onze showroomdeuren als ü een oogje heeft op een nieuwe Opel. Voor een beetje meer geld heeft uw
van 30 januari t/m 3 februari wagenwijd Laat tijdens onze show uw auto geheel Opel de allure van een ware sportauto,
voor u open. vrijblijvend door ons taxeren. ~ . -. . . _ . ,

U bent van harte welkom op de Groot rT aHIIM - Mm „_ ._-_»uu-> M^ Uw nieuwe Opel OOK financieel
ste Opel-Openingsshow van Brunssum GT-alluie VOOr een sportieve prijS. bjnnen berejk
Het wordt een reuzefeest. Met tal van attrak- De °Pel Corsa-de Kadett of de Ascona Uw nieuwe Opel laten financieren?
ties. Met volop nieuws van Opel. Maar, u kunt z'Jn nu ook leverbaar in een sportief Regelen we zonder meer voor u. Voordelig,
ook rustig een proefrit maken. asaiiag

_
-—^^^^ dat spreekt voor zich. Zodat het voor u

De komplete Opel-lijn is in één keer te -Jjjjjjjg "» Let even op onze openingstijden.
bewonderen. Uiteraard in de vele. vele jj|H(j(K|M Donderdag 30 januari : 10.00-21.00 uur.
uitvoeringen. Heeft ude4- en 5-deurs Opel p^i 3^^^P^T MïïiWM p Vrijdag 31 januari : 10.00-18.00 uur.
Corsa al gezien, of de vele uitvoeringen van m*?^®mm\m^-*^^ Zaterdag 1 februari: 10.00-17.00 uur.
de Opel Kadett? P* | Maandag 3 februari: 10.00-18.00 uur.

Rekord zijn meer dan de moeite waard om i \r—^ mmmmumI x*\eens te bekijken. «" ■*■ WMmm^zzz^Mmm^zz 1 U wl I "*^~_ , . J . .. . Genoemde prijzen zijn inclusiefBTW. exclusief geadviseerde afleve- m^
Dat kunt U alleen aIS U even langS kOmt. ringskosten f 334,-resp. f 376,-. Af General Motors Nederland BV. BEREKEND OP DE TOEKOMST.

Rotterdam. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden.

Welling maaktereenwervelendeshowvan.

tff MMJcllinn \
I / ■ Haefland2,644l PA Brunssum.Telefoon: 045-25 77 00.

BAR, Vaesrade 37, Nuth.
Geop. van 14 tot 3.00 u.
Van ma. t/m vrij. 045-
-241592.
DONNA - Christien en he-
lemaal nieuw: Helena. Te-
vens kamers te huur. Tel.
045-227734.

, WASAUTOMAAT stuk.
Reparaties wasautomaten,■ vaatwassers. 04405-1268.
i

As. zondag 2 febr. van 10-18
uur CARNAVALSNUF-
FELMARKT. Ook spasska-
pellen zijn welkom. Cen-
trum Cocarde (boven casi-
no), Valkenburg. Met
soundmix- en playback-
wedstrijd en fotowedstrijd.
Inl. 045-213386.
Uw meubels NIEUW be-
kleed. Gr. coll. meubelbe-
kleding in alle prijsklassen.
Stoff. Kloprogge, Aker-
straat 70, Kerkrade-West,
tel. 045-412735.

Tek. gevr. alle merken
RA VANS. Tel. 045-72
of 723076.

Doorl. CARAVANS*
'86, extra lage winter
zen, voorj. atl. gratis '.Munsterland, Fendt, L
Digue, Hehn, Casita. Al
imp. v. Limb. Übachs, \
39, Kerkrade.

■ | H
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JA IK WIL I
geld lenen tegen een voordelig tarief. Snelle afhandeling meestal in één dag. Direkt dojH

PERSOONLIJKE LENINGEN I I
Netto in Eff. jaar- 24 mnd. 30 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. H
handen rente bij term. bed. term. bed. term. bed. term. bed. term. bed. H

alle Ipt. ■
f 6.000,- 12,9 f 282,97 f 233,03 f 199,83 f 158,56 f 134,04 ■1 11.000,- 11,5 f 512,33 1 420,70 f 359,77 1 283,93 f 238,79 ■f 14.000,- 11,5 f652,06 f 535,44 f457,89 f361,37 f303,91 ■f 18.000,- 11,5 f 838,37 f 688,43 f 588,71 f 464,62 f 390,75 ■

Ook andere looptijden en bedragen zijn mogelijk. Overlijdensrisico is ■■
gedekt tot f 20.000.. Geen bijkomende kosten. |UJ

j»^ CMV Bank Brunssum, Kerkstraat 294, tel. 045-251043. I
W£ Ml Van maandag t/m vrijdag zijn wij ook 's avonds tot ■

21.00 uur telefonisch bereikbaar: 045-251043 (Hr. Bartels). I

;gOWwBANK[=i

fftJlL Scholengemeenschap]
■■" MAASANKER
Europlein 12 Maasbracht]

il

OPEN DAG
ZATERDAG 1 FEBRUARI I

van 10.00-12.00 uur I
I

RAFAELSCHOOL 4M

Suikerduossingel 10 Maasbracht 9

M*lrr«brrk
I

School voor Middelbaar Dienstverlenings- |
en Gezondheidsonderwijs (MDGO)
Randweg 2 (Schandelerboord)
Postbus 2974, 6401 DL Heerlen
Telefoon 045-721440, directeur W.J.H. Ortjens

i
I

Wegens overweldigende belangstelling houdt de schooj voor
MDGO-Molenbeek een derde informatie-avond op L

dinsdag 18 februari
19.00-21 .OO uur

E

Belangstellenden dienen zich telefonisch aan te melden bij de
directiesecretaresse mw. A. Landers. -
Informatie wordt gegeven over de Molenbeekse afdelingen

h
1. Interim Algemene Schakelopleiding
2. Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs (HAVO-niveau)
3. Agogisch werk (Inrichtingswerk en Cultureel werk)
4. Civiele diensten en Consumptieve technieken
5. Mode en Kleding (presentatie - realisatie - commercie) \
6. Verzorging (bejaardenzorg - gezinszorg - kraamzorg - ï

zorg voor lichamelijk gehandicapten) 2o,„o f
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I CITROEN GSX 2 kl.
ö 78 i.z.g.st. ’1200,-;,
tstr. 29 Schinveld app.

ÏT 2 Scheel SPORT-
'ELEN, inbouwspea-
(voor en achter), leren
tstuur met naaf voorVW-golf en Jetta-typen.
8 uur 04492-2891.
j. SUZUKI Carry, met

1 kenteken, bj. '81,
10.-. Tel. 045-753590.. RENAULT 18 Break,
9, km.st. 112.000, i.g.st.,
6,-. Ringoven 2,
lesberg.. OPEL Kadett, bj. '79,
st. Bovenderstraat 20,
telbeek.
E zeer mooie MAZDA
b].'7B,metANWß-keu-
irapport. Tel. 04499-

L van le eig. MAZDA
bj. '78, i.z.g.st. Tel.9-3398.. OPEL Ascona, Mazda

en Mini Clubman. Tel.
9-3398.
ÏGEOT 104, 5-drs.,
st.. / 1600,-. St.-Barba-
fjiat 121. Heerlen.
tTvOLVO 343 L autom.,
79. Tel. 045-315948.
L RENAULT 4 TL. bj.
vr.pr. f650.-. Tel. 045-

-töO na J7.00 uur.
~KEVER, bj. '73. Tel.
410588.
tTEIATI3ICL.type'79,

<i. i.z.g.st. Tel. 045--300. _
k. MINI Special, elke
r. toegest. i.z.g.st. Pr.
SO.-. Verl. Broekstr. 62

W.
k. MAZDA coupé 121
Mau bwjr. '79 met spat-
Pschade, le eig. f 4500,-.

lT lzB 3F sport, nieuw
Pot. kl. rood bwj. '78.
igpr. 950,-. Tel. 045--994.

ADA 1300Li.z.g.st.
&gpr. f 900,- bwj. '77, tel.r 421979.

)PEL Kadett bwj.
? apk-gek. sport. Vr.pr.00.- Past. Roselaerspln.
pensbroek.
t FORD Escort 1100L
I. 1983 i.z.g.st. Weusten-
jtstr. 50 ITbroek.

'ÏTgOLF D '78 m. ace.
!st. Gr.met. 04495-5670.
jtstr. 10 Urmond.
ïrïe PONTIAC Phoenix
's., 4 cyl. met gas, kl.
'd, zeer lage prijs. Inr.
S- Autobedrijf Boschker
'n., Heerlerweg 67, Voe-
rtaal, tel. 045-751605.
2UKI busje bestel type

kl. rooa, geheel als
[JW. Inr. mog. Autobe-U Boschker en Zn.,
krlerweg 67, Voerendaal,
.045-751605.
pJAULT 18 TL type '80[st. leeig. kl. beige. 100%
fc. prijs. Inruil mog.
I'obedrijf Boschker en> Heenerweg 67, Voe-faal. tel. 045-751605.». BESTELWAGENS:
W Transit: VW; Renault;
'Uki. Inruil mog. Auto-
pijf Boschker en Zn..
Wei-weg 67, Voerendaal,
.045-751605.
fROEN Dyane.'79, kl.
Pn, perf. cond. Gunst.
N. Inr. mog. Autobedrijf
khker en Zn., Heerler-fe 67. Voerendaal, tel.|751605.
'RD Escort'B2 type 1100
|?etal. beige ± 55.000 km,
JO als nieuw. Inr. mog.
«Jbedrijf Boschker en
v Heenerweg 67. Voe-gaal, tel. 045-751605.
'HD Fiesta 1100 bravo; Ford Escort 1600 bravoen '82; Ford Escort 1300"1; Ford Escort llOObra-
rriet sunroof '83; Fordfc fr a 20 L 3-drs. '84; Opel

?ett 12 de L. 5-drs. '83;
'f diesel GTI-uitvoeiïng■ Honda Civic 1200 '81.
Jantie, linanc. en inruil,
'obedrijf P. Veenstra,
f'erdamstr. 98 Heerlen.

045-725806 na 18.00 uur.J721406.
k. SIMCA 1308 type 78
?t. f 850,-. Heems-

66 Hrl.
L betalen (300- totP-000- voor uw AUTO.
f sloopauto's. Tel. 045-

LpELET! Wij betalenR- tot ’ 15.000- voor
[ auto. Ook sloopauto's.N45-423063.
BtCEDES 200 diesel» 1982 i.st.v.nw. Saab
f turbo bwi. 1982,
[■-'Urs, alle extra s, onder-J'dsboekje i.st.v.nw. Mer-Pes 250 bwj. 1978 auto-
fat, alle extra's i.st.v.nw.L'l Rekord 5-deurs sta-
tcar bwj. 12e mnd. 1981fcst. Peugeot 505 Gl bwj.B 2 i.st.v.nw. BMW 316
Ö- 1979 sportwielen. Pr.POO-. Audi 100 bwj. 1977
pt. Inruil en financiering
teelijk. Te bevr. Auto-pgs. Verl. Klinkertstr. 24
pnsbroek (nabü station)., k. TOYOTA Starlet '78,
PS. Vraagprijs f 2800,-.t 045-720673. Bellen na
"jO uur.
k. DAF 46 i.z.g.st. na 5

■'' 320690. J. v. Stol-
Egstr. 33 Schaesberg.
X als nieuw MAZDA 323> 5-drs. bj. '78, kl. bruin-pt m. trekh. enz. ’3450,-.■ Hendrikstr. 4 Nieuwen-
g?n_
WAULT 5 i.z.g.st. bwj.
I' Heemskerkstr. 14 Heer-L
k. EEND bj. '81 i.z.g.st.■ mgl. Vr.pr. f4OOO. ■;1^045-444737 na 17.30 u.
k. DIANA bwjr. '80 moet
6. Vinkenstr. 77 Heerlen,
,Uj.3ou.
k. MERCEDES 200 D

')r. sept. '81, km.st.'000, i.pr.st. Veldstr. 4unssum.
J>io VAUXHALL Chc-}o 10-77 vraagpr. / 950,-,

100, Nieuwenha-

h- ESCORT 1.6LBravo'" '84, kmst. 34.000. in■St. veel extra's Alb.B'pstr. 85, Meezenbroek-
\>h-n na 17.00 uur. 045--ijö9_
,j~L Senator met deur-

/>de, automaat '78. vaste
■' 6750.- 045-228825.

I I W secretaris president fS^^^^^^^^S m^^^^~mlm\\P^,
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Te k. originele WestfaliaTREKHAAK (compl.) en
afsluitb. Thule imperial
(compl.) voor alle nieuwe
VW Golf- en jetta-modellen.
Na 18 u. Tel. 04492-2891.
Te k. DAF Volvo Marathon
66 (1300 Combi) apk, okt.
'86 ’9OO-; Truytstr. 16
Eygelshoven.
Te k. gevr. SLOOPAU-
TO'S en schadeauto's
vanaf 25 tot 3000 gld
04490-25611 of 04494-
-42264.

Te k. MERCEDES 230 E'81. km. 52.000 ’'22.500--met veel extra's. 045--423167.
Te k. MERCEDES' 230 bwj76, nw. model f 4250 -" Tel04490-20181.

J.man 23 jr. z.k.m. 'n lieveVROUW v. 20-26 jr. m ofzond. kind. welkom. Br.liefst m. foto o. nr. postbus
31191 AD Schaesberg.

Meisje 24 jr. (niet lesb.) wo-
nende te Brunssum, zkt.
VRIENDIN om in de week-
ends mee uit te gaan.
Br.o.nr. BR 259 L.D. Rum-
penerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.

Ik ben 'n attract. zaken-
vrouw v. 33 jr.. gesch. en fin.
onafh., zoek langs dezeweg
kennism. m. een goed uitz.
lm. onafh. man om evt. rel.
mee op te bouwen. Alleen
br. met foto worden be-
antw. 8r.0.n0. GE 161 D.D.,
Markt 3, 6161 GE Geleen.

Weduwe 59 jr. zoekt gezelli-
ge HUISGENOOT. Ben
ï.b.v. ruime woning. 8r.0.-
-no. SB 382 L.D. Fr. Erensln.
4. 6371 GV Schaesberg.

Alleenstaanden heden-
avond gezellige dans- en
CONTACTAVOND metDJ
Richard in het Wapen van
Hoensbroek, Hoofdstr. 432.
Bew. verpl. Beleefd uitno-digend, het bestuur.
Goed idee? 'n Idee voor
twee. OBER BAYERN.
Akerstr.-Nrd. 150, Hoens-
broek.

ALLEENSTAANDEN,
iedere donderdag gezellige
contacWdansavond in de
Piep, Maasliichterl. 4,
Übach over Worms - Ste-
nenkruis. Tel. 045-312912.
Het best. Bew. verplicht.

SWING CLUB (alleen voor
alleenstaanden), nodigt u
uit voor een dansavond ineen mooie atmosfeer "Safa-ri Inn" Löwensafari Tüd-
dern op 31-1-86. En verderiedere vrijdag, aanv. 20.30
uur. S.v.p. bewijs van al-leenst. Tel. 09-4924561032.

J.man 29 jr. v. werk, z. ser.
k.m. j.VROUW 24-30 jr..
kind. g.bezw. Foto op erw.
ret. 8r.0.n0. XE 196 LD,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de.
Heer 58 jr. slank fig.. all.st.,
gescheiden, zoekt een lief,
slank, huiselijk, eenzaam
klein VROUWTJE 45-55 jr.
m. zacht karakter, alleenst.
en liefst z. kind thuis, om
samen ser. een nieuw leven
te beginnen. Schrijf vlug
een eerl. brief m. foto welke
o.e.w. gerctourn. Br.o.nr. SI
237 LD. Baandert 16. 6136
ER Sittard.

OMAFIETS. heren- en da-
mesfiets met en zonder 3
versn. Tel. 045-257371.
PUCH Maxi en Vespa. tel.
04405-1994.
Te k. gevraagd PUCH Maxi
of Zundapp. Tel. 045-
-216100. __
Te k. ZUNDAPP KS 50
sterw., cockp. bj. '82 i.z.g.st.
Eisenhpwerstr. 15 Eygels-
hoven.

SONY-VIDEOSNELSER-
VICE, rep. alle Sonv vi-deoapp. Vicaf. Stationstr.31. Sittard. tel. 10987.
REPARATIES koelkasten,
diepvriezers en bedrijfs-
koel vriesapp. met volle ga-
rantie. Vnesko. Tel. 045-
-727342.
KUNSTGEBITRAPARA-
TIES. Klaar terwijl u wacht.
Duvzings. Beylkensweg 14
Oirsbeek. 04492-4615.

GEBIT gebroken. Klaar
terwijl u wacht. Borsb
en Moers, Streepersti
Schaesberg. 045-315921.
Voor alle koelkasten en
DIEPVRIESREPARA-
TIES: Vroko, 045-441566 of. 461658.
GROENSTRAAT don. febr. a.s. trad. AUW WIE-VERBAL Kaartv.
317000.. TV-reparatie zond

I rijkosten. Z.-Limburg TV
SERVICE. Tel. 045-314
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Wijtu Vi balletje^ehakt I
of n bal letje geßruid? j

Onze slager heeft weer heel wat rundvlees, varkensvlees èn
kalfsvlees voor u door de molen gehaald. Bovendien heeft ie, voor de ï
liefhebbers van een lekker gekruid balletje, de helft van zn gehakt
alvast voorzien van fijne kruiden, specerijen en af en toe wat paprika r
of gesnipperde uitjes. Natuurlijk wèl voor 'n mild prijsje. r
Gehakt half-om-half, Gekruid gehakt half-om-half, f |! !*
500 gram MS 3.98 CQQ 500 grams£S4.48 "7QQ lil ïkilo <m®® 3£8U.Z70 kilo TO®®l&9g/.Ï7Ö ,yaIj Mager rundergehakt, fnn ganofl S^Ü —~ fff uf 500 gram 2*4* 548 QQO 500gram^4.48 7QQ « fe

Uiengehakt f(

Kalfsgehakt, C/IQ 500 gram 5r98 4.48 ~7QQ (■f !<
500 gram **«*

j^sUrtO kilo -^ms^Ai/O IW ï

NIFI IW IN ON^ AQQORT IMFM" BabybroekllÜerS, Noorse Sokken, Witlof, Inr De artikelen in deze advertentiekunt vin

(I *l^VVIMMuM NO mim.araiïe.pakéOshJsof 45% wol/20% viscose/35% ** SOOgram I.^o fi^|^
rV'-^v^ ■ 'iÜ^ute'^w Amselfelder, een iets zoete, rode maxi paars, pak IQCA polyamide, maten 39/40/1 QC Broccoli -i r\n alleen kopen inAiiwnkdswaar één van ,ik. e jfc*|M'^' v"£| S?£^^^Sf«imf,jjjim Joegoslavische wijn, 30 stuks a>®<s 12ti5JLêL..+J\J t/m 45/46. Per paar s®©TW/D SOOgram L.yö vfendeSS^u^Se£ gelden

ÉfX

Grof volkorenbrood, tijgerbrood De Ruyter chocoladevlokken, w^wrht.r W^^^T Ï'S'/-^^^^
0 pflw|N^

ofvolkorenbrood metrozijnen, meikof puur met mgebouwde wasverzachter; Betxl j|| I|T 500gl&48, ~^ .-, gg*||\ ; fca. 480 gram, 100 pak 200 gram 1 £(\ StL ' Qed /fiQ dieetmargarine, OOC fi QP C^^^'>--'"i3l\ < * —gratis gesneden 3M Nü 1.00 +20% gratis Nü LfoiJ 2 23 4 5 *** AU^ kuip 500 gram ,3« 5 Nü °^° k^\f^%" 1
Mellona bloemenhoning, W^LW^SÊ^mmmmWWW Zwitsal babyshampoo, A 7JT |.l I 11^BlIffiffPTO^BB ir$oudeiH?^^ I
Pot nrr\ BS\IMffIm\MÊÈMTSmM flacon 300 ml WW4fiïMm^ 500 gram j*4B4.48 7QO ■ M
450gram <^3.69 IlliißJlluM V)H U^MÖt^'^lW £1 Wo /-^O T&\
n , . -. Ski-, schaats-of trimsokken, **

BöaL*"' ~■ * — „ , .. IRaak cassis ofcense , 1 Tulpen boeket, AOR* één maat, pasbereik OQr: Granny Smith, OQO ED 500 gram &4S 4.48 TnO afbeTt heijn W
fles 1 hter Nul.H^ per bos H.t7o 39/45. Per paar zak± 2 kilo O.bJQ kilo 234 s AO^/bJO fjtfWïïgJWl^

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.


	Limburgsch dagblad 30.01.1986
	Goede morgen VAN DE HOOFDREDACTEUR
	Het weer
	Jaar
	Lloyds keert een miljoen dollar uit aan nabestaanden van astronaute
	Nog eens 5000 bedden weg uit ziekenhuizen
	Jordaniër schiet Israëlische soldaten dood
	Limburgs Dagblad sport
	Staatssecretaris blijft bij voorgenomen tariefsverlaging Specialisten 'draaien' maandag weekenddienst
	Stuwraket Challenger dreigde in bewoond gebied te vallen
	Vegin: gasprijs kan acht cent per kuub omlaag
	De Koning: niet voor iedereen 32-uren week
	strips en reportage in gesprek
	Centrumpartij (4)
	For Peace (4)
	Appel
	Over de KRO ook veel positiefs
	Anti-semitisme
	recept Chili olanda
	Communistisch (2)
	Communistisch (3)
	Oplossing van gisteren
	puzzel van de dag
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad b.v.
	'Maatregelen kunnen 650 miljoen gulden opleveren' De Graaf: harde aanpak fraude met uitkeringen
	Pakkans'
	Israël bombardeert kampen van Palestijnen
	Werkgroep
	De Ruiter kant zich tegen SDI
	Leerlingen van de Jacobusschool
	binnen/buitenland Nog veel kritiek op voorstel nieuw sociaal stelsel CDA en VVD tegen afzakken WAO-ers naar de bijstand
	Commissie meldt Winsemius: Rapport over opslag kernafval deugt niet
	Schadeclaim KNVTO bij Vervoersbond FNV: een miljoen gulden
	CCC laat weer van zich horen
	Museveni beëdigd als president van Oeganda
	Vliegtuigje neergestort: 21 doden
	PUNT UIT Tarieven
	Granaat
	Zwart geld
	Boos
	Omgekomen
	Te grabbel
	Achtervolging
	Drilboren
	Ontzetting
	Vermoeden
	'Roger, throttle up' waren de laatste woorden Alles leek weer een succes te worden...
	binnen/buitenland Reagan na ondergang van space shouttle: „Niets houdt hirr op” ONTZETTING NA RAMP MET DE CHALLENGER
	Challenger werkpaard van ruimteveervloot
	eavanceerd
	Zorgen
	BEURS-OVERZICHT Mineur
	Lokaal
	Weinig kans
	Vormgeving
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	Werkgeversvereniging bepleit vorming 'technisch' lyceum Bedrijfsleven vraagt vooral hoger opgeleiden
	Pond zwalkend op valutamarkt
	Lager disconto Japanse banken
	economie Op 100ste verjaardag overname van AEG te verwachten Daimler-Benz bijna Duitslands grootste
	VS studeert op stabilisering valutamarkten
	Beurs & Valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	Vendex neemt kledingzaken Nelemans over
	NEW YORK Dow Jones
	Nederland 2
	Duitsland 1
	Duitsland 2
	Duitsland 3/WDF
	Duitsland 3/SWF
	België/BRT 1
	België/BRT 2
	SSVC
	Radio 1 RADIO
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	België/RTBF 1
	België/RTBF 2
	TV 5
	SKY Channel
	Radio 5
	televisie en radio Nederland 1 TV DONDERDAG
	Music Box
	Europa TV
	ROZ
	BRT 2
	RTL-Plus
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	RADIO
	Belg. Rundfunk.
	Luxemburg/RTL
	Springsteen's saxofonist kan ook nog zingen The Big Man' Clemons doet 't er tussendoor door rené van zandvoort
	JANUARI POPAGENDA
	FEBRUARI
	Schema
	show NA VERONICA VANAF MAANDAG OOK BIJ EUROPA- TV 'Countdown' voortaan zes maal per week
	POP CORNER Nationaal kampioenschap gitaarspelen
	Top-folk in De Nor
	George Baker selection in zonovergoten Hawaii
	Nederlandse top veertig
	tijdje vrij Van der Biesen: driekwart eeuw oud
	Toerisme Italië dreigt gevoelige klap te krijgen
	Zwarte Woud weliswaar ziek, maar blijft toeristische trekpleister
	SPIJS EN DRANK
	Experts
	RUIMTE IN HET ZWARTE WOUD
	Antipathie
	Dynamiek
	KORTE TOER
	Bewijs
	Fouten
	Hazebats
	Hazebats(2)
	Rekenen
	Bhagwan(2)
	Koffie
	Slachtoffers vliegramp begraven
	Weg vol olie
	Versneld
	Valse horloges in versleten wagen
	Overleg tussen Sjinskoel en gemeentebestuur
	Huize Op de Bies Schimmert moet wijken voor Oost-westbaan Tehuis voor zwakzinnigen in middengebied Landgraaf door math wijnands
	Stoomketels in een jasje
	Voor verdienste als promovendus aan TH Eindhoven Waubacher krijgt reis van Shell
	Plasmadepositie
	Gemeentepolitie start met nieuwe systeem Alarmsticker in Kerkrade
	Toch 77 woningen aan Romeinenstraat Kerkrade wint Kroon-procedure
	Drank teruggeronden in garagebor in Eygelshouren Drankinbraak in Sittard opgelost
	Tas gestolen
	In de pas
	Belgische 808 steekt bij onderzoek handje toe Eigenaresse 'Cicero' ontkent valsmunterij door jan a.c. de klerk
	Illegale ideofabriek was werk van maniak
	CRI
	Klimeefening bij viaduct
	provincie CDA steunt verzoek Volvo voor uitstel van 'schonere' auto
	'Politieke stellingname' uit rapport Arubaanse regering en Melchior weer rond de tafel
	Kritisch Faunabeheer wil jachtverbod op Maasplassen
	Risico
	Samenwerken
	LSO-DIRECTEUR BRONCKERS OVER GERUCHTENSTROOM NA FORUM-PLANNEN: „Die indianenverhalen moeten de wereld uit!” door jos frusch
	Sleutelwoord
	Informatie over Vrije School
	Duits-Nederlands inter-parlementair overleg over drugs
	Kleyn
	Eerste twee verdachten 18 maart voor de rechter Begin berechting in ABP-affaire
	Van Z.
	Gekruid
	Jaaroverzicht Belgische pendelaars 'op verzoek'
	Geen volwaardig grenskantoor aan autoweg Elsloo/Boorsem
	provincie ALS CEREMONIEMEESTER TEMPELEERS Bèr Essers leidt voor het laatst leden van kabinet naar ”schavot” door bèr dohmen
	Jan Gielen na Zwitserland-reis: „Roodbonten met Simmentalers meer mans” door jan van lieshout
	Enthousiast
	Open dagen
	Wachtlokaal
	IN NOTA RIJ BEGIN VAN CAO-OVERLEG Philips wil sociaal beleid vernieuwen
	Instrumenten
	Onderzoek: consumentenonderwijs moet
	Crondwater
	Tien miljoen
	VAN LINKS NAAR RECHTS Politiek in de regio Voormalig lijsttrekker PPR naar lijst Burger Belangen
	Maatregelen
	Toetsen
	OOSTELIJKE MIJNSTREEK REDACTIE: 739282 JOURNAAL Heerlen
	Eygelshoven
	Brunssum
	Simpelveld
	Nieuwenhagen
	Merkelbeek
	Fout geparkeerd ten gunste van de verkeersveiligheid Heerlenaar stapt met vonnis naar gemeente
	AKTIEGROEP BIJT IN HET ZAND Varkensfokker kan terecht in Oirsbeek
	oostelijke mijnstreek Plaatsvervangend direkteur Openbare Werken Heerlen 'zwaait af Miljoenenbesparing als afscheidsgeschenk
	INBREKERS GEPAKT
	Vocale prestaties in Luik wekken interesse Stadttheater Aachen Waalse pers roemt prestatie St Lambertus door rené van zandvoort
	De Winkbülle
	De Woeësjjoepe
	Kalk an de Boks
	Familiezitting
	De Naate
	Schaesberg
	De Streupers
	Kerkrade
	Nederlandse schakers volledig van slag Stuk voor stuk naar nederlaag
	Michel Hidalgo neemt ontslag
	Theo de Jong: „Wij zijn niet van plan alleen de miljoenennavordering te betalen” Aangeslagen spelers bundelen krachten
	Bij titelwinst in Mexico Ton voor Mannschaft
	Inventariseren
	Tweede Kamer
	Zesdaagse Rotterdam Moser Clark, wie anders
	Handballers: weer verlies
	„HET MOET AFGELOPEN ZIJN MET DISPENSATIES” Rob Jacobs: cursusgeld terugvorderen
	SPORT KORT Elly van Hulst indoorrecord
	Keelkampers in kwartfinale
	Hernieuwd duel Kasparov-Karpov
	Belgisch bekervoetbal
	Lerby blijft
	Di Stefano Valencia-coach
	Blanchard aan slag
	Jan van Uden: „Team is in breedte sterker geworden” Crossploeg Unitas: plaats in top-tien
	Vorm
	Arnouts houdt spanning erin
	De uitslagen:
	sport OPEL-TEAM HUURT BELGISCHE CRACK IN Guy Colsoul geeft rallystrijd cachet
	Grasmat Baandert prima bespeelbaar
	Charleroi: poen terug
	Gêne Gerards nog twee jaar bij OFI Kreta
	MANFRED DONIKE: FORSE STIJGING DOPINGMISBRUIK Gewichtheffers en bodybuilders grote boosdoeners
	SPORT KORT Gewestelijke kampioenschappen
	Voorwedstrijden
	Seizoenkaarten Roda JC
	Break-Out op dreef
	Trainerscarrousel
	Midweeklotto
	EN VERPER
	Dissonant
	'Ik reken Raas en Post niet meer tot grote wielerkenners' Knetemann gaat meer aan zichzelf denken
	sport Worstelkampioenen recipiëren morgen in Schaesberg Simson ondanks titel financieel in de kou Van onze medewerker HARRY SCHOLTES
	Hennie Kuiper traint op de Limburgse wegen
	Afdeling Limburg: 370 wedstrijden zonder echte fluitisten! Schrikbarend tekort aan scheidsrechters

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8
	Ann. 9
	Ann. 10
	Ann. 11

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128

	illustraties
	Karel-de-Grote-Prijs voor alle Luxemburgers
	Een groep jonge ondernemers uit Vlissingen heeft een houten behendigheidsspel ontwikkeld, de zogenoemde „duivelsknoop", waar nu al grote vraag naar bestaat. Het unieke van deze „besloten jeugd vennootschap", die ondermeer tot stand kwam in samenwerking met de juniorkamer Walcheren, is het feit dat het produkt volledig in eigen beheer is ontworpen. Ook de inkoop van het materiaal, de produktie, de verkoop en de distributie worden door de jongeren zelf gedaan.
	de bonkige baarden
	panda
	Journalisten in het straalaandrijvingslaboratorium van Pasadena in de Amerikaanse staat Californië die de reis van de ruimtesonde Voyager-ii verslaan, kijken naar televisiebeelden, kort na de ramp met het ruimteveer Challenger. In beeld: de moeder van de verongelukte Christa McAuliffe.


