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WAPENVONDST IN
morgenVAN
Goede

DE

fje rentestanden zijn de toonlad■<krs van de economie. Heeft de
"tapcnise premier Nakasone niet
gesteld dat een verlaSf'ig van de rente wereldwijd een
ritiut> teweeg brengt, waarop het
beter dansen
*? Zon uitspraak van een regeTlngsleider van een toonaangeland kan golfbewegingen
Wij kunnen gewoon in
*lge.i gebied terugkeren. Hebben
"■aar ook niet instanties als Vermogensbeheer, banken, makePars, voorzien dat de rente verder zal kunnen dalen als de dollar
tenminste geen bokkesprongen
Duidelijk is wel dat Nemet een lage rentestand,
rPgebouwd in een rustige wel'Qverwogen beweging, het beste
.jond voor investeerders is geble*en. Dat is een ander geluid dan
de pessimistische verhalen dat
"'ij vanwege onze ambtelijke re9elarij gemeden worden als een
ixland zonder zon. Dat is niet
Jtist. De beurs van Amsterdam
z° is vanuit Genève bekend gehaakt - was voor dollar-invesbeter dan het vermaarde
Wall Street in Amerika zelf. Na
,"ederland werd ook op de beurzen van Frankfurt, Wenen en Parys goed geld verdiend. Mocht
yinsterdam zich in de kaart wilkn spelen voor de Olympische
Spelen dan kan het gunstige
"eursklimaat mogelijk toch een
Tal gaan spelen als de charme van
pa.rijs of het lente-achtige klimaat van bijvoorbeeldBarcelona
Gewicht in de schaal gaat leggen.
"e dollar, feitelijk Uncle Sam's
sPinazie is beneden de f2,80 geraakt. De komeetachtige sprongen naar bijna vier gulden zijn
°-ls Olympisch record vergeeld in
de annalen van de geschiedenis,
koffie, olie. benzine en vele ande-

vend

fx-aakt.

derland

-

Te goederen hangen in prijsvor-

ming van die dollar af. De zachte
landing van het Amerikaanse be-

taalmiddel, zoals destijds door
niinister Ruding in Washington
bedoeld, is ingezet. Goede Mor9eu. een goede landing is nooit

een slechte daling.

Het weer
jialf tot

zwaar bewolkt met

kans op sneeuw. MiddagtemPeratuur rond of iets onder
«et vriespunt. Matige wind

|>it zuidoost tot oost.

Donderdag t/m zaterdag:
selend bewolkt, af en
s
leeuw en lichte vorst.

\

'\

wistoe

VANDAAG:

*onop:
08.46 onder: 16.46
■naanop: 07.07 onder: 14.07

MORGEN

,| *onop:

"

08.46

onder: 16.48

toaanop: 08.26 onder: 15.03

Koffie
De nieuwe burgemeester van Sao
Paulo, de linkse
Janio
Quadros,
heeft een einde gemaakt aan een
diepgewortelde
Braziliaanse traditie: de gratis koffie
in
hoeveelheden
laar keuze op het werk. Of het
n U gaat om openbare diensten
particuliere bedrijven, de
koffie staat de hele dag ter beschikking van het personeel,
dat er naar believen in kleine
"ttokkakopjes uit schenkt. In
een brief aan zijn ondergeschikten schrijft hij dat ze
yoortaan alleen 's morgens en
's middags een kopje krijgen.
En voor zon maatregel geldt
"naar één woord: troosteloos.

Jtf

Diploma’s uitgereikt
voor springmeester

Opnieuw
aanhouding
in Sittard

Van onze
correspondent

ARNHEM

Hoofdredakteur: Ben Romijn, adjunkt-hoofdredakteur: Jan Ros

overtuigd
evenwicht. Zwemmend voldoende
heeft hij de kant bereikt van het verhaal van de
en vervolgens enkele schipper en liet hem
honderden meters door binnen.
Intussen was het schip
de uiterwaarden gelopen. Hij belde aan bij stuurloos verder gevahet eerste woonhuis dat ren. De vrouw van de
schipper lag benedenhij zag, maar de bewoner wilde niet gelijk deks "listig te slapen. In
opendoen. Uiteindelijk het Gat van Ingen liep
was de bewoner toch het vaartuig met een

klap tegen de oever. De
geschrokken
wakker
liep
naar de
vrouw
stuurhut, maar vond
daar haar

man niet. In

paniektoestand

waarschuwde ze de Rijkspolitie te water. Enkele
uren later kwam het ver-

lossende bericht dat de
man ongedeerd was.

—
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Beslag op villa
Johan Cruijff

Een Catalaanse bank heeft voorlopig beslag laten
leggen op de villa en de banksaldi van Johan
Cruijff. De Spaanse bank heeft nog een vordering
van bijna 400.000 gulden op de huidige technisch-directeur van Ajax. In
de tijd dat Cniijff bij Barcelona speelde, stond de Banca Catalana garant
voor betalingen aan de fiscus van 200.000 gulden. Dat bedrag werd nooit
terugbetaald. Door rentes en boetes is dat bedrag opgelopen tot 385.000
gulden.

Zie verder onze sportpagina's

door rob peters

-

SITTARD
Gisteren is opnieuw een verdachte in de
zaak van de aanslag op Jan
Collard uit Elsloo afgelopen
donderdag voor het Sittardse
aangehouden.
ziekenhuis
Het gaat om een 37-jarige
zoon van het echtpaar C. dat
maandag al op verdenking
van verboden wapenbezit
van het bed werd gelicht.
Welke rol C. jr in de zaak
speelt, is door de Sittardse
politie niet meegedeeld, maar
geconcludeerd mag worden
dat hij de in totaal acht in beslag genomen vuurwapens in
de ouderlijke woning heeft
ondergebracht.

’GEVOLG

-

Waar de gevonden vuurwapens vandaan komen en of er met deze wapens is geschoten, wordt nog onderzocht. Politie en justitie blijven
uiterst terughoudend met informatie over het nu al dagen durende
grootscheepse onderzoek, waarbij
nog steeds 35 rechercheurs zijn betrokken. Wel heeft gisteren een
woordvoerder van de Heerlense politie ontkend dat de moordaanslag
in Sittard in verband wordt gebracht met de moord op de Hoensbroekse vrachtwagenchauffeur Van
der Sluys.

te voor een bedrag van een miljoen gulden per jaar binnen de
perken te houden. Gebeurt dat
niet, dan is een ongekende epidemie van iepeziekte onvermijdelijk, waardoor een reëel gevaar
bestaat dat de iep op den duur
praktisch zal verdwijnen. Dat
betoogde ir. F. Stuurman van
Staatsbosbeheer gisteren tijdens
de maandelijkse persconferentie
van de stichting Natuur en Milieu.

(ADVERTENTIE)
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Met grote overmacht
hebben de Westduitse politie en grenspolitie het
bouwterrein van de opwerkingsfabriek in Wackersdorf ontruimd dat bezet

-

De vakcentrales
FNV en CNV hebben in 1985
veel njinder leden verloren
dan in de jaren daarvoor, «oen
liet ledenbestand jaarlijks met
enkele tienduizenden tegelijk
afkalfde. Niettemin bleef hel
ledenverlies ook in 198.". aanzienlijk: De grootste vakcentrale, de FNV, verloor circa
8.800 leden en de achterban
van hel CNV slonk met 4.200
koppen.

UTRECHT

Miljoenen
UTRECHT -» De regering zou tot
1990 een kleine 50 miljoen gulden
in de bestrijding van iepeziekte
moeten steken, daarna is de ziek-

AANTREKKEN

vakbeweging

Ziekte bedreigt boom

nodig voor
behoud iep

VAN

Ledenverlies

-

Maar de verliescijfers paklen

Weigering

Reagan stopt

WASHTINGTON

- President

leider Muammar Gaddafi te
behandelen 'als een paria'
wegens zijn vermeende steun
aan het internationaal terrorisme. Dit zei de president
dinsdagavond
(vanmorgen
02.00 uur onze tijd) tijdens
zijn persconferentie in het

Witte Huis.

„Als deze maatregelen geen einde
maken aan het terrorisme van Gaddafi, dan beloof ik dat er nieuwe
maatregelen zullen worden genomen", aldus Reagan. Hij legde er de
nadruk op dat de steun van de Libische leider aan het terrorisme vast-

staat.
Reagan roept de „vrienden in WestEuropa en elders op zich bij de Verenigde Staten aan te sluiten en Gaddafi te isoleren".
Reagan heeft in zijn 'order' een nationale noodtoestand afgekondigd,
waarmee hij de bevoegheid krijgt
handelend op te treden bij 'een ongebruikelijke en
buitengewone
dreiging voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van
de VS.
werd door tegenstanders

(ADVERTENTIE)

van kernenergie. Met ket-

tingzagen baande de politie zich een weg door het

LAATSTE
NIEUWS
Éft Pak 250 gram OrrO

6ri Pak 500 gram U./^7

derzoek naar de gevolgen van een
hypothetisch ongeluk met een kernenergiecentrale en naar de maatregelen die moeten worden genomen om de nadelige gevolgen ervan te voorkomen. Het onderzoek

dichte Beierse bos waarin
het bouwterrein ligt. Zij
haalde circa 1.000 betogers van het bouwterrein
en maakte hun huttendorp
met de grond gelijk. Er waren 2.000 agenten ingeschakeld om de betogers
en hun 158 hutten en tenten van het bouwterrein te
verwijderen. De ontruiming verliep zonder incidenten. Het was de tweede
maal dat het huttendorp,
dat bedoeld is als een
„permanent" protestkamp.
door de politie met de
grond gelijk werd gemaakt.

TOU^^

(BHBf

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Kema: gevolgen ramp
kerncentrale beperkt
dergelijk ongeluk met een kernenergiecentrale is overigens praktisch te verwaarlozen en bedraagt
minder dan één keer per honderdduizend jaar.
Dat blijkt uit een oriënterend on-

Sancties tegen Libië

Reagan heeft besloten vrijwel alle economische of handelsbetrekkingen met Libië
te verbreken en heeft de wereld opgeroepen de Libische

\

Economie

Laatste Nieuws
economische
betrekkingen

jaar aanzienlijk lager uit dan bij
voorbeeld in 1984, toen de FNV
45.000 leden verloor en het CNV
15.000. De FNV, die eind 1984 nog
915.000 leden telde, blijft dank zij
de meevallende verliescijfers nog
ruim boven de 900.000 leden. Het
CNV (eind 1984 301.000 leden) zakt
nu echter onder de „magische
grens" van 300.000. De MHP, de
derde vakcentrale in ons land, wist
het ledental in 1985 te stabliseren
op rond 108.000.
Woordvoerder J. Maat van de FNV
en zijn collega J. Immerzeel van
het CNV laten zich niet verleiden
tot „rozig optimisme", maar ze
spreken wel van een opmerkelijke
kentering ten goede. Maat denkt
dat er aanleiding is om de oorspronkelijke FN V-prognoses voor
de komende jaren bij te stellen. Hij
mikt voor 1986 niet meer op het geplande ledenverlies van circa
10.000, maar op quitte spelen. Bij
het CNV durft Immerzeel wel de
voorspelling voor zijn rekening te
nemen dat er in 1986 voor de
christelijke vakcentrale weer een
winstje in de lucht zit.

Sinds de jaren dertig bedreigt de
iepeziekte, een schimmelziekte, de
iepen in ons land. De afgelopen vijftien jaar is de ziekte steeds aggressiever geworden, waardoor een
grootscheepse aanpak noodzakelijk
is geworden. Mocht de Nederlandse
iep aan de ziekte te gronde gaan,
dan zal het alleen de drie grote stevakbondswoordvoerders
den al vele tientallen miljoenen gul- Volgens
dens kosten de bomen op te ruimen Maat en Immerzeel is de forse daling van het ledenverlies bijvooren te vervangen, aldus Stuurman.
beeld een gevolg van het aantrekken van de economie, waardoor de
bedrijvigheid toeneemt en de
werkloosheid niet verder groeit.
„Dat is altijd gunstig voor de vakbeweging".
Een plan van Staatsbosbeheer en de
Plantenziektekundige Dienst om
Volgens hen blijkt uit de ledenalle veld-iepen die een voortdurende bron van besmetting vormen, uit ontwikkeling ook dat de vakbeplantingen weg te halen en te ver- bondsachterban blijft vertrouvangen, viel bij alle partijen in goe- wen in de koers die de vakbewede aarde. Minister Braks van land- ging vaart en waarbij arbeidsbouw weigerde echter, het voor 1985 tijdverkorting als werkgelegengevraagde bedrag van 9 miljoen gul- heidsinstrument een belangrijke
den beschikbaar te stellen en gaf plaats inneemt.
slechts de helft.
JOHANNESBURG - De zes
Doordat Staatsbosbeheer vorig Amerikaanse Congresleden, die een
jaar slechts 4,5 miljoen gulden bezoek brengen aan Zuid-Afrika,
kreeg om de bestrijding van de krijgen geen toestemming ANC-leiiepeziekte aan te pakken, is het al- der Nelson Mandela in de gevangeleen mogelijk geweest in het noornis te bezoeken. De zes brengen een
den en het westen van het land movijfdaags bezoek aan Zuid-Afrika
gelijk een begin te maken met het op uitnodiging van de Zuidafriweghalen van veld-iepen.
kaanse Raad van Kerken (SACC),

-

gef...

-

Een schiphet
motorschip
van
Bonafide is gisteravond
ter hoogte van Eist
overboord geslagen. De
man, alleen in de stuurhut, wilde even een
plasje doen. Daarbij
verloor hij echter zijn

per

ARNHEM Ook na een zeer ernstig
ongeluk met een kernenergiecentrale, waarbij alle veiligheidssystemen falen, de reactorkern niet
meer wordt gekoeld en radioactieve stoffen vrijkomen, blijven de gevolgen beperkt. Er zullen geen doden vallen, de drinkwatervoorziening komt niet in gevaar en de radioactieve besmetting van landbouwgewassen is alleen ernstig
ten aanzien van die gewassen, die
op het veld staan en binnen twee
maanden na het ongeluk moeten
worden geoogst. De kans op een
...van harte

68e jaargang nr. 6.

Plassende schipper overboord

MUNSTERGELEEN

HOOFDREDACTEUR

—

Waterval

\*A

is uitgevoerd door de Kema, het
onderzoeks- en researchinstituut
van de Nederlandse elektriciteitsbedrijven.
Volgens de Kema is in onderzoeken naar de gevolgen van ongelukken met kerncentrales tot nu toe
gerekend met te grote hoeveelheden vrijkomende radioactieve stoffen. Dat leidde er in die studies toe
dat de gevolgen van zon ongeluk
werden overschat: de berekende
stralingsdoses en het aantal acute
slachtoffers kwamen veel te hoog
uit.

(ADVERTENTIE)
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lancering
-

CAPE CANAVERAL
De lancering van het ruimteveer Columbia
is gisteren voor de vierde maal uitgesteld. Wegens slechte weersomstandigheden moet de Columbia
nog zeker twee dagen aan de grond
blijven, zo heeft de NASA meegedeeld. De lancering had gistermiddag plaats zullen vinden.
De lancering van de Ariane-raket,
die voor zaterdagnacht op het programma stond, is wegens technische problemen vijf dagen uitgesteld. De Ariane-raket zal twee observatie-satellieten in een baan om
de aarde brengen: de „SPOT"
(Frans) en de „Viking" (Zweeds).
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strips en reportage

Toneelacademie Maastricht na
38 jaren thans kreoeergeval af
door bèr dohmen

-

MAASTRICHT
Er valt niet
aan te ontkomen. Wie de toegangshal van de Toneelacademie Maastricht betreedt,
ontmoet er zichzelf. Gaat
langs niet te vermijden vlakke
en gebogen spiegelwanden
een confrontatie aan met de
gestalte van zijn ego. Een figuur, die een stap verder op
een symbolisch aangeduid
podiumvlak in de vloer, wordt
getranformeerd tot een langgerekte karikatuur. Het leven
gerelativeerd en en passant
de spiegel voorgehouden.
Toneel. Dit kunst-object van
Marinus Boezem vormt het
bespiegelend element dat is
toegevoegd aan de gerenoveerde en uitgebreide toneelacademie. Ook minister Deetman zal vrijdag 17 januari,
wanneer hij de fraaie behuizing van het instituut officieel
opent, die confrontatie via het
'spiegel-object' niet kunnen
vermijden. Maar niet alleen
met zichzelf. Ook met de to-

neelacademie, die momenteel
allesbehalve op soufleurstoon zijn plannen bekritiseert om dit instituut met
liefst 42 procent te kortwie-

ken.
Wanneer de bewindsman de Maastrichtse toneelacademie zijn definitieve behuizing officieel toebedeelt,
zal dit instituut tevens voor het eerst
in de 38 jaren van zijn bestaan krepeergeval af zijn. Albert van Dalsurn, een van de oprichters, zal
destijds niet hebben kunnen bevroeden, dat de toneelacademie in
de cultuurstad Maastricht bijna vier
decennia lang in dit opzicht een ongehoorde reputatie zou staande
houden.
Met de huisvesting van de toneelacademie, een rijksinstituut onder
gemeentelijk beheer, is het vanaf
de oprichting een kwestie van behelpen geweest. Die behuizing
bleef jaren lang even provisorisch
als de coulissen, waarmee de tot
acteurs en actrices gerijpte studenten in hun latere toneelcarrière vertrouwd zouden raken. In tegenstelling tot die coulissen, bleef de behuizing echter meer dan een generatie lang op het toneel.

Instortingsgevaar
De nu gerenoveerde academie is in
feite weer terug in eigen honk. In
1948, het stichtingsjaar, werd aan
de Lenculenstraat het voormalige
protestants weeshuis betrokken.
Een 17e eeuws monumentaal
pand, in feite gebouwd op en tevens leunend tegen de eerste
stadsomwalling van 1229. Het gebouw, dat ook nog dienst heeft gedaan als Bonnefantenmuseum,
ontpopte zich echter weldra als
bouwtechnisch zeer gedateerd. De
studenten uit die jaren moeten de
toneelleerschool zeer toegedaan
zijn geweest. Ook de nodige dosis
onverschrokkenheid kan hun niet
worden ontzegd, getuige de onthutsende conclusies van een gemeentelijk onderzoek in 1970 naar de
bouwkundige staat van het pand. In
het onderzoeksrapport werd onder
meer gewag gemaakt van 'direct
noodzakelijke stutwerken' en
waar niemand van opkeek - van
'mogelijk instortingsgevaar.
Er werd een soort 'vluchtplan' op-

-

"

Pagina

Oriëntatie op Reizenfestival
Een vakantiebeurs is een uitstekende gelegenheid om zich te
oriënteren op het land, de
plaats, de plek waar men zich
bijvoorbeeld in zomermaanden
vermeien wil. Het Internationaal Reizenfestival komend
weekeinde in de stadsschouwburg in Heerlen vormt bij uitstek zon gelegenheid. Joegoslavië is er het gastland, maar ook
ted van andere vakantielanden
presenteren er zich op velerlei
manieren. De sfeer er om heen
zal bijzonder aantrekkelijk zijn.
LD Tijdje Vrij komt morgen op
dit Reizenfestival uitvoerig terug. In derubriek Spijs en Drank
wordt geattendeerd op gerechten waarvoor men niet naar het
restaurant maar naar het café
dient te gaan.

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid graag ingezonden brieven va 4
lezers op. De brieven dienen betrekking te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te zij'
geformuleerd. Brieven die te lang zijn, worden ingekort of geretourneerd.

Aanslagen
Na de gruwelijke aanslagen in
Rome en Wenen wordt 't tijd dat
alle landen zich samenpakken
om tegen het terrorisme te strijden. Er is al eerder gesuggereerd om samen te werken,
maar er zijn nog altijd landen
die de PLO een hand boven het
hoofd houden. In feite zijn ze

mede schuldig, want een land
dat niet honderd procent tegen
het terrorisme is, is in feite verdacht.

gesteld dat resulteerde in een ver-

huizing naar de aangrenzende Stedelijke Muziekschool. In dit 19e
eeuwse gebouw, eens een openbare lagere school, was allerminst
instortingsvaar te duchten. In feite
was dit het enige winstpunt. Al was
het voldoende soliede, als onderdak voor een toneelacademie
kreeg het een dikke onvoldoende.
Niet alleen wegens de inrichting,
maar ook door de te beperkte ruimte. De stormen, die tegen het einde
van de jaren zestig hevig hadden
gewoed wegens het door de Mammoetwet afgedwongen huwelijk
tussen de toneelacademie en het
Maastrichts Conservatorium, waren inmiddels zodanig geluwd, dat
serieus gedacht kon worden aan
het herinrichten van de voormalige
muziekschool tot toneelacademie.
Ondanks behoorlijk vertimmeren,
bleef het onverminderd behelpen.
Zo moest het te krap gebleven onderdak worden gedeeld met het
voormalige Groot Limburgs Toneel.
Tekenend vooral voor hoe de gemeente Maastricht in die jaren tegen de toneelacademie aankeek, is
het welhaast anecdotisch gegeven
dat de toneelstudio drie avonden in
de week diende te worden afgestaan als repetitieruimte voor twee
plaatselijke muziekkorpsen.

Slowmotion
Die tijd is voorbij. Ook de meer
recente periode dat het instituut
zich zag opgedeeld in dependances. Ook Den Haag vond het, na
hevig aandringen door de gemeente Maastricht, uiteindelijk
welletjes met het gesol in de Limburgse hoofdstad. Het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen betoonde zich echter uitstekend vertrouwd met de techniek
van de slowmotion. Vooral toen
het aankwam op het verlenen
van het fiat voor de definitieve
huisvestingsplannen. Het kwam
de toneelacademie te staan op
het uitsparen van een slordige
miljoen gulden op zijn vernieuwde behuizing. Met het totale project is een bedrag van ruim 7,5
miljoen gemoeid, waarvan vijf
voor rekening van het rijk, anderhalf voor die van de gemeente

de bonkige baarden

Maastricht en één miljoen ten
laste van de provincie.

Trouvaille
Van beperkte ruimte is bij het vernieuwde onderdak van de toneelacademie geen sprake meer. Het
instituut beschikt thans over én het
voormalige weeshuis én de voormalige muziekschool. Beide gebouwen zijn gescheiden door een
ruime speelplaats. De Maastrichtse
architect Jan Dautzenberg, een notoire woekeraar met ruimtelijke gegevenheden, slaagde er in beide,
apart staande gebouwen als het
ware onzichtbaar en onmerkbaar te
verweven tot één complex. De trouvaille daarbij was het onder de
speelplaats realiseren van een relatief grote theaterzaal
met 120
zitplaatsetn en een studentenkantine. Wie zich van het ene gebouw
naar het andere begeeft, heeft
daarbij allerminst het idee zich te
bevinden in een soort onderaardse
verbinding, die tevens toegang
geeft tot de theaterzaal. De van een
glaswand voorziene studentenkantine kijkt uit op een met behulp van
grote en grove Naamse stenen
aangelegd amphitheater naar
Grieks model. Een toepasselijker
entourage voor een toneelacademie laat zich nauwelijks denken. Bij
het herinrichten van beide gebouis Dautzenberg met veel respect voor de monumentaliteit te
werk gegaan. In het voormalige
weeshuis, dat voor een belangrijk
deel het respresentatieve gedeelte
van het instituut vormt, zijn tal van
oude ornamenten gehandhaafd. In
de foyer, gedomineerd door een
neo-barokke schoorsteen, pronkt
de ooit weggepleisterde stadsmuur
weer als een historische decoratief.
Een wenteltrap, die naar het het ondergrondse theater leidt, is aangebracht binnen de ommuring van
een oude waterput. Voor het aanbrengen van eigentijdse toevoegingen is echter niet geschroomd.
Daartoe behoren onder meer de
glazen z.g. vliesgevels aan de achter- en zijkant van het complex.

-

-

wen-

Lage drempel
De toneelacademie telt thans

zon

25 lokalen in grote verscheidenheid
van afmeting en geoutilleerd naargelang de funktie. Een pièce de résistance in dit opzicht vormt de semie-professioneel uitgeruste televisie- en tevens geluidstudio.
De Toneelacademie Maastricht
met zijn 130 studenten en 43 docenten waarvan de helft parttime
is thans definitief onder de pannen. Groot is de belangstelling van
gegadigden voor een opleiding,
klein is de oogst. Jaarlijks melden
zich zon vierhonderd kandidaten.
Na een moeizame selectie worden
er ongeveer zestig toegelaten.
Daarvan valt ruim tweederde tijdens de zeer zware vierjarige rit
voor het brevet van acteur of toneeldocent af.
Al lijkt de oogst klein, omdat talent
nu eenmaal een kwestie is van
kwaliteit en niet van kwantiteit, de
impulsen die van dit instituut uitgaan naar met name het amateurtoneel in onze provincie zijn niet
weg te poetsen. De twee provinciale toneeladviseurs, vrijwel alle toneel-juryleden en de meeste toneelregisseurs in Limburg zijn alle
"ex-toneelacademici" uit Maastricht.
De toneelstudenten en -docenten
plegen hun instituut weliswaar aan
te duiden als "het klooster", een besloten huis met een hoge drempel
wil het allerminst zijn. Jaarlijks worden de huisvoorstellingen van de
studenten door zon drie- tot vierduizend externe toneelminnenden
bezocht. Nu de vernieuwde accommodaties het toelaten, zullen de
deuren van deze academie nog
verder voor het publiek worden geopend.

-

-

ook met opleidingsinstituten als pabo's en eventueel ook de hogere
hotelschool en de vertalersschool.
Schaalvergroting in het kader van
de ministeriële zogeheten STCoperatie. „Ik hoop dat ik verkeerd zit
met mijn beduchtheid dat de toneelacademie vennaald zal worden tussen de grote instituten. Ik geloof
niet in grote scholen. De lijnen naar
de studenten toe worden daarbij te
lang. Voor een toneelacademie is
dat een onmogelijke situatie."
Ronduit somber wordt Jacques
Giesen bij de gedachte aan de
bezuigiglngen die zijn toneelschool te wachten staat als gevolg van het in te voeren nieuwe

bekostigingsysteem. „Uiteraard
zal de toneelacademie financieel

ook een veer moeten laten. Die
veer betekent voor ons niet mm-der dan 42 procent bezuinigen.
Let wel: 42 procent! We dachten
aanvankelijk dat het een grap
was, of een vergissing. De directeur-generaal in Den Haag heeft
ons uit de droom geholpen. Jawel, 42 procent!"
Minister Deetman himself komt
volgende week vrijdag naar
Maastricht. Let wel, naar die toneelacademie...!

Het is in het verleden bewezen
dat er nog altijd landen zijn die
PLO-strijders of leden van
splintergroepen, meestal Palestijnen, opnemen. Alle westerse
landen zouden de Palestijnen
uit moeten wijzen. Van de zogenaamde socialistische landen
kan men niet veel verwachten,
want dat zijn de indirecte finan-

niet. Hij wil alleen zo overlcj
men op de westerse media.
De Arabieren en zeker de Palej
tij nen willen maar één ding: I
raël vernietigen. Of het nou bil
nen of buiten Israël is, doet I
niet toe, ze willen het op alle ml
gelijke manieren raken.
Israël is in de ogen van de Art
bieren een vijandige westeiT
stad midden in Arabië. Daaror
kweekt Palestina zelfmoori
commando's waaronder zei
veel jongeren. Die kan men n<j'
indoctrineren. Palestijnen zei
gen ook: „De joden hebben oi
het land afgenomen", en omd
ze het niet terugkrijgen will*

ze Israël vernietigen.
'Tenslotte, al die aanslagen ve
hogen de spanning in het Mi'
den-Oosten, dat toch al zo e.
plosief is, door toedoen van S
rië, ook een belangrijke factor:
het terrorisme.
cierders.
Ben TarM
Terroristen die onschuldige HEERLEN
mensen doden hebben geen
recht om te leven, het zijn bees-ie- k
r
ten. Erger is dat er mensen achter zitten zoals Khadaffi van Lym e f i s t o
bië, die openlijk zegt dat hij het
terrorisme steunt.
f i nal e - m
Het ergste van alles is datje van
Rusland nooit een krachtige
t z
ge
veroordeling hoort tegen het
meanderterrorisme, altijd een slappe
subjectieve veroordeling. Ruskraai kop
land onderhoudt goede betrekkingen met PLO-leider Arafat.
-em-teer
Men zegt ook, Arafat is een gematigd man. Dat is hij helemaal
-n-porto

gistern

van

--

-

-

Oplosing

puzzel van de dag

’Let wel:
42 procent’
Is directeur Jacques Giessen thans
een tevreden man? Zijn reactie is
positief, maar komt toch wat
schraal over. Het instituut draait uitstekend en de huisvesting is thans
puik. Voor hem doemt thans het allesbehalve toneelmatige spook van
de naderende clustering met niet
alleen de andere kunstacademies
in Maastricht zoals het conservatorium en de stadsacademie maar

panda
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Macaroni met
ham, kaas en ei
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g macaroni, 50 g margarine of
boter, 4 eieren, 75 g geraspte kaas,
200 g gekookte ham (1 dikke plak), 1
dl melk, IV-z dl bouillon, 2 tomaten,
een beetje margarine of boter en een
beetje zout.
Verwarm de oven voor op 175°C
stand 3.

Kook de macaroni en laat deze in
een vergiet goed afkoelen.
Doe in een kom de margarine, breek
de eieren erin en voeg een beetje
zout toe.
Roer tot een licht schuimend mengsel ontstaat. Roer er dan de kaas
door en voeg de afgekoelde bouillon
en de melk toe en roer het mengsel
glad.
Voeg er dan de macaroni bij en roer
dit geheel voorzichtig door elkaar.

Schep het macaronimengsel in een
beboterde ovenvaste schotel en
strijk het glad.
Strooi er de in blokjes gesneden
ham over.
Verwijder de kroontjes van de tomaten en verdeel ze in vier partjes
en verdeel de tomaten dan over de
hele schaal.
Zet de schaal daarna 20 minuten in
de voorverwarmde oven. Neem de
schaal uit de oven en serveer onmiddellijk.

Brunssum
Geleen
Hoensbroek
Kerkrade
Maastricht
Schaesberg
Roermond
Sittard
Valkenburg

045-256363
04494-46868
045-218555
045-452932 455506
043-254477
045-311719
04750-18484
04490-15577
04406-15045

Telex:
redactie

56123
56078

overige afdelingen

Abonnementsprijzen:
bij vooruitbetaling te voldoen

per kwartaal
per maand

’67,75
/ 22,60
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U bepaalt NU reeds uw
vakantiebestemming
voor de komende lente,
zomer of herfst.
Tijdens het INTERNATIONALE REIZENFESTIVAL,
georganiseerd door de samenwerkende reisburo's
Schoenmaeckers BV en Paul Crombag, is
JOEGOSLAVIË het gastland, met extra voordelige
aanbiedingen.
Maar natuurlijk zijn ook alle andere vakantielanden
volop vertegenwoordigd. Maar liefst 60 stands, véél
muzikale omlijsting, folkloristische optredens,
audiovisuele presentaties, tombola, hapjes en
drankjes maken deel uit van deze grootse

vakantiebeurs.
Het festival vindt plaats in de Stadsschouwburg
Heerlen, de openingstijden zijn:
zaterdag 11 en zondag 12 januari, 10.00-18.00 uur.

■

De entreeprijs is bijzonder
vriendelijk: 4,- p.p. maar...

’
REDUCTIE

!

Vrienden van het Limburgs Dagblad
kunnen bij al onze kantoren
een entreekaartje kopen voor
slechts TWEE GULDEN p.p.!
(Kinderen t/m 12 jaar hebben onder
begeleiding gratis toegang).

EXTRA TOMBOLA
Lezers die besluiten de beurs te
bezoeken op zaterdag 11 januari, tussen
10.30 en 12.00 uur (officiële opening),
nemen automatisch gratis deel aan een
extra tombola met prachtige prijzen. Het
enige wat u daartoe moet doen is
onderstaande bon invullen en deponeren
in een speciale bus in de stand van het
Limburgs Dagblad.
De trekking vindt direkt om 12.15 uur -op zaterdag
11 januari - plaats.

j

ALVAST VEEL SUKSES

„>!_,

r

! TOMBOLABON

j

Naam:
Adres:
Woonplaats:
dingt mee naar een van de vele prijzen in de extra
tombola tijdens het Internationale Reizenfestival 1986.

■
Dit lot is alléén geldig op 11/1 tussen 10.30 en 12.00 uur.
Trekking om 12.15 uur!

j

Woensdag 8 januari 1986

binnen/buitenland

Limburgs dagblad

Vluchtstrookrijders:
schikking te hoog

Van onze correspondent

-

AMSTERDAM Het Openbaar
Ministerie in Amsterdam is
gisteren bestookt met telefoontjes van woedende automobilisten die akkoord waren
gegaan met een schikking
van 200 gulden wegens het
rijden over de vluchtstrook.
Andere automobilisten die de
schikking hadden geweigerd
en de zaak voor de kantonrechter lieten komen, werden
maandag en gisteren veroordeeld tot een boete van
slechts 100 gulden. De opbellers spraken van een onrechten
vaardige behandeling
eisten, overigens zonder succes, hun geld terug.

streng op te treden tegen het
groeiend aantal automobilisten, dat in
de omgeving van de Coentunnel files
tracht te ontwijken door over de
vluchtstrook te rijden. Meer dan duizend bestuurders van een auto kregen een proces-verbaal. Om aan
strafvervolging te ontkomen, gingen
bijna 600 automobilisten akkoord met
een schikking en betaalden 200 gulden. Gezien de uitspraak van de kantonrechter in de 500 andere gevallen
zat het Openbaar Ministerie met dat
bedrag veel te hoog.

In juli van het vorig jaar besloot het
Openbaar Ministerie in Amsterdam

Voor het rijden over de vluchtstrook wordt gewoonlijk een boete
van 80 gulden opgelegd, als die
tenminste ogenblikkelijk wordt betaald. Wie akkoord gaat met een
schikking van het Openbaar Ministerie betaalt voor een dergelijke
verkeersovertreding 110 gulden.
Laat men de zaak voorkomen, dan
wordt men doorgaans beboet met
130 gulden.
De Amsterdamse verkeersschout J

Scheffer zegt met opzet voor een
dure schikking te hébben gekozen.
„Het liep bij de Coentunnel werkelijk
de spuigaten uit. We wilden daar voor
eens en altijd een einde aan maken.
Daarom besloten we een hogere boete dan normaal op te leggen. We gingen ervan uit dat de rechter ons daarin zou volgen".
Degenen die met een schikking akkoord gingen, hebben in dit geval
pech gehad. Het Openbaar Ministerie
is niet van plan het geld terug te beta-

West-Europa wacht maatregelen Verenigde Staten

ÖEN HAAG -De Nederlandse
tegering heeft de Amerikaanife laten weten gekant te zijn
militaire als ecoI 'egen zowel strafmaatregelen

'

J^mische
tegen
Libië. Ook andere WesteVropese bondgenoten staan

jjiet direct te springen op har~e stappen tegen Libië. In
Washington werd gisteravond verwacht dat president Reagan tijdens een persconferentie (vroeg in de morNederlandse tijd) Amerieconomische sancties
J^gen Libië zou afkondigen,
tegelijkertijd zou hij echter
duidelijk maken geen militaimaatregelen tegen dat land
'e willen nemen.

den
kaanse

re

"et

af

BOSTON

Irak legt aan Iran
vredesvoorstel voor
- van ministers van
!je bijeenkomst
"Uitenlandse zaken van de Islami-

Irak heeft gisteren aan me middelen op basis van het handvest van de Islamitische Conferentie Organisatie en het internationaal
"fsche Conferentie Organisatie in recht.
ontwerp-resolutie
Marokko,
v,Oorgelegd een beëindiging van De Iraakse minister van buitenlandover
?13n oorlog met Iran.
se zaken Tareq Aziz, leider van de
Iraakse delegatie in Fez, heeft zonV°lgens het Iraakse persagent- dag gezegd dat Iran te gelegener tijd
dat een lid van de Iraakse de- aan de onderhandelingstafel zal
e gatie op de conferentie van Fez gaan zitten, maar hij kon geen einde
inhaalde, pleit de resolutie voor aan de oorlog in dit jaar voorspellen.
beëindiging van de
Militaire operaties en terugtrekking President Saddam Hussein heeft
Van de troepen tot achter de grenzen maandag in een rede ter gelegenheid van de Iraakse Legerdag nog
an vóór de oorlog.
gezegd dat zijn regering streeft
pleit de resolutie voor oplos- naar betrekkingen van vrede en
sirig van het conflict door vreedza- goede-nabuurschap met Iran.

schap,

HAAG - Wat kan het te beduiJ^ENhebben,
!!en
dat zowel België als

vaderland
!!'«uwe

apparatuur wanneer deze
van Eurocontrol krachtens onderlinge afspraak er toch
j.an uit moeten gaan dat zij op aftermijn hun hele luchtverkeersgeleiding behalve start en
ondingen gaan overdragen aan
Eurocontrol in Beek? Dat vragen
Immens de vier grote Tweede Kade verkeersspecialis*en Rienks (PvdA), Hennekam
Van der Kooy (VVD en vanwege zijn Eurocontrol-gezindheid
P'j zijn partij in ongenade geval*n) en Tommei (D'66).

J'd-landen

merfracties
£pDA),

Pc

vier Kamerleden signaleren in
*ün schriftelijke vragen aan minismevrouw Smit-Kroes dat in
van de binnen Eurocontrol
afspraken tot concentrae Nederland doende is het zgn.
ii geleidingssysteem te Amsterdam een opvolger te geven in de
van een verder geavanceerd
ui systeem dat rond 1990 op
chiphol zou moeten worden geïnstalleerd. De Belgen zijn zeer ver ge-

ser

"^eerwil

-

’

Minister Van den Broek bespreekt
de Zuidafrikaanse ontwikkelingen
op 3, 4 en 5 februari met de zgn.
frontlijnstater, in de Zambiaanse
hoofdstad, waar ook het hoofdkwartier van het ANC is gevestigd. Het
gaat hierbij om een conferentie tussen de EG-landen en de zwarte
buurlanden van Zuid-Afrika. Van
den Broek, tot julivoorzitter van de
EG-ministerraad, leidt de Europese
delegatie van ministers en staatssecretarissen van buitenlandse zaken.

Vietnam hebben gisteren in
Hanoi overeenstemming bereikt over het vraagstuk van
de Amerikaanse militairen die
tijdens de oorlog tussen beide landen verdwenen. Vietnam heeft toegezegd eraan
mee te werken dat binnen
twee jaar het lot van alle 1.797
zogeheten MlA's (Missing in
Action) wordt achterhaald. Op
de foto vooraan v.1.n.r.: de
Amerikaanse onderministers
van buitenlandse zaken en
defensie, Paul Wolfowitz en
Richard Armitrage, en de Viet-

Van Leijenhorst:

namese onderminister voor

Hoang

diensten.

Ambassadeur
op het matje
-

DEN HAAG
De Zuidafrikaanse ambassadeur in ons
land, Louw, staat een „schrobbering" te wachten van minister Van den Broek van buitenlandse zaken. Van den Broek
deelt de opvatting van de

Tweede Kamerleden Beckers

(PPR) en Wallage (PvdA) dat
de ambassadeur een scherp
protest verdient naar aanleiding van diens beschuldiging
in èen brief aan een aantal Nederlandse kerkelijke organisaties dat zij zich schuldig
zouden maken aan „fascistische activiteiten".

De minister zegt „de wijze
waarop de ambassadeur heeft
gemeend, uitdrukking te moeten geven aan bepaalde door
hemzelf en/of zijn regering gehuldigde inzichten en met
name de zijderzijds in dezen

terminologie"
gebezigde
moeilijk in overeenstemming
te achten met de „in het diplo-

matieke verkeer gangbare internationale regels en gebrui-

ken".

control zitten en die zelfs luide hebben betoogd dat zij vóór verdere
overdracht van nationale verkeersgeleidingstaken aan Eurocontrol in
de vroege negentiger jaren zijn. Mevrouw Smit-Kroes moet - na veel
uitstel - eind van dit jaar het Nederlandse plan tot overdracht van nationale taken aan Eurocontrol aan
de Kamer voorleggen. „Komt daar
nog wat van?" zo vragen de vier verkeersspecialisten.
Zij herinneren de minister aan uit-

Het RION heeft verschillen onderzocht tussen scholen die wel gebruik maken van onderwijsbegeleiding en scholen die dat niet doen. Er
bleken geen noemenswaardige verschillen. Wel bleek dat relatief erg
veel medewerkers van deze diensten in de administratieve sector
werken.

MHP-bonden: hoger
loon en minder
ATV in banksector
-

Het conflict in de
UTRECHT
banksector over invoering van
verdere arbeidstijdverkorting, dat
er in 1985 toe leidde dat er in deze
grote bedrijfstak (bijna 100.000
werknemers) geen CAO werd afgesloten, heeft tot tweespalt tussen
de bonden geleid.De Unie BLHP en
de VKBV (hoger personeel) hebben
hun ATV-wensen voor 1986 gematigd, maar hun looneis verhoogd.
De beide MHP-bonden, die ongeveer de helft van de georganiseerde
werknemers in het bankbedrijf vertegenwoordigen, stellen een looneis
van vier procent. Wat de ATV betreft, zijn zij bereid om volgend jaar
met een bescheiden uitbreiding van
vier ATV-dagen genoegen te nemen, zodat het totaal op 13 komt,
wat omgerekend een werkweek van
gemiddeld 38 uur zou betekenen.
Volgens bestuurder C. Michielse
van de Unie is het „pragmatische"
CAO-pakket opgesteld om de im-

spraken van haar kant jegensde Kamer - oa. op 16 oktober 1984 - dat
wanneer Nederland alsmede België,
Luxemburg en Duitsland van plan
zouden zijn zich nieuwe apparatuur
voor de nationale verkeersgeleiding
aan te schaffen zij dat uitsluitend
zouden doen in nauw onderling
overleg èn in overleg met Eurocontrol. Zij heeft bovendien beloofd dat
elke nieuwe investering in Nederland moet passen in het kader van
de binnen Eurocontrol gemaakte afspraak dat in de negentiger jaren de
nationale geleidingstaken van de
vier genoemde landen behalve die
op geringe hoogte overgedragen
zullen zijn aan Eurocontrol.
Intussen is dat weliswaar overeengekomen, maar de vier nationale
regeringen hebben sinds het tot
stand komen van die overeenkomst steeds opnieuw tot nadere
studies in plaats van tot de uitvoeringsfase besloten. De thans aan de
gang zijnde meest recente studie
moet over een jaar zijn afgerond.
Intussen draagt Nederland wel
zijn nationale taken boven de
30000 voet per 1 maart as. over aan
Eurocontrol. Tot dat doel zullen
dan vijftien verkeersleiders van
Schiphol in Beek komen werken.

PUNT UIT

Veroordeeld

0 De rechtbank Amsterdam
heeft twee 15-jarige jongens uit
Amsterdam veroordeeld tot
jeugd-tbr wegens wurging. De
twee hadden in augustus dit
jaar een 62-jarige Amsterdammer in zijn woning aan de Jan
met
een
Springerhof
broekriem gewurd. Volgens de
politie waren beide jongens
schandknapen en waren zij
meegenomen door het homofiele slachtoffer. De rechtzaak
van de twee jongens werd achter gesloten deuren behandeld,
omdat de jongens minderjarig
zijn.

Meer files

"

De directeur-generaal van
Rijkswaterstaat, ir J. van Dixhoorn is bezorgd over de
groeiende problemen bij de afwikkeling van het wegverkeer,
met name in de Randstad. Het
autoverkeer groeit sneller dan
verwacht en daardoor is sprake
van toenemende filevorming op
het hoofdwegennet. De topman
van Rijkswaterstaat constateert dat door deze problemen
de gemiddelde reissnelheid tussen de grote steden omlaag
gaat. Rijkswaterstaat zal op
deze ontwikkeling moeten inspelen en dat vergt volgens de
directeur-generaal inventiviteit en creativiteit van het personeel.

’Begeleiding
onderwijs kan
Smokkel?
efficiënter’
"
-

Ook een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de onderwijsbegeleidingdiensten efficiënter moeten werken. Er wordt veel teveel
vergaderd en er wordt te weinig tijd
besteed aan de werkelijke taken, namelijk het helpen van leraren en leraressen bij het geven van onderwijs. VVD en PvdA zeggen in een
reactie op een onderzoek naar het
effect van schoolbegeleiding, dat
eens goed gekeken moet worden
naar het functioneren van deze

Willen lidstaten
echt overdracht
aan Eurocontrol?
vorderd met de ontwikkeling van
een (Amerikaans) CANAC-systeem
zo ver, dat zij zelfs al aan een procedure voor onderhandse aanbesteding toe zijn; het gaat daarbij oneen bedrag van 70 miljoen.
De vragenstellers betwijfelen, zo
blijkt uit hun tekst, of. genoemde
ontwikkelingen in Nederland en
België wel in samenspraak met
Eurocontrol geschieden - hetgeen
toch zou mogen worden verwacht
bij landen die gezamenlijk in Euro-

Den Haag.

DEN HAAG Staatssecretaris Van
Leijenhorst (Onderwijs) vindt dat
de onderwijsbegeleidingdiensten
toe kunnen met een kwart minder
geld dan zij nu krijgen. Hij zegt dit
in reactie op een onderzoek van het
RION (een onderzoekbureau in
Groningen), waaruit bleek dat de
effecten van de onderwijsbegeleiding niet al te groot zijn.

Vier Kamerfracties stellen vragen

druk bezig zijn hun na-

Monale systemen voor de luchtver*eersgeleiding (te Brussel resp.
'vnsterdam) te vervangen door

kaanse verzetsbeweging African National Congress (ANC).
Meningsverschillen binnen
de Gemeenschap over de situatie in Zuid-Afrika staan
dergelijke besprekingen in de
weg, aldus gisteren de woordvoerder van het ministerie
van buitenlandse zaken in

"De Verenigde Staten en

buitenlandse zaken,
Bich Son.

-

Er komt begin
volgende maand in Loesaka
geen formeel overleg tussen
de EG en de zwarte Zuidafri-

„De schikkingen zijn er juist om
mensen ervan te weerhouden hun
zaak te laten voorkomen. De rechtbanken hebben het al druk genoeg".

aanslagen in Rome en Wenen door
terroristen die zouden behoren tot
de in Libië verblijvende groep Palestijnse extremisten onder leiding
van Abu Nidal.
De Nederlandse regering is geen
voorstander van economische sancties, omdat de ervaring volgens haar
leert dat die weinig effect sorteren.
Nederland heeft overigens grote
economische belangen in Libië. In
het land zelf worden onder meer
grote wegenbouwprojecten uitgevoerd. Voorts exporteert Nederland
jaarlijks rond 400 miljoen aan landbouwprodukten, terwijl Libië voor
ruim een miljard gulden aan olie
naar Nederland exporteert.
Westduitse functionarissen waren
zeer uitgesproken in het afwijzen
van mogelijke strafmaatregelen tegen het regime van kolonel Muammar Gaddafi, die iedere betrokkenheid bij de aanslagen heeft tegengesproken. Als echter waterdicht bewijs op tafel komt van Libische
steun aan terroristische acties wil
Bonn met de partners in de EG gezamenlijk maatregelen nemen.

Nederlandse standpunt is een
op enerzijds de Amerikaanse
rtbewegingen in de MiddellandS<-J Zee en anderzijds de algemene
°Proep van president Reagan Libië
G<-'ünomisch te straffen voor zijn Ook Italië, Frankrijk, Groot-Britaan Palestijnse terroristen. tannië en België zien weinig heil in
"it naar aanleiding van de bloedige sancties, terwijl andere Westeuropese landen wachten op concrete
bewijzen, danwei maatregelen van
- Jelena Bonner, de de Verenigde Staten. De Oostblokvan de Russische dissident landen gaven gisteren nog eens
een duidelijk uiting aan hun solidarif^drej Sacharov, moet toch
ondergaan. Eerder teit met Libië, dat gisteren overiadden de artsen verklaard dat me- gens op de vergadering van de IslaVr°uw Bonner met medicijnen en mitische Conferentie Organisatie
en vetarm dieet geholpen kon wor- (ICO) in het Marokkaanse Fez de
Ook zou zij het roken moeten steun kreeg van de islamitische
°Pgeven.
landen.

factie

DEN HAAG

Ook minister Korthals Altes (Justitie) heeft met teleurstelling gereageerd op de uitspraak van de kantonrechter. „Als het vaker gaat
voorkomen dat rechters een lagere
boete opleggen, loopt het straks
fout met het rechtssysteem", aldus
de bewindsman. Hij vreest dat
automobilisten dan minder snel
akkoord gaan met een schikking.

Nederland niet voor
stappen tegen Libië
Van onze Haagse redactie

Geen formeel
overleg EG
en ANC-verzet

len. Bezwaren tegen de betaling van
200 gulden zijn niet mogelijk, omdat
de gedupeerden door de schikking
van elke gerechtelijke procedure hebben afgezien. Hun enige troost kan
zijn dat de rechter in hoger beroep
een zwaardere straf aan de andere
automobilisten oplegt. Het openbaar
ministerie heeft nog niet besloten of
hoger beroep wordt aangetekend.

"

3

Twee doden na

vliegongeval
ZWEIBRUCKEN - Twee Amerikaanse F-15 gevechtsvliegtuigen

zijn gisteren bij Zweibrucken in
West-Duitsland met elkaar in botpassé in de CAO-onderhandelingen sing geraakt. Bij het ongeluk
te doorbreken en in 1986 snel tot za- kwam één van de piloten en een
ken te komen. De 36 uur is overi- burger om, terwijl tenminste vijf
gens voor Unie en VKLBV niet ge- mensen gewond raakten door
heel uit beeld: er zou in 1986 een stu- rondvliegende brokstukken. Drie
die moeten komen naar de mogemensen worden nog steeds verlijkheden van verdere ATV in het mist.
bankbedrijf.
Eén van de toestellen kwam neer op
De Unie en de VKBV zaten vorig een drietal huizen. Wrakstukken
jaar nog op dezelfde lijn als de van de vliegtuigen lagen verspreid
Dienstenbonden van FNV en CNV: over een gebied van vijf vierkante
een 36-urige werkweek. De beide kilometer. Na het ongeluk werden
dienstenbonden handhaven deze vijfhonderd mensen geëvacueerd
wens voor 1986 en willen daar- wegens gevaar voor ontploffing van
naast een loonsverhoging van drie de munitie'waarmee de F-15 toestelprocent.
len bewapend waren.

Een wandelaar heeft in een
bos bij Monnerich in Luxemburg een „geheimzinnig ding"
met een donkerblauw beeldscherm gevonden. Het apparaat dat vermoedelijk een
elektronisch element is van in
de Bondsrepubliek gestationeerde Amerikaanse middellange-afstandsraketten, is mogelijk naar Luxemburg gesmokkeld. Het apparaat dat
volgens de eerste informatie
dient voor codering en identificering van vliegtuigen, bestaat onder andere uit controlelampen en talrijke armaturen. Het blad Luxemburger
Wort vermoedt dat het om een
„nieuw geval van technologiesmokkel" gaat. Afgelopen zomer werd op de Luxemburgse
luchthaven Findel een geval
van smokkel in Amerikaanse
elektronica ontdekt. Douanebeambten verhinderden toen
dat de strategisch hoogwaardige apparatuur in een Sovjetvliegtuig werd geladen.

Seksisme

" Studenten

en personeel van
de Vrije Universiteit (VU) in
Amsterdam hebben gisteren
actie gevoerd tegen de uitspraak van het college van geschillen van de universiteit
over de herinschrijving van
drie van wangedrag beschuldigde studenten. Het drietal
heeft zich in het verleden seksistisch tegenover vrouwelijke
medestudenten gedragen. De
actie ging van start met het onthullen van een alternatief verkeersbord, bedoeld als waarschuwing voor ongewenste intimiteiten, die, aldus een
woordvoerder van de studenten, „blijkbaar weer getolereerd worden op de VU". Bovendien werd een handtekeningenactie gehouden om de
studenten en het personeel ervan te doordringen wat de uitspraak van het college van geschillen betekent. „Het college
vindt het seksisme blijkbaar
niet zo erg en het durft het ook
niet krachtig de kop in te drukken. Wij betreuren dit ten zeerste", aldus de woordvoerder

(ADVERTENTIE)

Leus

Deze week nog
voor de oude prijs!
'I|

MERgf"

ROODMERK

0 De verkiezingsleus van de
VVD is de PvdA in het verkeerde keelgat geschoten. De socialisten vinden dat de liberale
leus Als de toekomst je lief is' te
veel lijkt op de eigen, socialistische blikvanger. Al sinds de
presentatie van het verkiezingsprogramma in augustus
staat bij de PvdA alles in het teken van 'De toekomst is van
iedereen. PvdA-campagneleider Peter Kramer vindt dat de
WD-top alsnog met een andere
verkiezingsleus moet komen.
Hij gelooft overigens niet dat de
liberalen de PvdA-leus opzettelijk hebben gevolgd. Zij waren
volgens Kramer oprecht verbaasd over de overeenkomst
tussen de twee leuzen. De VVD
heeft ondertussen besloten de
kreet niet te wijzigen.

Knelpunt

Geldig t/m zaterdag
11 januari 1986.
Maximaal 3 aanbiedingen
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IS LAGER.

Met de bouw van een tweede Van Brienenoordbrug, vlak
naast de reeds bestaande, gaat
de overheid een van de ergste
knelpunten op de Nederlandse
snelwegen aanpakken. De
rijksweg wordt verbreed van
twee keer drie naar vier keer
twee rijstroken. Met deze operatie, die naar verwachting
pas in 1992 gereed is, is een bedrag van ruim driehonderd
miljoen gulden gemoeid. Minister Smit geeft vandaag het
startsein voor de bouw door
een heipaal de grond in te
slaan.

Woensdag 8 januari 1986

Kennis over situatie in woonerven ’bedroevend slecht’

Van de redactie binnenland

-

UTRECHT De helft van de
automobilisten in Nederland

kent een aantal zeer elementaire verkeersregels niet. Dat
blijkt uit een onderzoek dat de
vereniging Veilig Verkeer Ne-

derland heeft laten uitvoeren
door het marktonderzoekbureau ISEO BV. Volgens VVN is
vooral de kennis over het rijgedrag in woonerven „bedroevend slecht".

Maar liefst 60 procent van de
automobilisten denkt dat in
een woonerf een snelheid van
dertig kilometer per uur is toegestaan, terwijl er niet harder
mag worden gereden dan stapvoets. Veertig procent weet
niet dat in een woonerf voor-

binnen/buitenland

|

Limburgs dagblad

Veel automobilisten
kennen elementaire
verkeersregels niet
rang moet worden gegeven aan
van rechts komende fietsers.
Veilig Verkeer Nederland constateert dat het ook slecht is gesteld met de kennis van regels
die buiten het woonerf gelden.
ißijna de helft van de ondervraagde automobilisten wist

niet dat rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg, dus ook

een voetganger, voorrang heeft
op afslaand verkeer.
Het onderzoek is uitgevoerd in
het kader van de in december
door VVN gestarte voorlichtingsactie over de 30-kilome-

ter-regeling. Deze nieuwe verkeersmaatregel geeft de gemeenten de mogelijkheid om
op plaatsen binnen de bebouwde kom waar dat voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is
een maximumsnelheid van 30
kilometer per uur in te voeren.
Hoewel er bij de automobilisten sprake is van „een redelijke
mate van kennis" over deze
nieuwe regeling, blijken ze er
toch weinig effect van te verwachten voor de verkeersveiligheid. Niettemin is volgens
VVN uit ander onderzoek duidelijk gebleken, dat bij snelheden van 30 kilometer of lager
het aantal ongelukken drastisch vermindert en dat de aard
van toch opgelopen letsel veel
minder ernstig is.

VASLEEP VAN CHAUFFEURSACTIE

Transporteur wil
geleden schade op
stakers verhalen
"

VAN AARDENNE

geld moet terugkomen

Minister: RSV moet 900
miljoen terugbetalen
Van onze Haagse redactie

Vrij

’

De bewindvoerders van RSV zullen
in hun verslag aan de rechtbank van
Rotterdam, dat op 9 februari de surséance moet verlengen, met name
ingaan op de afwikkeling van de
schulden aan de staat na de beslissing van Van Aardenne en de situatie van het kolengraafproject. Behalve de verzelfstandiging van het
bedrijf Pannevis zijn er volgens Van
Wessem weinig ingrijpende ontwikkelingen te melden sinds het verslag aan de aandeelhouders in de zoMer van 1985

Kerkplein 3

Speciaal

i

-

Turken kiezen
voor Tornado
-

CONCLUIE RAPPORT:

Zelfmoord uit

pure wanhoop
Van onze correspondent
De drie zelfmoorden van leerlingen van het Dr. Nassau College in Assen vorig jaar, waren niet het gevolg van een
„epidemie". De leerlingen hadden al enkele jaren te kampen
met levensproblemen en zagen geen uitweg meer. Dat is de conclusie van het rapport dat de scholengemeenschap naar aanleiding van deze affaire heeft uitgebracht.
In het rapport met als titel „Het stomste watje kunt doen is niks",
wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de actie die de
school na de zelfmoorden heeft ondernomen. Zo werd er onder
meer een lerarenteam samengesteld, waar leerlingen met problemen terecht konden. Op deze manier probeerde de school een
vertrouwensrelatie met de leerlingen op te bouwen.
Volgens het rapport is een vertrouwensrelatie tussen leraar en
leerlingen erg belangrijk om signalen op te vangen. Zodra er zich
echter problemen voordoen, moeten er volgens het rapport deskundigen worden ingeschakeld.
Het eindverslag van het Dr. Nassau College over de zelfmoorden
en met name over de verwerking ervan achteraf, is beschikbaar
voor andere scholen die met dezelfde problematiek te maken
hebben of hebben gehad.

de brief aan het personeel.
I
Bij Hannink zijn volgens Bosma^
70 van de 120 werknemers lid
zijn bond.
i
Volgens een woordvoerder van hl
bedrijf wordt met de korting slecW
een gedeelte van de geleden schad
goedgemaakt. Direct is er zeker ee
halve ton verloren en indirect eej
nog onduidelijk bedrag. Hij bl
strijdt dat de premieregeling n
misbruikt wordt, aangezien i
waarderingspremie niet alleen vo<
schadevrij rijden bedoeld is. Het b
drijf is vooral ontstemd over de ai
ties omdat deze zich zouden nebbe
moeten richten op de bedrijven di
zich niet aan de cao houden.

v^

-

Afghaanse
generaals
in arrest
Van de redactie buitenland V
Islamabad
In de
hoofdstad Kaboel zijn zeker vw
generaals gearresteerd op beschul
diging van het doorgeven van in
formatie over bewegingen va'
Sovjettroepen aan een commai'
dant van het Afghaanse verzet, AÏI
mad Shah Masood.
Dit is vernomen van westelijke dij
plomaten in Islamabad. Zij zeide'
dat op 5 december vier a vijf gen<(
raals waren gearresteerd op verdeil
king van het doorspelen van infoij'
matie aan Masood. Dit is een van dj'
bekendste commandanten 'van h*
Afghaanse verzet, dat strijdt tege*
de door Sovjettroepen gesteund'
regering in Kaboel.
Na de arrestaties heeft het opperbe
vel van de Sovjettroepen in Afghl
nistan bepaald dat Afghanen I
uit vier uur van tevoren op de I
te mogen worden gesteld van bewet
gingen van deze troepen, zo werfl
gezegd.

-

(ADVERTENTIE)

Hartje Heerlen

aanbevolen Woensdags
POFFERTJESDAG

Vakantiegangers op het
Waddeneiland Schiermonnikoog konden de afgelopen dagen van een extra
attractie genieten. Het
autovrije eiland ontpopte
zich als een ideaal oord

Skidomein

voor langlaufers. In de duinen was zelfs een kleine afdaling voor alpineskiërs
mogelijk. De ski's zijn te

Opschorten Nederlandse hulp

heeft

Afghaansj

- ’poging

Alliantie

Financiële

boeren

-

Met het plan heeft de vervoerder
zich de woede op de hals gehaald
van werknemers en de vakbond. De
chauffeurs zullen zich op 25 januari
over de brief gaan buigen en de Vervoersbond FNV wil de korting in
een gesprek met de directie aan de
orde stellen.
Volgens districtsbestuurder J. Bosman van de bond maakt Hannink
een oneigenlijk gebruik van de regeling voor het schadevrij rijden.
Hoewel de premie door het bedrijf
zelf is ingesteld en dus niet in de cao
vastligt, wil hij de korting gaan be-

In dc brief suggereert Hannink volgens dc bond dat vakbondsleden
beter kunnen uitkijken naar een andere baas. „Actieve actievoerders
met idealistische doelstellingen"
zouden beter in dienst kunnen treden bij „malafide bedrijven", aldus

steun voor

ASSEN

’

’Suggestie’

huurde twaalf machines zijn er
twee nieuwe definitieve contracten bijgekomen, die binnenkort
operationeel zullen worden.

Door het betalen van 3,25 miljoen
gulden en het deponeren van nog
eens 1,25 miljoen (wegens eventuele
vorderingen van RSV op Friedemann, waarover echter nog een uitspraak moet worden gedaan) is nog
in december voldaan aan alle conVan onze Haagse redactie
tractuele verplichtingen. Hierdoor
is het project nu ook in financieel DEN HAAG Boeren die in deknel
komen door de aangekondigde
opzicht volledig vrij om te handeoverheidsmaatregelen
tegen milen.
lieuschade als gevolg van overbemesting, kunnen rekenen op steun.
De situatie van de kolengraafmaliggen enkele tientallen mil„Er
chines die RSV in de VS operatiojoenen
guldens op besteding te
neel heeft, is sinds enige tijd opheeft minister Braks
wachten",
nieuw verbeterd, aldus Van Wessem. In plaats van een vergoeding van Landbouw verklaard.
voor het leasen van de machines
naar rato van de opbrengst, wordt Voordat dat geld kan worden besteed, moet echter eerst een duidede laatste maanden voor vaste lealijk
programma worden ingevuld.
se-bedragen verhuurd. Hetgeen de
Daartoe
moet volgens de minister
positieve
toch al
opbrengst ten
pas
overgegaan als daadworden
goede is gekomen. Naast de al verwerkelijk de knelpunten kunnen
worden opgelost. „Het roepen om
geld is voor mij onvoldoende. Ik
moet precies weten wat we ermee
gaan doen", aldus Braks.
De minister ontkende dat door de
aangekondigde maatregelen ter bestrijding van de mestproblematiek
veel intensieve varkens- en kippenTurkije onderhanVILNCHEN
bedrijven zouden moeten sluiten.
delt over de aankoop van 40 gevechtsvliegtuigen van het type „In de veehouderij in ons land gaat
Tornado. De besprekingen vinden meer dan tien miljard gulden om.
plaats op zowel regeringsniveau De kosten ter bestrijding van de
als vanuit het bedrijfsleven. Het mestproblematiek vallen in de tientallen miljoenen guldens. Ik denk
Westduits-Brits-Italiaanse consortium Panavia Aireraft in München dat dat op te vangen is".
Volgens deskundigen is de schade
jaat er van uit dat er over de transjctie, waar een bedrag van naar aan het grondwater door overbeschatting twee tot vier miljard mesting nu' zeer alarmerend. Volnark mee gemoeid is, dit voorjaar gens hen is te laat ingezien wat de
gevolgen zouden zijn van deze over;en principebesluit wordt genobemesting
nen.

’

strijden.

DEN HAAG Minister van economische zaken Van Aardenne
blijft erbij dat Rijn-Schelde-Verolme ruim 900 miljoen aan
steunverleningen moet terugbetalen. Het bedrijf dat binnenkort drie jaar in surséance van betaling verkeert, stuurt deze
maand het definitieve beroepschrift tegen deze ministeriële
beslissing naar de Raad van State.
Volgens een van de bewindvoerders
van het voormalige scheeps- en machinebouwconcern, mr J. van Wessem. kan een dergelijke procedure
wel zo"n twee jaar in beslag gaan nemen. Op 9 februari moeten de bewindvoerders echter al een verlenging van de surséance aanvragen bij
de rechtbank om de lopende zaken
af te kunnen handelen en de schuldeisers alsnog zo veel mogelijk tevreden te kunnen stellen.
De financiële problemen die waren
blijven liggen met een van de voormalige partners van RSV in de VS
inzake het zogenaamde 'kolengravers-projecf, is volgens Van Wessem inmiddels opgelost. Nadat eerder al de merkwaardige zakenman
Stacey was uitgekocht, is nu ook
met zijn vroegere partner Friedemann een regeling getroffen.

Van de redactie binnenland
TransportbeWINTERSWIJK
drijf Hannink in Winterswijk
gaat de schade die het geleden
heeft door de chauffeursstaking
van december, verhalen op zijn
werknemers. Chauffeurs die betrokken zijn geweest bij de actie,
zullen per gestaakte dag 250 op
hun waarderingspremie worden
gekort. Monteurs raken per stakingdag 100 premie kwijt. Directeur G. Hannink heeft dit in
een brief aan het personeel geschreven.

-

Beroepschrift van concern weldra naar de Raad van State

-
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verstarring in het
land te doorbreken’

huur bij een ondernemende fietsenverhuurder.
Op de foto: enkele skiërs
op de Langstreek met
rechts de voor Schiermon-

Van onze correspondent
ARNHEM Alhoewel een aèntal
bekende Nederlanders dat de kar
had moeten trekken heeft afgehaakt, zal op 18 januari in
Utrecht toch de nieuwe politieke
partij de Alliantie worden opgericht. Uitnodigingen voor de oprichtingsvergadering zijn uitgegaan naar enkele honderden
sympathisanten die zich sinds
november vorig jaar bij de initiatiefnemers hadden aange-

-

nikoog zo karakteristieke
huisjes.

’gevoelige consequenties’

Suriname zet mes in
buitenlands beleid

De partij zal „ergens tussen dj
PvdA en het CDA in" haar weg zotken. Op de vergadering in UtrecW
zal, aldus woordvoerder W. val
Dam, een verklaring voor de oprichj
ting van de partij ondertekend won
den. De Alliantie zal daarna aan di
eerstvolgende verkiezingen mcd
doen. Het lijsttrekkerschap van
nieuwe partij beoogt Van Dam zeM
niet. „Daarvoor zijn andere mensei
meer geschikt", vindt hij. Wie dat
zijn kan hij echter nog niet zeggen

dj

meld.
Dat enkele prominente NederlanDe nieuwe politieke groepering wil, ders die wel degelijk interesse hadaldus die uitnodiging, „proberen de den in de partij, alsnog afgehaakl
politieke verstarring in Nederland hebben, wijt Van Dam „aan het te
te doorbreken." De uitnodiging is vroeg naar buiten komen van het
onder meer ondertekend door D. initiatief tot oprichting. Bovenvan Commenee, oud-voorzitter van dien", aldus Van Dam, „heerst ei"
tenlandse posten niet moet worden Den Haag zal blijven functioneren de Hout- en Bouwbond CNV, H. de twijfel of de nieuwe groepering wel
Van de redactie buitenland
uitgelegd als zouden de betrokke- op het niveau van tijdelijk zaakge- Jonge van de WAO-bond, Ben Pa- kans van slagen heeft, terwijl aan de
DEN HAAG/PARAMARIBO
ongeschikt zijn. Het gaat erom lastigde tot dat de betrekkingen pendorp uit de milieubeweging en andere kant toch iedereen ziet da*
nen
Suriname is bezig in het kader dat zij
niet mogen vervreemden van tussen Paramaribo en Den Haag W. van Dam oud PPR-voorzitter en we nu in ieder geval politiek onbevan bezuinigingen en heroriënzijn verbeterd.
Statenlid in Gelderland.
weeglijk vast zitten."
het
thuisfront.
tatie haar buitenlandse beleid te
reorganiseren. Daarbij is afge(ADVERTENTIE)
zien van het eerder opgevatte
plan het aantal ambassades in
het buitenland uit te breiden. De De minister kondigde aan dat volgende maand in Paramaribo een
diplomatieke
vertegenwoordigingen zullen dusdanig worden ambassadeursconferentie wordt geheringericht dat met een kleine houden. Bij die gelegenheid zullen
maar niettemin professionele de ambassadeurs een actieprogramstaf efficiënt kan worden ge- ma krijgen dat afgestemd is op wat
werkt. Dit heeft de Surinaamse het land noodzakelijk acht voor zijn
ontwikkeling. Deze visie past geminister van buitenlandse zaken heel in het nieuwe
beleid dat buiTjon Kie Sim meegedeeld.
tenlandse zaken moet fungeren als
een intrument voor de nationale
Het werkterrein van verscheidene economische ontwikkeling.
ambassades zal bovendien worden In dit verband wees de minister op
uitgebreid, aldus de minister. Zo zal de diverse kredieten die zijn geslode ambassadeur in Brussel tevens ten met zowel landen in de Caribiambassadeur zijn voor Frankrijk, sche regio als in Azië tot een bedrag
Tsjechoslowakije en Roemenië en van ruim 90 miljoen dollar, ongezal zijn collega in Washington er Ca- veer 250 miljoen gulden. Er zijn met
nada bij krijgen. Deze reoganisatie nu met Oosteuropese landen die de
wordt ook doorgevoerd in Latijns- minister niet bij name noemde geAmerika en de Caribische regio, sprekken gaande om ook van hen
De Sola-fabriek komt naar u toe. U profiteert bij deze recht__^___Ö^C'/7/j>s'
waar Suriname deel van uitmaakt. kredieten te krijgen in de vorm van
streekse fabrieksverkoop van ongekend lage prijzen. Sola kwa*^y
>_A_*4 __*
Hij kondigde aan dat twee ambassagoederen. Nagegaan wordt op welliteitnü met kortingen tot 70%. Tevens extra laag geprijsde
deurs uit de VS worden teruggeroe- ke wijze en op welke termijn deze
fabrieksrestanten, beursgoederen en showroommodellen.
pen. Donald MacLeod is in Was- kredieten kunnen worden verhington vervangen door Arnold schaft.
Halfhide, die momenteel in Venees,ek
Speciale verkoopdagen
zuela zit, terwijl Henry Guda bij de
vanaf f 1 25 tot 70% korting
artikelen
#■_#
■
■
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VN per 1 april wordt opgevolgd
(Koopavond
geopend)"
.heeiepeis of
e
IHJimjiS.JTW
door Henk Herrenberg, oud-ambasVanaTffT -_~
taartvorkjes
"
donderdag 9 jan. 13.00-21.00 uur
sadeur in Den Haag en nu directeur Wat de relatie met Nerderland be, -~-. -, ~. uur
ïx_______i_*_, __-.___**_,,.
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van het kabinet van bevelhebber treft zei hij dat het opschorten van
edelstaal oa opschep,epeiB. maat?!
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zaterdag 11
11.00-16.00 uur
ln edelstaal en zwaar verzilverd.
Desi Bouterse.
de ontwikkelingshulp bijzonder
bekers | epelrekken. enz.
In Suriname lopen nu tal van diplo- gevoelige consequenties heeft. Hij
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doen hebben. Minister
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dekschalen, sausRoestvrijstalen
w____kM^_T
r%mmmrmmmmmm
w^^^^^w^^^^r^^^mw
Sim zei, toen hij hiermee werd ge- nieuwjaarstoespraak uitte, dat Sukommen, vleesschotels, botervloten,
confronteerd, dat er mensen zijn die riname streeft naar vriendschapsoepkommen, koffie* en theepotten,
I k_*^^S gfu^\ I k*^^%
_ta_______________»_____-*--^«-»a_»-»-t»-ia-i
Zwaar verz, verde theelepels, taartzich niet kunnen terugvinden in het pelijke betrekkingen met Nederme kkannen suikerpotjes enz
vorkies, suikerschepjes, bloembeleid. Zijn ministerie zal met deze land, dit echter op basis van nietII V I *-^___r* *_—-* ■ *>-i^rf
vaasjes, kandelaars, enz
._^_-____._^_-_-_-_-_-_-_-__.____.
NÜ extra laag geprijsd
diplomaten een gesprek hebben en inmenging in de interne aangeleindien zij niet willen werken, zullen genheden en „het nakomen van
er maatregelen worden genomen. zijn internationale verplichtingen
De minister wees erop dat het terug- jegens Suriname". Desgevraagd zei
roepen van functionarissen van bui- Tjon Kie Sim dat de ambassade in
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GEDNONGENONTSLAGEN BLEIENBEPERKT
TNOmaakte
Weer winst
-

'SN HAAG De onderzoekorganiatie TNO is erin geslaagd het aan-

*l gedwongen ontslagen terug te
hengen van 350 naar 80. De aanhankelijk voorziene verdwijning
'*n 550 arbeidsplaatsen kon wor'en beperkt tot iets meer dan 100.
*> een verlies van 42 miljoen guiten in de jaren 1981 tot en met 1984
laakte TNO in het afgelopen jaar
'oor het eerst weer winst.
deelde de voorzitter van de Raad
Bestuur van TNO, ir W. de Jong,
in zijn nieuwjaarsrede mee.
Yereenkomstig de reorganisatiebannen van 1982 had het aantal
met 550 moeten
Daarbij moesten 350 perloneelsleden gedwongen worden
'gevloeid. Door interne overplaat*H?, herscholing en natuurlijke uitis dit aantal tot 80 beperkt

J»n
interen

«hem.en.

zoom

,

r^
ijlden

NIEUWEGEIN

-

De Industrieen Voedingsbond CNV vindt dat
de arbeidstijdverkorting bij
Philips tot nu toe een redelijk
resultaat en betrekkelijk weinig problemen heeft opgeleverd. Vakbondsbestuurder Piet
de Haan zegt dat in een reactie
op de onlangs verschenen studie van Philips naar de effecten
van de invoering van de 38-urige werkweek.

CNV vindt ATV
Philips succes
rentiepositie van het bedrijf in
gevaar gebracht. Het concern wil
daarom niet verder gaan met arbeidstijdverkorting, en meent
dat de roostervrije dagen afgeschaft moeten worden.
Volgens de CNV-bond heeft Philips alleen maar de negatieve
krenten uit de pap gepikt omdat
ze van de arbeidstijdverkorting

Philips velde in dat rapport een
vernietigend oordeel over de 38-urige werkweek. Die heeft gigantische organisatorische problemen veroorzaakt, en de cóncur-

Hoogovens maakte
behoorlijke winst

af willen. „Om die reden halen
wij de positieve krenten eruit",
aldus De Haan. Volgens het CNV
wordt de afwijzende houding
van Philips ingegeven door het
verzet van de managers tegen
verdere
arbeidstijdverkorting.
De CNV-bond wil bij de komende CAO-onderhandelingen afspraken maken over een 36-urige
werkweek. Daarnaast wordt een
loonsverhoging van anderhalf
procent geëist. Philips heet bij
de presentatie van het onderzoeksrapport naar het korter
werken de nadruk gelegd op
voortzetting van de loonmatiging.

-

BEVERWIJK Terwijl een aantal
staalondernemingen in Europa
nog met aanzienlijke verliezen
heeft te kampen, heeft de Hoogovens Groep voor het tweede achtereenvolgende jaar winst gemaakt en een behoorlijk rendement op het geïnvesteerd vermogen behaald. Dat bleek uit de toelichting van drs. J.D. Hooglandt,
voorzitter van de raad van bestuur
van Hoogovens in zijn nieuwjaarstoespraak tot het personeel.

Geruchten over nieuwe ’Top van Vijf

Het nettoresultaat van de Hoogovens Groep zal over het afgelopen
jaar hoger uitvallen dan dat over
1984. De verwachting dat het jaarresultaat dat van 1984 zou benaderen,
die in augustus werd uitgesproken
bij de publikatie van de halfjaarcijfers, is volgens Hooglandt duidelijk
overtroffen.
Hetresultaat van de Divisie Diversificatie en Staalverwerking (onder
andere Globe Tegelen en Globon
Hoensbroek) is weer bevredigend
geweest. Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft zij een zeer omvangrijke bijdrage geleverd aan het
concernresultaat, zo liet Hooglandt
weten.
De belangrijkste bijdragen aan het

Japan zet zich in
voor renteverlaging

winst van 1985 zal volgens de
INO-topman minstens één miljoen
bedragen.
't jaar zal in ons land niet meer dan
'■13 procent van het nationale inkoaan onderzoek worden beitecd. Dit is slechts 0,03 procent
Tleer dan vorig jaar. De inspannin»eri van de Nederlandse overheid
ijP dit terrein liggen beneden het TOKIO Japan is uit op een
zo constateerde De
orig. Dit heeft volgens hem onder verlaging van de rentetarietot gevolg gehad dat de inves- ven in de hele wereld. „Als we
eringen in apparatuur tot een on- de rente verlagen zal de econobeantwoord peil zijn gedaald.
mische bedrijvigheid in alle

vastgesteld
van
gulden, ruim vier cent mindan de 2,7870 gulden van maanag. Op de valutamarkt in New
i]y
f 'ork was de koers maandagavond
(«Verigens al onder de 2,76 gulden
»ekomen. De Nederlandse banken
advieskoersen met
y.er cent hun
verlaagd tot 2,81 gulden
"■_ verkoop van dollars en 2,69 gul,pen bij aankoop ervan.

"t'455
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Omzet bloemenveiling
Aalsmeer naar record
-

De Aalsmeerse bloeheeft in 1985 een revan 1,44 miljard gulden
Dat is ruim 10 procent
'"eer dan vorig jaar. De werkgeleKtnheid is eveneens sterk toegenoHet aantal mensen dat onder
opt dak van de Aalsmeerde veiling
nadert in 1986 de 10.000.
B'j de Aalsmeerse veiling steeg de
Aanvoer van snijbloemen, kamerponten en tuinplanten in het afge!°Pen jaar met 8,2 procent. Dat be_ekent een lichte verbetering van
e prijzen bij een omzetstijging
i *n ruim 10 procent.

menveiling

cordomzet

men.

,
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BEURS-

OVERZICHT

Lager
AMSTERDAM

-

Deskundigen in Tokio gaan ervan
uit dat de regering met een renteverlaging de groei van de Japanse
economie op peil wil houden en een
koers van de yen wil bereiken die
voldoende is om de spanningen in
de betrekkingen met de Verenigde
Staten weg te nemen. Japan ziet
kennelijk in dat het het zijn handelspartners niet langer kan aandoen om met een grote export zijn
economie aan de gang te houden.
Om een binnenlandse stimulans te
creëren moet de rente omlaag, maar
dat kan Japan niet alleen, aldus deskundigen. Premier Nakasone vindt
dat de rente bovenaan de agenda
mnoet staan van de topconferentie
van de grote industrielanden van 4
tot 6 mei in Tokio.

-

ste

Jende

£en

dinsdag het meest

verhandelde fonds en dit aandeel

sloot 2,10 lager op 153,40. Uniever moest 2,20 terug op
’410,30 en Philips ’1,40 op

’ ’’
’ ’

KLM sloot een gulden
{61,70.
hoger op ’5B en Koninklijke
Püe 1,80 op 176,80. De omzet
lrï aandelen was met 870 miljoen

Sulden aan de hoge kant. Bij de

hoofdfondsen

moesten de banken terug. Westland Utrecht wist
e chter de schade te beperken tot
twee kwartjes op ’92 en FGH
Voegde zelfs een zelfde bedrag
toe aan de koers op 51,20.
gij de verzekeraars moest Stad
Rotterdam met vijf gulden terug
°P 140 en wist Amev als enige
de koers vast te houden. Van de
andere hoofdfondsen ging HBG
friet twee en Heineken met een
gulden omhoog, maar moesten
anderen terug, waarvan Bührfnann Tetterode met ’3,50 op
136,50 naar verhouding het
Vleest.

’

Lokaal

Op de lokale markt werd naar

J'erhouding
Koninklijke

veel gehandeld in
Papier, dat ’1,30
Prijsgaf op 132,20. De Holland
Amerika Lijn ging een gulden
terug op ’729 en Ceteco won
J'ijf gulden op 380. Thomassen
Drijver won 1,90 op 60,50 en
belangstelling was er ook voor
VMF, dat ’3,50 verloor op

’

f 286,50.

olie-optiebeurs

zoek is echter al gebleken dat er belangstelling is voor de Rotterdamse
olie-optiebeurs.
De opties die op de beurs worden
verhandeld, zullen zijn gebaseerd
op de olietermijnmarkt van de International Petroleum Exchange in
Londen. Bij de optiehandel koopt
men het recht om gedurende een
bepaalde periode iets in dit geval
olie te kopen of te verkopen tegen
een vastgestelde koers. De opties
In een later stadium zal contact wor- zijn verhandelbaar. Het is nog niet
den gezocht met deskundigen uit de bekend met welke olieprodukten de
oliehandel. Uit een voorlopig onder- oliebeurs zich gaat bezighouden.

Het initiatief voor de olie-optiebeurs is afkomstig van de Europese
optiebeurs in Amsterdam. De directie van de Amsterdamse beurs vindt
Rotterdam de geschikste plaats gezien de belangrijke positie van de
Maasstad in de internationale oliehandel. De Kamer van de Koophandel in Rotterdam is behulpzaam bij
het uitwerken van de plannen en levert een bestuurslid in de stichting.

-

-

’

’
Advieskoersen
590.

-

AMSTERDAM

’

Advieskoersen bui

tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar
2,89
2.69
Engelse pond
3.81
4JI
Belgische frank (100)

5,60

5.30

Duitse mark (100)
110.75
Italiaanse lire (10.000)
15,65
Portugese escudo (100) 1,50
Canadese dollar
1,89
35,50
Franse franc (100)
(100)
130,75
Zwitserse frank
Zweedse kroon (100)
34.50
Noorse kroon (100)
35.00
Deense kroon (100)
29.25
(100)
Oostenr. shilling
15^83
Spaanse peseta (100)
Griekse drachme (100)
Finse mark (100)
Joegoslav. dinar (100)
lerse pond

Ambtenaar kan

vriendelijker

114,75
17.65
2,00
2,01
38,50

135.25

37.50

38,00
3225

16Ï33

1,70
1,25

1.95

1*95

52,25
1.20

49.25
0.50
3.28

3^58

Wisselmarkt Amsterdam

-

voor bedrijven

Noteringen op de
AMSTERDAM
Amsterdamse wisselmarkt per gistermiddag:

US dollar

DEN HAAG- De mentaliteit van

2.74425-4675

3.9625-9675
112.615-665
36.74-36.79
5.5125-5175

Pond sterling
Duitse mark

de Nederlandse ambtenaar kan
nog aanzienlijk bedrijfsvriendelijker, speciaal in de grote steden.
Dit heeft de voorzitter van de Kamer van Koophandel in Den
Haag, mr. J. Fernhout, gisteren
gezegd in zijn nieuwjaarstoe-

Franse frank
Belgische frank
Zwitserse frank

133.025-075
136.35-36.45

Japanse ven

16.495-545
36.32-36.37
30.775-825
36.495-545
1.94925-5175
16.0130-0230
3.4310-4410
1.7970-8070
1.8810-8910
1.4325-4425

Italiaanse lire

Zweedse kroon
Deense kroon
Noorse kroon

Canadese dollar

Oostenr. shilling
lerse pond
Spaanse

peseta

Australische dollar
N. Zeeland dollar
Antilliaanse ils.
Surinaamse fis.
Saoedi rival
Eur. ECU

1,5100-5400

1.5200-5600

75.15-75.40

2.4545-4595

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/CBS-indices over de Amsterdamse Effectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index. laatste kolom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
Algemeen
265.90 261.10
Algemeen-lokaal
283.40 276,70
Internationals
Industrie
Scheep- en luchtvaart

Banken

Verzekering

Handel
CBS-obhg. index

Rendem. staatslening
waarvan 3-5 jaar

„De Nederlandse
DEN HAAG
belastinggelhad
nooit
overheid
den mogen steken in het Aramiproject van Akzo. Het was van het
begin af duidelijk, dat Akzo met de
twaron-vezel een wankele positie
op de wereldmarkt zou veroveren
tegenover concurrent Dupont. Het
project zal waarschijnlijk dan ook
niet winstgevend worden".
Dat zegt de Haagse octrooideskundige ir. H. Hoijtink. Hij beweert op
basis van de tot nu toe tussen de
chemiereuzen gehouden octrooiprocessen dat Akzo de strijd zal verliezen. „En dat had men kunnen
zien aankomen". Enka-woordvoerder Ton Wansink reageert 'terughoudend' op de opmerking van
Hoijtink. „We gaan gewoon door".
Het Arami-project, een gezamenlijke dochter van Enka (Akzo's vezeldivisie) en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM behelst
een inmiddels in Delfzijl gebouwde
fabriek voor de produktie van een
supersterke aramide-vezel, die vervolgens in Emmen gesponnen
wordt.
Nu Enka een (overigens nog niet definitief) importverbod heeft gekregen in de Verenigde Staten zal het
project, althans volgens Hoijtink.
niet rendabel kunnen worden.

5-8 jaar
8 jaar en langer

nieuwste drie
rend. BNG-leningen
rend. bankleningen
rend. spaarbrieven

246.90 244.10

254.60 248.00

253.60 253.00

450.10
754.40
262.90
111.60

438.40
737,00
258,70

111.60

6,75

6,74
6 .60
6,76
6,81

6.53
6,77

6.80

7,]0

7^09

6.84

6.84

Avondkoersen Amsterdam
- In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dinsAMSTERDAM

dagmiddag):

Akzo 153,40156.00 (153,40)
Kon. Olie 177.00,179.70 (176,80)
Philips 61,70/62,30 (61.70)
Unilever 410,50/415,50 (410,30)

KLM 57,80/60.00 (58,00)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achtereenvolgens 30 fondsen industrie, 20

spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-

menlijke gemiddelde:
Begin 1552.06 698.72
Hoogst 1573.74 711.66
Laagst 1544.50 694.33

176.55 616.56

179.83 626.32

175.78 613.38
Slot
1565.71 706.79 179.06 622 92
Winst
verlies +18.12 +9.73 +2.92 +8.01

De Amster-

de laatweken, liet dinsdagmorgen
pij een gering aanbod sterk dakoersen zien, maar in de
'Oop van de middag trokken
veel aandelen weer wat aan bij
toenemende handel. De
hadden duidelijk
jjoersdalingen
de overhand, maar ondanks een
sterk gedaalde dollar sloten de
lhternationals verdeeld.

’

’

vorige

-

Rotterdam wil

beurs van amsterdam

komen op de hausse van

’

GOUD: onbewerkt f 28.850-f 29.350,
vorige f 29.180-f 29.680; bewerkt verkoop 30.820, vorige ’31.170.
ZILVER: onbewerkt 480-/ 550, vorige f 485-/ 555; bewerkt verkoop 580.

Sterke vezel Akzo
nooit winstgevend

Op 16 januari zal de Japanse minister van financiën, Noboroe Takesjita, naar Londen vliegen om daar
met zijn Amerikaanse collegaBaker
en zijn Britse ambtgenoot Lawson
te praten over een gezamenlijke actie van de grote industrielanden ter
verlaging van de rente. Hierdoor
worden de geruchten steeds sterker
dat de ministers van financiën en de
centrale-bankpresidenten van de
zogenoemde Groep van Vijf (vijf ROTTERDAM
Er zijn plannen
grote industrielanden) op 18 januari om in Rotterdam een optiebeurs
in Londen bijeen zal komen.
voor minerale olieën te starten. Dit
heeft de voorzitter van de Kamer
De vorige keer dat de vijf- de VS, van Koophandel in Rotterdam, mr.
Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk M. van den Bos, dinsdag bekendgeen West-Duitsland - bijeenkwamen maakt tijdens zijn nieuwjaarsrede.
was op 22 september van het afgelopen jaar. Toen werd besloten dat er Op oudejaarsdag is de Stichting
gezamenlijk actie moest worden on- Voorbereiding Olie-optiebeurs opdernomen om de koers van de dol- gericht, die de plannen nader gaat
lar omlaag te krijgen. Alleen al dat uitwerken. Verwacht wordt dat
voornemen was voldoende om in- nog dit jaar een beslissing kan
derdaad een daling van de dollar- worden genomen over de haalkoers te bewerkstelligen.
baarheid van de plannen.

damse effectenbeurs, die maandagmiddag al in reactie was ge-

Akzo was ook

kg:

Beurering octrooideskundige:

Voor handelaren in speelautomaten is 1986 een belangrijk jaar. Dank zij een wetswijziging mogen
speelautomatenn nu rechtstreeks de winst gaan uitbetalen. Vandaar dat staatssecretaris mevrouw V.
Korte-Van Hemel (dustitie) gisteren de opening mocht verrichten van de 10e expositie van de Vereniging Automatenhandel Nederland, die naast de Horecava in de RAI in Amsterdam wordt gehouden. Zij
bespeelde de slotmachine op deskundige wijze.

Voorlopige noterin-

7-1-1986 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

spraak.

Dollar weer
4 cent lager

-

AMSTERDAM

gen goud en zilver op

Financieel en fiscaal is Nederland volgens Fernhout niet echt
onaantrekkelijk voor bedrijven
en investeerders, maar het kan
zijn concurrentiepositie desondanks verbeteren. „Er valt nog
veel aan te doen voor men kan
spreken van een opvangapparaat
van bestuurders en ambtenaren,
dat klaar staat om snel tot zaken
te komen met potientiële investeerders.
Vestigingsprocedures
kunnen aanzienlijk korter gemaakt worden", vindt Fernhout.

landen toenemen", zei de Japanse premier Nakasone tijdens een televie-uitzending.
„Er is één ding waarover de
hele wereld het eens kan zijn
en dat is dat de industrielan- De koers van de den zich moeten inzetten voor
dollar is dinsdag vrij een verlaging van de rentetai
i«erk gedaald. Op de wisselmarkt rieven", aldus de premier.
?
Amsterdam werd een officiële

"J.
)

Goud en zilver

resultaat leverden de aluminiumacitiviteiten; deze groep is erin geslaagd bij een afzet van ruim 182.000
ton wals- en extrusieprodukten het
,mooie winstcijfer' van 1984 te benaderen. Aldel brak met de produktie
van 96.500 ton alle vorige records.
Ook de cementdochter Cemij heeft
weer een uitstekend resultaat geboekt. De afzet kon ondanks de lange vorstperiode aan het begin van
1985 op ruim een miljoen ton worden gehandhaafd.
De grootste staalverwerkingsdochter VBF (o.a. in Maastricht) heeft de
opgaande lijn doorgetrokken maar
kon de nullijn net niet bereiken.
Verdere investeringen en maatregelen ter verbetering van de structuur
zullen daar dus noodzakelijk zijn.

-
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Beurs & Valuta

’’ ’

Binnenlandse aandelen
AEGON
Ahold
Akzo
A.B.N.
Alrenta

Amev
Amro-Bank
Ass. R'dam
Bhrm.Tet.

Bhrm. Tet.Bs
Dordtsche P.
Elsevier-NDU
Fokker
Friesch Gr.H.
Gist-Broc.
Heineken
Heineken H.
Hol.Bet.Gr.
Hoogovens

KLM
Kon. Olie
Nat. Nederl.
N.M.B.
Nedlloyd Gr.
Oce-v.d.Gr.
Ommeren Van
Pakhoed Hold.
Philips
Philips div.'B6
Robeco
Rodamco
Rolinco
Rorento
Unilever
Ver.Bezit VNU
Volker Stevin
Wessanen

W.U.H.

122,50 122,00
85,00 84,40
155,50 153,20
608,00 600,00
144,40 144,40
90,00 90.10
116,00 115,00
144,50 140,00a
141,00 136,50
137,00 133.50
165,60 166,60
183,30 180.70
79,50
79,10
50,70 51.20
296.00 293,00
240,00 240,50
222,50 224 00
137,00 139.00
80,80
83,90
57,00 58,00
175,00 176,70
89,10 88,70
255.50 250,50
217,70 217,00
440,00 440,00
37,00 36,50
92,30 91,30
63,10
61,70
61,60 60,20
86,00 85,90
134,50 134,10
74,60
74,40
46,80
46,60
412,50 410,30
326.00 324,50
32,00
33.00
272.00 270,00
92,50 92,00

e

e

e

7V.Buehrm.76

7 CreditLßN 74

7>/4Fumess73

6 Hoogov. 85-95

83/4KNSM7S
83/4 KBB 75
9 Meneba 74
73/4 Nutr.72
6V2 Nijv.Bs
10 Pont 74-89
7V2 Proost7l

6V2 R 01.67
8 Sanders 72
83/4S'ma76

123,00
120,50
150,00
123,00
127,00
116.00
140,00
172,00
113,00

102,50
120,50
117,50
168,00
110,00

122,00
121,00
147,00
124,00b
127,50
114,00

e
e

164,00
107,50
102,30
122,50

115.50

166,00
109,00a
290,00

300,00
182,00 175,00
102,00 102,00
220,00 210,00
105,00 e 107,50
106,60

575,00 b 575,00b

184.00
100.00
144.50
99.60
103,70

9 VMF-Stork 76
B>/_ Volker7B
83A WUH 75

184,00
103,00
142,00
100,20
103,80

Holec

Holl.Am.Llne

Holl.Am.Line c.pr.
HolLSea S.
Holl. Kloos

Hunter D.
Hunter D.pr.
IHC Caland
Industr. My

Binnenlandse aandelen
305.00 310,00
9,75
9,75
446,00 459,00

ACF-Holding

Asd Rubber
Amst.Rijtuig
Ant. Brouw.
Ant. Verff.
Audet
Autlnd.R'dam
BAM-Holding

95,00

296,00
160.00
104,50
69,00
880,00
209,00
269,00

Batenburg

Beek, Van
Beers' Zonen
Begemann

51,20

Belindo
Berkei's P.

433.00

35.80

Blyd.-WUI.

e

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95
8 Asd.R.B4-92
6% Amro 73
BV4 a.i.r. 85
11 Bredero 81
63/4Br/MolBs
6V.Buehrm.73

14 SHV 81
83A Stevin76

slotkoersen/optiebeurs

-

Boer De, Kon.
Bols, Kon.
BorsumyWehry
Boskalis W.
Braatßouw
Breevast
Breevast e
Bredero
Bredero e

'

Br./Molijnc
Burgman-H.

CalvDelft c
Calvpref.c

Centr.Suiker
C.S.M. eert
Ceteco

Ceteco eert.
Chamotte Unie
Cindu-Key

Claimindo
Cred.LßN
Deli-My
Desseaux
Dordtsche pr.
Dorp-Groep
Econosto

EMBA

Eriks hold.

Furness

Gamma Holding
Gamma pref
Gelatine D.
Gerofabriek
Giessen-de N.
Goudsmit Ed.
Grasso's Kon.
GTI-Holding

Hagemeyer

Hoek'sMach.
Holdoh Hout

Ing.Bur.Kondor

Intern.-Muller

b

Kempen

Kiene's Suik.
Kluwer

157,00
106,00b
67,00
880,00
215,00
268,00
51,20
433,50

KBB
KBB (eert.)
KBB (pref.)

Kon.Ned.Pap.
Koppelpoort Hold.

e

35,80

805,00 798,00
195,00 191,00
125,80 124,50
522,50 542,00
16,00
15,90
185,00 183,00
259,50 253,00
254,50 250,00
205,00 198,00
204,00 197,00
112,50 108,00
1380,00 1409,00
552,00 545,00
2950,00 2930,00
236,00 223,00
235,00 226,00
375.00 378,00
375,00 380,00
23,50 23,00
86.50 85,00
440,00 b 445,00
119,50 115,00
179.20 180,50
150,00 143,50
163,50 164,60
270,00 300,00
82,50 82,20
510,00 495,00
257,50 254,50
76,30 75,00
254,00 238,00
29,50
28,00
223,00 220,00
59,20
59.30
198,50 200,00
108,00 108,00
191,00 192,00
99,00
99,00
58,50 64,00
115,50 115,50
253,00 253,00

e

& Beg.

'

Krasnapolsky
Landr&Gl.
Leidsche Wol
Macintosh C.
Maxwell Petr.

Medicopharma

Meneba
MHVAmsterdam
Minihouse
Moeara Enim
M.Enim 08-cert
M.Enim Wl-cert
Mulder Bosk.
Mynbouwk. W.

Naarden Int.
Naeff
NAGRON
NBM Bouw
NEDAP

Ned.Schj.epsh.
Ned.Springst.

Norit
Nutncia

Nyv.-Ten Cate

OTRA

Palembang
Palthe

Pont, Kon.
Porcel. Fles
Pronam
Proost en Br.
Rademakers

Ravast
Reesink
Riva
Riva (eert.)
Rommenhoeller
Sanders Beh,

Sarakreek
Schuitema
Schuppen

Schuttersv.
Smit Intern.
Sporth. Centrum c.

288,00
805,00
730,00
3,35
585,00
75,00
5,40
33,00
90.50
510,00
75.00

283,00

780.00
729.00

3,29
560,00
75,00
5,80
32,40
89,00
512,00
74,30
147.00 147,00
900,00 900,00
204,00 207,50
76.00 75,00
75,80
74,00
30,00
29,00
133,50 132,20
295,00 288,00
201,00 201,00
395,00 e 377,00
271,00 255,00
89,00
87,50
415,00 412,00
285,00 284,00
127,50 127,50
11.45 11,00
29,10
28,50
799,00 809,00
10050,0 10050.0
2160,00 2150,00
111.50 109.50
100,10 100,00
63,80 62,50
220,00

b

39,00 39,00
12,80
13.20
153,50 153,50
197,00 197,00
9850,00 9900,00
219,00 211,00
203,00 201,50
132,00 127,50
248,50 243,00
226,00 226,00
134,50 131,50
69,80
69,10
141,50 142,00
106,50 106,50
534,00 507,00
49,00
49,00
30,00
30,50
445,00 435,00
3000,00 2900.00
2900,00 2850.00
1700,00 1690,00
190,00 a 190,50
39,10
39,40
755.50 756.00
210,00 200.00a
119,50 100,00
51,60
48.50

83.50

85,20

Telegraaf De

TextTwenthe

Thomassen Dr.-V.

Tw.KabelHold
Tw. en Gudde
Übbink

Ver.Glasfabr.

VMF-Stork
Verto
VRGGem.Bez.
Wegener's
Wegen. eert.

Westhaven Asd
Wolters Samsom
Wyers

323,00 329,00
142,50 144,50
58,60 60.50
635,00 a 610,00
76,80 75.40
186,00 192,00
745,00 735,00
290,00 e 286,50
89,00
87,00
117,50 112,20
74.80
73.50
72.00 71.80
370,00 370,00
361,00 353.00
80,00 77,50

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f.

325,00

321.00

America Fund

285.00
117,80
33,10
140,50
152,00
29,60
30,80
9.00
1087,00
67,60
608.00
36,20
197.50
63,70
1530,00
176,00
85,00
46,00
1184.00
106,20
26,00
12,00

281,50
117,10
33,00

Alg.Fondsenb.

Amvabel

Bever Belegg.
Bin.Beli.V.
BOGAMIJ
Chemical Fund
Colon. Growth
Eur.Ass. Tr.
Goldmines (1)
Holland Fund

Interbonds

Japan Fund
Lev.Capit.H.

MX Int.Vent.
N.Y.lnd.lnd.

Obam, Belegg.

Old Court D.
Orco Austr. M.
Rentalent Bel.
Rentef.Ned.W.
Rentotaal NV

Sci/Tech

Technology F.
Tokyo Pac. H.

Unico

Vance.Sanders
VIB NV

Viking Res.

Wereldhave NV

224,00? 225.00

33,00

152,50
82,65
17,50
87,30
42,50
165,00

140,50
153,80

29,30
30,50
9,00
1090,00
67,00
608.00

7 3/4

EIB 72
53/4 EIB 65
8 IntAmDev7l
4 Norsk Hyd37
6V4 Rothmans

108,00
37,30
101,20
100,70
98,00
100,00
95,00
123,00

46,90

ASARCO

Atl. Richf.
BAT Industr.
Bell Atlantic
Bell South
Bethl. Steel
Boeing Comp.
Burroughs
Chevron Corp.
Citicorp.

Colgate-Palm.
Control Data
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Corp.
Fluor Corp.
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Motors
Gillette
Honeywell

Schlumberger

108.00
36,80
101,20
100,70
98,00
100,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind

Amer. Motors
Am.Tel.& Tel.
Ameritech

Int.Bus.Mach.
Intern.Flavor
Intern. Paper
Corp.
36,40 ITT
Ind.
194,00 Litton
63,40 Lockheed
Corp.
1540,00 LTV
Mining
Minnesota
175,00
Oil
85,00 Mobil
45,60 N.Am.Phill.
Nynex
1186,80 Occ.Petr.Corp
106,20 Pac. Telesis
25,90
11,60 Pepsico
Morris C.
32,50 Philip
Phill.
Petr.
148,00 Polaroid
82,90
17,50 Quaker Oats
87,20 RCA Corp.Ind.
42,10 Reynolds
166,00 Saralee

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4(I)
3/2 EngWarL
9 EIB 75-90

Amer. Brands

Amer. Expres

47,00

Sears Roebuck
Southw. Bell
Sperry Corp.
Tandy Corp.
Texaco
Texas Instr.
Union Carbide
Union Pacific
US Steel
US West
Warner Lamb.
Westinghouse

Woolworth
Xerox Corp.

65.50

53,00

2,85
25.00
105,50
18,40
63,80

3,06
105,70

65.00

52.80
2.90
24,50
104,10
18.50
63.80

3.10

103,50

48,60 d 48,00

15,70
53,30
63,30
37,80
50.10

32.50

15.50
53.50

62.90

37,70
51,20
32,00

21,40

20,80

40.50

40,80
66,00
51,00
55,20
15,95
56,70

66,40

51.40
55,00
16,00
57,10
72,10
71,60
69,20
72,80
154,10
38,50
50,10
38,10
84,00
49,30

7,50
88,50
30,25
38,70
98,00
31,00
85,10
72,70
89.50
12,10
43,10

56.30
61.50
31.70
51,50
36,00

71,60

71.90

69,50

72,50
154,80
38,50

50,10
37,80
84,00
48.50
6,90
88,50
30,00
38,20
97,60
31,00

84,10
72,40
92,40
12,25
42,50
56.50
61,40
31.90
51,00
36.90
37,80

37,90
84.20 d 84,10
53,00 d 53,50
40.75
39.90
31.30
31.50
106.60 108,10
75,20 74,75
54,00 54,00
26,10
26.25
88,20
88,00
46,80
46,60
44,80
44,50
58,90 58,30
59,50

59,50

Certificaten buitenland
AMAXInc. '
Am. Home Prod.
Am. Motors

ATTNedam
ASARCO Ine.
Atl. Richf.

Boeing Corp.

Burroughs
Can. PacificChevron Corp.
Chrysler

Citicorp.
Colgate-Palm.

Control Data

Dart&Kraft
Dow Chemical
Eastman Kodak

Exxon Corp.
Fluor Corp.

Ford Motor
Gen, Electric

Gen. Motors
Gillette
Goodvear
Inco
1.8.M.
Int. Flavors
ITT Corp.
Kroger

Lockheed
Merck&Co.
Minn. Min.
N.Am.Philips
Pepsi Co.
Philip Morris C.
Phill. Petr.
Polaroid
Procter &G.
Quaker Oats
RCA Corp.
Schlumberger
Sears Roebuck

Shell Canada
Sperry Corp.
Tandv Corp.

Texas Instr.
Union Pacific
Un. St. Steel
Westinghouse

Woolworth
Xerox Corp.

40,30
181,50
8.10

asia pac gr fund

Bever Bel.

37,00

Bredero VG 83
Bredero VG 84
Bredero

173.00

Mits.El.(soo)

a

b

700.00
300,00

720,00
350,00

960.00 950,00»
50,50

a

ah
akz
akz
akz
akz
akz

akz

akz
akz
akz
akz

akz

akz
akz
arb
ho
ho
ho
ho

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

apr

120.00

jan

72.00

jan
jan
jan
jan

apr

apr
apr
apr
jul
jul
jul
p jan
p apr

apr

ho
ho

c
c
c
c
c
c
c

ho
kim
kim

c jan
c jan

kim

kim
kim
kim
nln
nlr

nis
nit

phi
phi
phi
phi
phi
phi
phi
phi
phi
phi
phi

jan
jan
jan
apr
apr
apr
p jan

c

jan

c apr
c apr
c apr

p may
p may
p aug

c feb

c

jan

c jan
c jan
jan
c apr
c

c
c
c
c
c

apr
apr
jul
jul

jul

p apr
c jan
c jul
p jan

rd

rd

rd
rd
rd
rd

p apr
p apr
p apr

120.00
130,00
140.00
150.00
130.00
140.00
150.00
160.00
140,00
150,00
160,00

526
324
424
1059
1366
1193
570
708
1822
1087
475
567
728
395
1050
342
535

150,00
150,00
120,00
75,00
80,00 1399
85,00

722

75,00

339
537

80.00

85.00 641
80,00 328
50,00 494
55.00 884
60,00 1553
55.00 695
60.00 1088
65.00 481
112.50 500
110.00 500
110.00 900
105,00 510
50.00 743
55,00 755
60,00 1522
65,00 313
60.00 1520
65.00 1638
70.00 862
60,00 693
65.00 366
70.00 330
60.00 441
180,00 605
180.00 321
180.00 459
160.00 402
180.00 322
190,00 311

9,00

8.50
12.50
35.20 33,50
25,20 23,00
16.00 13,00
8.20 5.50
28,40a 26,00a
20,10 18,20
13.50 12,50
8.60 7.50
21,50 19,50
15,30 14,00
10.50 9,10
1,70
1.90
5,50
6.50
7.20 6.50
6,00 9,00
2.70 4.50
1.10
1.80
9,20 11.70
6,90 8.90
5.00 6,10
1.80 0,70
7.50 a 8,40
2,80 3,90
1.10 1,50
6.50 7,00
4.30 4,80
2,50 2,90

14.00

a

11.30
70,50

■

11.35
70.50

1,50 a 1,10

8,00

d

=

ex-dividend
gedaan-bieden
gedaan-laten

7,00

3.40

2,20
0,90 a 0,40
6.20 5,50
3.50 b 3,10

-

7,20
4.90

-

2,50

1.50
8,90
5,80
2,00

1,50

6,60
4,10
2.30
2,70
1,50
9.60

4,50b

1,80
8.20
15,00 b 14,00

a = laten
b = bieden

e=

a

I,Boa 1.40
1,50 a 1.00
3.70 a 3.40
13.10 11,80

b

genoteerd)

.

a

Binnenland (niet officieel
RSV. eert
7'/eRSV69

Warrants
Ahold
Amer. Express

agn

8.30
50,50
46,50
70,00 ( Gist-Brocades
133,50 131,50
45,00
Honda motor co,
784.00 783,00
178,00 175,20
Hunter Douglas
42.60 42,30
149,00 d 147,00
K.L.M. B
590.00 598,00
180.00 173,40
K.L.M. warr. 85-92 425,00 448.00
35,50
35,00
9,10
MX Int. Vent.
10,20
101,00
103,00
] Nat.lnv.Bank
58.50
58.50
126,60 125,00
3670,00 3700,00
NatNederl. 76
139,60 139,60
NatNederl. 78
3410,00 3430,00
88,50 87,00
97,30
Philips Gem.B
101,00
63,50
61,50
Philips 85-89
454,00 425,00
117,50 114,60
VNU Ver. Bez.
1205,00 1175,00
112,00 112,10
17,90
17,20
W.U.H.
144,80 141.70
154,50 d 149,50
44,00
44,00 I Euro-obligaties & conv.
163,00 160,00
10V. Aegon 85
103.85 103.85
202,40 195,00 d H'/sAegonB4
106,15 106.15
208,00 199,70 d
AEGONB2
107.50 107.50
15V.
191,00
192.00 d
13Amev
85-89
102.50 b 102,50
85.50
84.50
13Amev 85-90
101.75 101,75
34,50
34,70
10AmevBs
104,00 104,00
433,00 426,50
1186
98,20
98,00
107,00 106,00 Amev
13Amro-BankB2
110.80 110,80
104,20 103,00
103,00 103,00
103/4 Amro 83
129.00
9 BMH ecu 85-92
100.10 100,25
137.00 133,00
11 CC RaboB3
105,50 105,50
398,50 394,00
103,20 103.30
9 CCRabo 85
250,00 246,00
7 CCRabo 84
105.30 105,30
106,50 103,00
11
DSM
105,50
84
105.50
202,00 200,00
8 3/4 DSM 76
98,50 98,50
251,00 251.50
B/4 DSM 77
99.00 99.00
32,00
31,60
10VsEEG-ecu 84-90 103,25 102.25
109,00 110,00
103,60 103.60
9 3/4 EIB-ecu 85-95
192,00 189,00
12V4HlAirl.F
105,30 105.30
155,00 155,00
HollAirLwarr.
38.00 38,00
170,00 168,00
12 NIB(A)85-90
102.50 102,50
100,90 100,00
12 NIB(B) 85-90
106.00 106,00
106,00 103,50
11V4 NGU 83
107.70 107.70
44,00 42,50
107.20 107,20
11V4NGU84
147,00 145,20
10 NGU 83
105.50 105.50
112,20 108,00
63/_ Phil.B3
91,00 91,10
301,50 301,00
93/4 Unil.Bo
101,00
102.50
148,00
152,00
100,00
9/4
100,00
Unil.79
74,00 74,50
4
3A
Akzo
69
163,00
154,00
122,50 121,00
365,00
s/2 Amro 69
162.00 158,50 d 53/4 Gist 69
470,00
162,00 158,00
108,00 111,00
5V4H00g.68
70,20

Certificaten buitenland
Hitachi (500)

OPTIEBEURS

2,80
5.00 e 4,90
68.00
60.00
53.10
50.50
2,90

f =
g = bieden en ex-dividend

8,50

Woensdag 8 januari 1986

Limburgs dagblad

televisie en radio
20.20 Verboden spelen
(Jeux interdits). Franse speelfilm uit
1952. In de hoofdrollen 0.a.: Brigitte
Fossey, Georges Poujouly, Lucien
Hubert en Suzanne Courtal. Regie:
René Clement. De kleine Paulette
verliest haar ouders bij een luchtaanval en ze wordt opgenomen in het gezin van boerenzoon Michel. De kinderen ontdekken een opwindend

Nederland 1
09.30 -09.35 Nieuws

slechthorenden

13.00 -13.05 Nieuws

voor doven en
voor doven en

slechthorenden

14.30 VARA's Filmclub. Kinderprogramma, vanmiddag met: Gil en Julie, tekenfilmserie; Zwijgen is goud;
Het circusbeertje, tekenfilm; Doris,
tekenfilm; Molletje als tuinman, tekenfilm.
14.55 Pippi Langkous. Kinderserie
naar de verhalen van Astrid Lindgren. Afl.: Pippi vliegt naar Taka-Tukaland. Pipi's vader zit in moeilijkheden,
hij is gevangen genomen door zee-

spelletje: 'begrafenisje spelen.
21.45 -22.35 De Spaanse burgeroorlog. (The Spanish Civil War).

Zesdelige dokumentaire serie van
David Hart en John Blake. Deel 1:
Voorspel tot de tragedie (1931-1936).

rovers.

15.20 Diana
Tiendelige Engelse jeugdserie naar
de gelijknamige roman van R.F. Denderfield. In de hoofdrollen: Patsy
Kensit, Jenny Seagrove, Stephen
Dean en Kevin McNally. Afl. 1: De
ontmoeting. John Leigh, een eenvoudige jongen, reis naar Devon om zijn
ooms en tantes te ontmoeten, de enige familieleden die hij nog heeft.
Daar ontmoet hij Diana, de dochter
van een rijke zakenman. Hij probeert
van alles om haar aandacht te krij-

gen.

16.10 Mr. Belvedère. Amerikaanse
komische serie over een super-butler. Met in de hoofdrollen: Christopher Hewett, llene Graff, Rob Stone
en Tracy Wells. Afl. 1: De kennismaking.
16.35 Cheval mon ami
17.00 VARA's Clipparade. Wekelijks
programma met de mooiste clips,
waarin dé kijker de kans krijgt zelf
zijn haar favoriete clip aan te kondigen. Presentatie: Adeline van Lier.
17.30 Journaal
17.46 Popeye. Tekenfilmserie.
18.00 De Snorkels. Tekenfilmserie.
18.25 Engels voor gevorderden.
Follow Through. Les 10.
18.55 De Fabeltjeskrant. Kleuterprogramma.
19.00 Je ziet maar. Jongerenprogramma met veel popmuziek en informatie. Presentatie: Hanneke Kappen en Michiel Praal.
19.25 Videonieuws
gepresenteerd
door Dieuwertje Blok.
20.00 Journaal
20.28 Een eigen huis. Filmpje van de
Centrales voor Pleeggezinnen.
20.35 Zeg 'ns AAA. Komische tv-serie. Afl.: Dokter Lydie is jarig. Mien
heeft beloofd haar te komen helpen.
Maar Koos rijdt dezelfde avond de
veteranenkampioenschappen op de
home-trainer. Met: Sjoukje Hooymaayer, Manfred de Graaf, Hans
Cornelissen, e.a.
21.00 Sonja op woensdag. Praatprogramma van Sonja Barend met
gasten, rechtstreeks vanuit het Hulstkampgebouw in Rotterdam.
21.50 Achter het nieuws. Aktualiteiten
22.25 De Speurder
(Der Fahnder). Duitse politieserie.
Afl.: Angst voor de grote liefde. Julia
Kroningen heeft geen geluk in de liefde. Ze zoekt contact met welgestelde
heren om ze vervolgens te beroven.
Door toeval krijgt ze een grote som
geld in handen. Het blijkt echter losgeld te zijn.
23.20 Journaal
23.25 -23.30 Nieuws voor doven en
slechthorenden

Nederland 2
13.00 -13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden
15.3D Laurel & Hardy. filmpje van
de dikke en de dunne uit 1930. Afl.:
The Chimp.
15.55 Achterwerk in de kast. Programma waarin kinderen mogen
zeggen waar het op staat.
16.10 Punky Brewster. Kinderserie.
Afl.: Een oude vrijster.
16.35 Van hier tot Tokyo. Portretten
van kinderen uit verre landen. Afl.:
Ladakh. In het ijskoude Ladakh-gebied, hoog in het Himalaya-gebergte,
woont een arme jongen van 10 jaar
die Lama-priester worden wil.
16.58 Verhalen van de Zwarte
Kraai. Griezelprogramma voor kinderen.
17.08 Jipsloop. Kleuterserie. Afl. 1:
Jipsloop moet niesen, (herh.)

■

België/RTBF 1
17.14 -17.30 Een mama is een ei.
Avonturenprogramma voor peuters
en kleuters.
17.40 -18.10 TEMA: Ouder worden.
18.15 -18.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden
18.30 Sesamstraat. Kleuterprogramma.
18.45 Jeugdjournaal
19.00 Journaal
19.12 Politieke partijen. Uitzending
van het GPV.
19.22 Van Gewest tot Gewest. Regionaal magazine met vandaag (onder voorbehoud) de volgende onderwerpen: 1. Meer bewegen voor
ouderen. 2. De beiaardier van
Utrecht. 3. Woningen in een kerk.
20.10 Nederland C. Een programma
over kunst en cultuur in binnen- en
buitenland met informatie over recente ontwikkelingen op het gebied
van film, literatuur, beeldende kunst,
theater, architectuur, enz.
20.55 Don Carlos
Drama van Friedrich Schiller, n.a.v.
de 225 egeboortedag van Schiller
voor televisie bewerkt door Bernt Rothert en Franz Peter Wirth. Deel 1.
Het Spaanse hof in de 16e eeuw.
Kroonprins Carlos houdt van zijn
stiefmoeder, Elisabeth van Valois.
die eens zijn bruid zou zijn, maar zijn
vader Philips II huwde. De verhouding tussen de strenge vader en de
zijns inziens slappe zoon, is gespannen. Met o.a. Rolf Boysen, Marita
Marshall, Jacques Breuer, Robert Atzorn en Renan Demirkan.
22.30 Journaal
22.45 Studio Sport
23.15 -23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden

Duitsland 1
09.10 -09.40 Sesamstraat. Kleuter-

naam heeft nog altijd een grote aan-

■

Duitsland 2
09.45 -13.30 Zie Duitsland 1
15.40
Teletekstoverzicht
15.56 Programma-overzicht
16.00 Heute
16.04 Falsch gelobt. Afl. uit de serie
'Bettkantengeschichte'. (herh.)
Aansl.: Nieuwsoverzicht
16.35 Tao Tao. Tekenfilm. Afl.: Der
eingebildete Hase.
17.00 Heute
Aansl.: Aus den Landern, regionaal
nieuws.
17.15 Tele-lllistrierte.
Gevarieerd
magazine met aktueel thema, sport
en muziek.
17.50 Trio mit vier Fausten
Amerikaanse detectiveserie. Afl.: Auf
den Hund gekommen, deel 1. Met in
de hoofdrollen: Perry King, Joe Penny en Thorn Bray. Regie: Robert
Bralver.

11.30 Teletekst
16.15 Schooltelevisie
16.50 Nouba Nouba. Gevarieerd kinderprogramma met teken- en poppenfilms.
17.50 Carrefours. Gevarieerd vooravondprograma voor het hele gezin,
met om 17.50 la roue de la fortune.
17.55 Rocambole, tv-serie. 18.10
Nieuws. 18.15 La roue de la fortune.
18.30 Nieuwsoverzicht. 18.35 Microdéfi. 18.50 La roue de la fortune.
19.00 Ce soir. Regionaal magazine.
19.27 Quick et Flupke. Tekenfilmserie.
19.30 Journaal
20.00 Au nom de la loi. Juridisch magazine met 0.a.: 1. Verboden liefdes.
Naar aanleiding van een liefdesrelatie tussen een oudere vrouw en een
jonge man. 2. De gevolgen van een
juridische vergissing voor een gezin.
3. Het bos van Courrières. 4. Smile.
21.00 Miami Vice
Amerikaanse politieserie met Don
Johnson, Philip Michael Thomas, Michael Talbott, e.a. Regie: John Nicolella. Afl.: De gouden driehoek.

"

HEATHER LOCKLEAR en LINDA EVANS in "Der Denver Clan
Duitsland 2, 21.00 uur.
ge. Als haar moeder sterft stelt Mé
19.50 Wildlife showcase. A bite for
rette God daarvoor verantwoordelijll
survival. Dokumentaire over mugHaar gedrag is zodanig dat ze doe
gen.
haar familie en de dominee wordt al
20.20 South of the border. Komigezonderd.
sche tv-serie.
20.45 Porridge. Komische tv-serie 21.25 Musique classique. Erne:
Ansermat dirigeert het Frans-Zwi
met Ronnie Barker, Brian Wilde, Fulserse orkest (1963). Uitgevoei
ton McKay en Richard Beckinsale.
wordt de Symphonie op. 99 in mi b<
21.15 Cover up. Tv-serie. Afl.: Nomol major van Joseph Haydn.
thing to lose.
22.00
-22.30 Journaal
11.00 News and local weather
22.25 -23.20 Good enough to eat?
Serie over onze voeding. Deel 1: Wat
gaat er allemaal in ons eten en wat
zijn de gevolgen van kleur- en
18.00 Programma-overzicht
smaakstoffen en conserveringsmid18.04 Kinderprogramma's: Tic-Ta
delen.
(11), Stripy (6/13), Tic-Tac (12).
18.25 Let Life Live. Dokumentair*
serie. Afl.: Tweede Natuur, (4/10). j
18.55 Sport Reports
08.45 Dennis. Komische serie. Afl.: 20.30 Weerbericht en World Watch
20.40 Mossad. Dokumentaire (2).
The frog jumping contest.
Feature: Zaman.
Sky Trax Chris Isaacs 21.35
09.15
23.05
Weerbericht, World Watch el
special.
voor dort
programma-overzicht
Sky Trax
10.00
Monsters of
derdag
Rock.

Europa TV

SKY Channel

""

Aansl.: Heute-Schlagzeilen
programma.
18.25 Trio mit vier Fausten
ver09.45 ARD-Ratgeber. Het Internatiovolg
nale TV-Kookboek. Vandaag: De 18.55 Mittwochslotto 7 aus 38
Zweedse keuken: De verleiding van 18.58 Programma-overzicht

-

het koude buffet.
10.00 Nieuws
10.23 Die Reportage (herh.)
11.10 Ein Platz für Tiere. Dokumentaire dierenserie. Afl.: Reintje de Vos
(herh.)
11.55 Urnschau
12.10 Kontraste
12.55 Presseschau
13.00 Nieuws
13.15 -13.30 Teletekstoverzicht
15.40 Teletekstoverzicht
16.00 Nieuws
16.10 Das Kurze Leben eines Rennfahrers. Stefan Bellof Een onvoltooide carrière. Reportage.
16.55 Computerzeit. Die Welt der
Elektronenrechner. Vandaag: Ohne
Speicher geht nichts. Kinderprogramma.
17.25 Da schau her! Gevarieerd informatief kinderprogramma.
17.50 Nieuws
18.00 Hier und Heute. Nieuws, aktualiteiten en reportages uit Nordr-

19.00 Heute
19.30 Direkt.
Jongerenmagazine.
Vandaag over AIDS.
20.15 ZDF-Magazin. Informatie en
aktualiteiten.
21.00 Der Denver-Clan
(Dynasty). Afl.: Unser Freund in Caracas. Met in de hoofdrollen John
Forsythe, Linda Evans, Joan Collins
e.a. Blake doet verwoede pogingen
om zijn bedrijf te kunnen behouden.
Jeff zoekt ondertussen tevergeefs
verder naar Fallon.
21.45 Heute-Journal
22.05 Aufbruch zum Reich Gottes.
Christoph Blumhardt und der religiöse Sozialismus. Dokumentaire over
het socialisme van de geloofsbeleving.
22.35 Die Frau, die weint
(La femme qui pleure). Franse speelfilm uit 1978 met in de hoofdrollen
Dominique Laffin, Haydée Politoff,
Jacques Doillin e.a. Regie: Jacques
Doillon. Na lange tijd weg te zijn geweest, komt de jonge architect Jachein-Westfalen.
18.25 Levin & Gutman. Tv-serie.
ques, weer thuis bij zijn vrouw Domi19.00 Flug in die Holle. Tv-serie. Afl.:
nique en hun dochtertje Lola. Korte
Start in de nacht.
tijd later wil hij weer terug terug om
19.58 Programma-overzicht
zijn intrek te nemen bij zijn vriendin
20.00 Nieuws
Haydée. Dominique stort helemaal
20.15 Die Letzte Rolle
in. Haar leven heeft geen zin zonder
Dramatisch televisiespel. Met in de haar man. Ze doet er dan ook alles
hoofdrollen: Hans Christian Blech,
aan om hem terug te krijgen en gaat
Corinna Kirchhoff, Jurgen Holtz e.a.
zelfs zo ver dat ze toestaat dat HayRegie: Egon Günther. Peter Polier is
dée bij haar in huis komt.
een eerste klas toneelspeler en zijn 00.05 Heute

-

08.00 Tele-Gymnastik
08.10 Schooltelevisie
09.10 Sesamstraat. Kleuterprogramma.
10.05 -11.55 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 30: Dining out.
18.30 Sesamstraat. Kleuterprogramma.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.
19.45 Raamprogramma voor de regionale studio's.
20.00 Nieuws
20.15 Mittwochs in. Informatie en
amusement.
21.45 Hobbythek.
Boerenschilderkunst.
22.30 Indentifikation einer Frau
(Indentificazione di una donna).
Frans/Italiaanse speelfilm uit 1982
van Michelangelo Antonioni. In de
hoofdrollen: Tomas Milian, Christine
Boisson, Daniela Silverio e.a. Een
filmregisseur is op zoek naar een actrice voor een van de rollen in zijn
film. Hij begint een relatie met twee
vrouwen die echter beide slecht aflopen.
00.35 Laatste nieuws

Duitsland 3/SWF
KLAUS WENNEMAN als inspekteur Faber in "Angst voor de grote
liefde", een aflevering van 'De Speurder"- Nederland 1, 20.35 uur.

18.58 Nieuwsoverzicht
19.00 Die Abendschau Bliek ms
Land. Nieuws, aktualiteiten en reportages uit de deelstaten.
19.26 Das Sandmannchen
19.30 Lillo und sein Freund Cinese.
Italiaanse tv-serie.
20.15 Reisewege zur Kunst: Riga en
Letland. Reportage van Jurgen Böttcher.
21.00
Die Rechnung ohne den
Wirt
(The postman always rings twice).
Amerikaanse speelfilm uit 1947 met
Lana Turner, John Garfield, Cecil
Kellaway e.a. Regie: Tay Garnett.
Een toevallige samenloop van omstandigheden zorgt ervoor dat een
klant in een afgelegen wegrestaurant
verwikkelt raakt in een aantal intriges.
22.50 Aus meinem Leben: Portret
van de schrijfster Alice Herdan-Zuckmayer. Een film van Guy Kubli en
Kurt W. Öhlschlager.
23.35 Laatste nieuws

trekkingskracht. Daarom heeft men
hem de hoofdrol gegeven in een stuk
van Molière. Velen verwachten echter dat hij dat niet tot een goed einde
zal brengen, want Polier is alcoholist
en zijn ineenstorting is nog een kwestie van tijd.
21.55 Brennpunkt. Aktualiteiten
22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Paris. Beelden uit
een wereldstad, gepresenteerd door
Sabine Mann. Beelden van de lichtstad overdag en 's nachts, die vol
kontrasten zijn. 0.a.: het goedkoopste restaurant ter wereld en een kijkje
achter de coulissen van het Lido, de
bekendste nachtrevue van Parijs.
Regie: Waldemar Kuri.
23.45 Nieuws
23.50 -23.55 Nachtgedanken. Over
weging door Hans Joachim Kulen
kampfl

Duitsland 3/WDF

"

"
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17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels:
Les 30, dining out.
18.00 Sesamstraat. Kleuterprogramma.
18.30 Die rote Zora und ihre Bande.
Tv-serie. Afl.: Branko kommt ms Gefangnis

'

-

""
""

-

10.45
Sky Trax The UK Network
Top 50.
Sky Trax Chris Isaacs
11.45

""

RTL-Plus
zu Beginn
12.30
Sky Trax - Monsters of 17.00 Gewinn
17.05
Menschen
und Tiere. Dokd
Rock.""
mentaire
serie.
Afl.:
Robbenlied, ovd
13.15
Sky Trax - The UK Network
zeehonden.
""
Top 50.
17.35 Typisch RTL - Jetzt ist Feier9(
14.15 Skyways. Dramatische tv-sebend. Gevarieerd amusementsprq

""

special.

rie. Afl.: The sneak.
gramma.
15.05 Family hours. Tv-serie. Afl.:
18.15
Da-da-damals. Oude hits g^
It's a mile from here to glory.
presenteerd door Iff Bennett.
16.00
Sky Trax Meat Loaf spe18.35 Typisch RTL
cial.
Thompson 18.53 7 Vor 7 Die Bilder des Tages
16.45
Sky Trax
Nieuws en weerbericht.
Twins special.
RTL-Spiel
19.20
17.30
Sky Trax
Predictions. 19.30 Alias Smith and Jones. Avon
Sky voorspelt welke artiesten in 1986 turenserie
met in de hoofdrollen Be(
succesvol zullen zijn.
en Pete Duel. Afl.: Der Trid
Murphy
18.30 The Brady Bunch. Komische
DOMINIQUE LAFFIN en dACQUES DOILLON in de Franse speelmit der Fahne.
serie. Afl.: The great earring caper.
film "Die Frau, die weint" (La femme qui pleure) Duitsland 2, 22.35 uur.
20.15
RTL-Spiel
19.00 The Lucy show. Komische tv20.20
Filmvorschau
serie met Lucille Bali. Al.: Lucy gets
21.45 Coup de film. De nieuwe films
20.30 Alles Schwindel
in the vault.
van deze week, gepresenteerd door locked
Duitse speelfilm uit 1939. In d&
19.30 Green acres. Komische serie.
Terry Focant.
hoofdrollen o.a. Gustav Fröhlicn.,
Afl.: Uncle Ollie.
17.55 Journaal
21.55 Cargo de nuit. Jongerenmaga- 20.00
Grethe Weiser en Hans Brausewet-j
A night with the King. Een
18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma.
zine met onderwerpen betreffende
ter. Regie: Bernd Hofmann.
special over Elvis Presley b.g.v. zijn
muziek, film, video, stripverhalen
18.05 Plons, de gekke kikker. Kleu22.05
Wer bin ich?
51e geboortedag. Met o.a. een rondenz.
terserie. Afl.: De veldmuis (herh.)
Quizprogramma
met prominente"
leiding en bezoek aan Gracelands, over
18.10 Zeppelin. Informatief kinder- 22.30 Journaal
prominenten
uit
heden en verlehet landgoed van Elvis en zijn wedumagazine.
Presentatie: Rafaël 22.55 -23.05 Un autre regard. Uitden.
we Priscilla.
Troch.
zending van de Katholieke Radio en
Weerbericht
21.00
One night with you. Beelden 22.27
18.35
Kapitein Zeppos. Vlaamse televisie.
Horoskoop
22.30
van een comeback-tv-coricert van Eltv-serie. Afl. 21. Met o.a. Senne
22.35
-22.40 Betthupferl
vis uit 1968.
Rouffaer, Raymond Bossaerts en
22.00 International Motor Sports.
Vera Veroft.
Gevarieerd auto- en motorsportma19.00 Teken van leven: De biecht.
gazine met beelden van de WereldEen programma van de Katholieke 15.30 Teletekst magazine
voor motoren en
kampioenschappen
19.00 Un autre regard
Televisie- en Radio-Omroep.
Himalaye Raleen
vooruitblik
de
van
19.40 Paardenkoersen en medede- 19.30 Journaal (met gebarentaal)
ly.
20.00 Caméra sports. Gevarieerd
lingen
= zwart/wit programma
Sky Trax Predictions.
sportprogramma met vandaag een 23.05
19.45 Journaal
= stereo of 2-kanaaltoon
Thomp
Sky Trax
20.10 Namen noemen.
uitgebreid overzicht van de belang- 00.05 -00.50
Spelprospecial.
sons
Twins
gramma met twee panels, samengerijkste sportevenementen in het afgeTELEVISIE
lopen jaar.
steld uit bekende personen, die via
Nederland 1: 5, 51 53 en 57
Nederland 2: 31, 54, 56 en 60
kryprische omschrijvingen eigennaDuitsland 1: 9, 24 en 46
men moeten raden. Presentatie: Kurt
Duitsland 2:21, 29 en 37
van Eeghem.
Duitsland 3 (WDF): 48, 50, 55 en 58
07.00 13.00 en 19.00 London calling
20.55 Kijk uit! Verkeerstips. VanDuitsland 3 (SWF): 40 en 46
België BRT1: 10 en 44
14.00 en 20.00 Sit tight Sidaag: Slip- en remcontrole.
08.00
12.50 Chigley. Kleuterprogramma.
België BRT 2: 25 en 47
mon.
21.00 Leven met borstkanker. Serie 13.05 About Britain. Laatste deel
België RTBF 1: 3en 8
09.00 15.00 en 21.00 Hear + Now
van de tocht langs de Parrett rivier.
programma's over borstkanker. VanBelgië RTBF 2: 28 en 42
Julie.
RTL Plus: 7 en satelliet
avond het laatste deel: Loutraki.
13.30 News and local weather
SSVC: 33, 40, 49 en 59
21.50 Het gerucht. Kunstmagazine 13.55 -14.25 Fat man in the kitchen. 10.00 16.00 en 22.00 News flash
SkyChannel: Satetiet
nieuwtjes
Martin
uit
de
presenteert
met Annie Declerck.
Culinaire rubriek.
Music Box: Satelliet
22.40 -23.00 Journaal en Coda: "Als 16.55 Birthday Time
muziekwereld.
Europa TV: Satelliet
TV 5: Satelliet
je in een boom woont", van Paul
Aansl.: Alfie Atkins, kinderprogram- 11.00 17.00 en 23.00 Chart attack.
Een overzicht van de Music Box top
Snoek
ma's.
40 met Simon en Sunie.
17.10 The caterpillar trail. DokuRADIO
12.00 18.00 en 24.00 Gaz bag
Kabel- en centrale antenne-abonnees:
mentaire serie.
voor kanalen zie schema exploitant
Aansl.: Birthday Time, kinderproRadio 1: 95,3 en 102,1 mHz; 747 kHz
gramma's.
(402 m) en 1251 kHZ (240 m.
19.00 Zonen en dochters. (Sons and 17.30 Talking animal. Dierenserie.
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz; (van 19.00-7.00 ook frequenties AM- en FM-zenders
daughters), Australische tv-serie.
Vandaag: Man's best friend: the
Radio 1)
Met: Arm Henderson-Stires, Rowena
19.00 Le groupe des 5 sur TV 5. In
dog.
Radio
3: 1 01 ,2 en 90,9 mHz
1968 gingen 5 filmmakers samenWallace, Alexandra Fowler e.a. Afl. 17.50 Them and us. Serie.
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
werken en verenigden zich in de
58: Patricia wil verhinderen dat David 18.15 Treasure houses: A CanterbuRadio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz
(337 m)
terugkeert naar Beryl.
ry tale. Bezienswaardigheden langs
'groep van s. In 4 uitzendingen kunt
ROZ: 95,3 en 102,1 mHz
u
19.25 Uit je doppen. Informatieve seaan
de
hand
van
pelgrimsroute
een oude
naar Canterarchiefbeelden
BRT 2: 555 m (540 khz>, FM 22, 36 en 39
bury.
rie. Afl.: Het zevende specializatiekennismaken met deze mensen.
(93,7-97,5 en 97,9 khz)
jaar.
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
Vandaag de eerste van de groep:
19.00 Wish you were here. Tips en
RTL: 208 m (1440 khz van 5.30 19.00)
Jean-Jacques Lagrange.
19.40 Mededelingen en programideeën voor de vakantie.
FM: 6 en 33 (88,9 en 97 mhz) KG 49,26
19.25 Coronation Street. Engelse tv- 19.50 Merette. Speelfilm uit 1981 van
ma-overzicht
m (6090 khz>.
Jean-Louis Roncoroni en J.J. Lagan19.45 Journaal
serie.
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België/BRT 2
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Radio 1
7.03 De rode draad, 12.56 Mededelingen voor land- en tuinbouw.
13.08 TROS Aktua. 13 20 Journalistenforum. 14.05 TROS klantenservice. 15 05 Helpers weg. 16.02
Hulpverlening.
EO-Metterdaad
16 05 Tijdsein. 19.02 Hobbyscoop
19.30 NOS Podium van de Nederlandse lichte muziek. 20.30 Langs
de Lijn 22.30 Akkoord. 23 02 Met

Avondspits. 19.02 The John Peel
Show. 20,02 Fontlijn. 21.02 Backli-

ne.

22.02 Gonzo Radio
-24.00 Heartlands.

23.02-

Radio 4
8.02 Het levende Woord, 8.10 Preludium. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de Hoogtezon 10.00
Kamermuziek. 10 30 Orkestpalet.
A. Noordhollands Philharmonische

Samen. (23.15 Willem de Ridders
Hoorspelacademie.)

Radio 5
9.03 NOS-Sportief. 9.25 Waterstanden. 9.30 RVU Taairevue.

10.00 Café chantant - Non stop.
10.30 De duvel is oud. 11.00
Geachte jubilaris. 12 05 Het oog
van de naald, actualiteiten 13.10
NOS Midweekmagazine. (Met om

het oog op morgen. 0.02 Late Date.
1.02 Romance. 2.02 Nachtexpress.

6.02 In 't voorbijgaan. 6.07 Non

stop lichte muziek.

Radio 2
7.03 Ook Goeiemorgen, 9.03 Muziek terwijl u werkt. 11.03 Kletskop.
12.03 Will wil wel. 14.03 terug in de
tijd. 15.03 Nederland Muziekland.
17.03 De nieuwe rozengeur. 18.03
Hier en Nu. 18.54 In 't voorbijgaan.
19.00-07 00 Zie Radio 1.

Radio 3
7.03 Ronduit music-time. 903 Muziek motief. 10.30 Gospelsound.
11.03 Country Trail. 12.03 Ronduit. 13.03 Toga-party. 14.03 De

Wilde Wereld. 17.03 Ronflonflon
met

Jacques

Plafond.

18.04 De

RADIO
Orkest. B Astor Piazzola en zijn
Kwintet Tange Nuevo. 12.10 De orkestmuziek van Bach (22). 12.30
Werken van Cimarosa. 13.02
Lunchconcert. 14.00 Songs of praise. 14.30 Solorecital door een jonge muzikant. 15.00 Telefoonnummer 39211. 17.00 Muziektheater.
18.02 Het betere werk. 19 00 Het
Schönbergkwartet, Werken van
Berg. 20.02 Residentie orkest

Klassieke muziek. 22.00-24.00 Zeg

luister 's: De kracht van kwaliteit en

Huiswerken 17.46 Overheidsvoorlichting: Gesprekken met vrouwen.

17.56 Mededelingen 18.10 TROS
Kinderforum. PP.; 18.20 Uitzending van de Centrum Partij. 18.30

Tempo Doeloe. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers
(19,00 Turks. 19,20 Marokkaans.
20.00

ROZ
07.15-08 00
Ochtendeditie:
nieuws, aktualiteiten, weerbericht
en muzjek. 08.05, 10.02, 11.02 en
12.03 ROZ-Nieuws 1205-1300
ROZ-tussen de middag: nieuws,
weerbericht, achtergronden van
het nieuws, agenda en muziek.
13.05, 14.02, 15.02, 16.02 en
17 05 ROZ-Nieuws. 18.05 ROZAktueel en weerbericht 18.20-19.00 Radio Muskiet: gevarieerd
programma.

13.13 Wereldwijzer. 14,00 Frontaal. 14.30 Randstad en Regio.
15.00 Meer over minder.) 16.00De
Pina Colada Show. 16.30 TROS

19.50 Spaans.

20.30 Medelanders Nederlanders
Portugal van wereldmacht tot derde wereld land?. 21 00 NOS-Cultuur.

Grieks,)

BRT 2
6.30 Goede morgen, morgen. Lichte muziek en de juistetijd. 7.12 Klaproosters. 8.12 Servicetelefoon
Programma waarin luisteraars terecht kunnen met allerlei vragen.
10.03 Met de deur in huis (10 30
Het schurend scharniertje) 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1986.
13,10 Made in Germany. Duitse
schlagermuziek
gepresenteerd
door Harrie Cremers. 14.00 Vrijaf.
Jong geluid voor de schoolvrije na-

middag. 17.10 Radio Twee. Swingende eigentijdse popradio. 22.05
Radio Tropical. Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse muziek. 23.30-02.00 Twee tot twee. Easy listeningmuziek.

Belg. Rundfunk
6,30 Radiofrühstück.

7.15 Wunschkasten. 7.45 Veranstaltungskalender. 8.00 Presseschau. 8.30 Für
die Kranken. 9.05 Musikexpress.
10.00 Gut aufgelegt. 12.00 Musik
bei Tisch. 12.15 Veranstaltungskalender. 12.30 Presseschau. 13.00
Frischauf. 14 05 Chansons, Lieder,
Folk.
15.00 Nachmittagstudio.
16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste.
18.00 BRF-Aktuell. 18.30-20.00
Orgel- en koormuziek.

Luxemburg/RTL
5.30 Guteri Morgen, Deutschland!
Ein Tag wie kein anderer.

9,00

11.00 Liederlotto. 12 00 Mahlzeit.
14.00 Viva
das Leben findet
taglich statt. 15.00 Ententanz.

-

16.00
RTL-Musikduell.
17.50
Sportshop. 18.00 RTL-Tagesthemen. 18.08 Prima, 19.00 Luxemburg 1331. 22.00-01.00 Traumtanzer - Musik zum Traurnen.

-

Woensdag 8 januari 1986

Limburgs dagblad

show

"

7

..

Galabal ex-prinsen met Zuidamerikaanse Margarita Caiitero

Showband José Marcello
zaterdag in Kerkrade
-

Tijdens het
KERKRADE
jaarlijkse galabal van de
Kerkraadse ex-prinsen, aanstaande zaterdag in het
Kerkraadse Hubertushuis,
vallen twee toppers te noteren: José Marcello met zijn
Dance en Showband uit Am-

vocale groep van twee zangeressen en een zanger.

Temperament

sterdam, deZuidamerikaanshowster Margarita Cantero en het stemmingsorkest
Sunset. Kaarten (35 gulden)
zijn uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar bij exprins Jos Buck, Einderstraat
se

in Kerkrade

(telefoon

@

045-452981).

"

Het muzikale vakmanschap van
José Marcello, samen met zijn
meer dan 30-jarige ervaring in de
nationale en internationale muziekwereld, vormde de basis bij
de samenstelling van een gloednieuwe Nederlandse band. Een
formatie samengesteld uit een
selecte groep jonge en uiterst begaafde musici, met een zeer gedegen muzikale achtergrond: het
conservatorium. Resultaat is dan
ook perfecte dansmuziek, een totaal eigen sound en de kwaliteit

MARGARITA CANTERO

"

JOSÉ

MARCELLO

om nationale en internationale
artiesten te begeleiden. Dat gebeurt ook zaterdagavond tijdens
de Midnight-show met Margarita
Cantero, de Cubaanse showster
op het Galabal in Kerkrade. De
dansmuziek wordt steeds afgewisseld met solozang door een
eigen backinggroep. De José
Marcello Dance en Showband
bestaat uit zeven musici en een

Het showgedeelte van hèt Kerkraadse galabal 1986 zal rond het
middernachtelijk uur voor rekening zijn van Margarita Cantero.
Een betoverend mooie vrouw
met een onnavolgbaar temperament, waarmee zij in geheel
eigen stijl haar publiek zingend
en dansend in de verrukkelijke
Zuidamerikaanse sfeer weet te
brengen. Voor het eerst live in
Nederland te zien, zal zij ongetwijfeld met haar wervelende
show-explosie de gasten op het
galafeest voor zich weten te winnen. Samen met Roberto Blanco
maakte Margarita Cantero de televisieshow 'Fiesta Tropical' en
samen met Shirley Bassey was
zij de vedette op het 'Bal Pare' in
München. Op het ogenblik loopt
in Latijns-Amerika haar superhit
'Llevan' al in een miljoenenoplage. Deze authentieke van Latijns-Amerikaanse ritmen en melodieën zal op het Kerkraadse galabal worden begeleid door de
José Marcello Dance en Showband.

Problemen
satellietkanalen ECS-1

AVRO-TV in Maastricht

met zendvermogen

MAASTRICHT

telliet

abonneetelevisie-organisatie

Filmnet

gebruik

"ttaakt, en een aan de Brit-

De precieze oorzaak van de storing door Eutelsat nog niet vastgesteld. Wel weet men inmiddels
dat het probleem zich voordoet
tussen de zendbuis en de ontvangstantenne

In aansluiting op het toeristische TV-programma

derland 1) organiseert de AVRO in samenwerking met de VVV van
Maastricht zondag tussen 12.00 en 16.00 uur een wandeling van ongeveer een uur langs de mooiste plekjes in Maastricht. ledereen kan
daarbij ook meedoen aan de 'Ontdek je plekje-prijsvraag met als
hoofdprijs een fiets.
Men krijgt bij de AVRO-gastvrouwen, die zondag 12 januari te vinden
zijn bij de VVV in het Dinghuis aan de Kleine Staat 1 te Maastricht (niet
aan de Stationstraat), een routebeschrijving met daaraan verbonden
een aantal vragen die moeten worden beantwoord.

satelliet£ARljs - Twee
analen (transponders)
yan de communicatiesa-

ECS-1 hebben te
met een verlies
vermogen. Het gaat
0l*i een kanaal dat is toe&eWezen
België,
aan
daarvan de Nederlandse

-

'Ontdek jeplekje in Maastricht' (vrijdagnamiddag om 17.10 uur op Ne-

men met hun transponders. Er
zijn voldoende mogelijkheden om
op een andere satelliet over te
stappen als het misgaat, aldus een
woordvoerde van Filmnet. Hij
voegde er overigens aan toe tot nu
toe nog niet door de Belgische
PTT op de hoogte te zijn gesteld
van het euvel met de transponder.

Jeroen Krabbé
weigert filmrol
(Van onze showpagina-redactie)
HEERLEN - De acteur Jeroen
Krabbé heeft een rol geweigerd in

Se ptt toegewezen kadat gebruikt wordt
De ESC-1-satelliet is in feite de De alternatieve mogelijkheden bij
door het commerciële reserve
satelliet voor de ESC-2, Eutelsat zijn overigens gering. De
britse televisiestation
in

Reserve

baal,

een grote Amerikaanse film „War
and remembrance". Hij zou de
commandant van het Duitse vernietingskamp Auschwitz moeten
spelen. „Ik heb geweigerd om emotionele privé-redenen. Het is een
heel moeilijke beslissing voor me
geweest".

die
februari operationeel twee transponders op de ECS-1
wordt. Als de ESC-2 optimaal die niet worden gebruikt, kunnen
functioneert kan de ESC-1 ge- alleen als vervanging dienen als
Volgens een woordvoerder van de bruikt blijven worden voor hun zendschaduw (footprint) op
europese

Sky Channel.

organisatie die de ECS-

satellieten beheert, Eutelsat in Pa-

jjjs, werd

het vermogensverlies

transport van televisieprogram- Europa overeenkomt met de doelma's, zoals dat ook nu gebeurt. groep die het televisiestation wil

„Het was een hele mooie rol. Het
script had ik gezien en al een scène
geleerd, maar ik heb de rol bijtijds
teruggegeven. Laten de mensen
echter vooral niet zeggen: God,
wat flink", aldus Krabbé.

transponder

bereiken. ledere
half december geconstateerd. Het Rond elf organisaties maken ge- vangt
in zijn zendschaduw een be-

dat zich voordeed bij het
ferlies
Geldtransport naar de aarde kon

bruik van de satelliet middels paald aantal landen. Daar waar de
tien transponders. In totaal be- zendschaduwen elkaar overlapschikt de ESC-1 over twaalf pen kunnen meerdere program-

opgevangen door het verbogen van het beeldtransport transponders.
"aar de satelliet iets op te voeren.

ma's worden opgevangen.

Tot de organisaties die van de
'ndsdien heeft de situatie zich ESC-1 gebruik maken behoren
estabiliseerd, aldus de woord- Sky Channel, Music Box, TV-5,
Voor een vermindering Europa Televisie en Filmnet.
J* n de beeldkwaliteit hoeft volseus hem niet gevreesd te worden Woordvoerders van Filmnet en
olang het euvel zich niet öp- Sky Channel tonen zich overigens
°'euw voordoet.
niet verontrust over de proble-

|j

eerder.

’De Nachbraakesj’
met nieuwe plaat
-

SITTARD Komende vrijdagavond 10 januari presenteren 'De Nachbraakesj' om 21.00 uur in café Sanderbout aan de Veestraat 38 te Sanderbout/Sittard hun tweede plaatje in Limburgs dialect: „'t sondigs
s«nörges frösjoppe" met als B-kant „Effe zitte". De teksten van deze in
Marlstone Studio opgenomen plaat zijn van de gebroeders Ger en
M>ek Muyrers.

Je

Sedert hun eerste single ('De Koelkop') van de pers rolde zijn de Zuidlim-

"Urgse Nachbraakesj (Ad en Magda Geers en Mariette Adriaens) veel gevraagde artiesten. Met een veelzijdig repertoire (country/western, Engels,
J->uits, Nederlands en Limburgs) bereikt men zowel het jonge als het
oudere publiek.
Behalve 'De Nachbraakesj' zullen vrijdagavond ook nog diverse artiesten
°ptreden zoals de in Rotterdam tot Nederlandse Rambo uitgeroepen Erlest America uit Sittard. Na afloop van de uitreiking is er dansen met het
prkest 'The Martellies'. De entree is gratis. Voor meer inlichtingen over
De Nachbraakesj' kan men terecht bij Ad Geers, Henri Hermanslaan 111,
6162 GC in Geleen. telefoon S? 04494-51731.

Rockgitarist
David Crosby
achter tralies

Alternatieven
Volgens Eutelsat zijn er vrijwel
geen alternatieve mogelijkheden
op de ESC-2. Ook is het maar de
vraag of de in mei te lanceren
ECS-4 alternatieven kan bieden.
Daar komt bij dat als een van de
transponders op de ECS-2 om de
een of andere reden uitvalt, een
beroep zal worden gedaan op een
transponder van de ECS-1. Van
tevoren wordt door het lot beslist welke transponder van de
ECS-1 dan gebruikt zal worden.
Het televisiestation dat van deze
transponder gebruik maakt, zal
dan naar andere zendmogelijkheden moeten zoeken.
Volgens de woordvoerder van
Eutelsat is dit een risico dat de televisieorganisaties hebben geno-

men toen zij een transponder
huurden. Ook een eventuele uitval van een ECS-1-transponder
behoort tot de bedrijfsrisico's van
de televisiestations. Zij kunnen in
geen van beide gevallen een beroep doen op schadevergoeding,
aldus de woordvoerder.

-

"

KEVIN MCNALLY en JENNY SEAGROVE als Jan en Diana op oudere leeftijd.

TV vandaag met nieuwe
Engelse serie ’Diana’
(Van onze rtv-redactie)

-

HILVERSUM De VARA begint

op deze woensdagmiddag om
15.20 uur op Nederland 1 de
tiendelige tv-serie Diana, een
produktie van de BBC. Het verhaal is gebaseerd op een roman
van R. F. Delderfield. De serie
volgt het leven van Diana Gayelorde-Sutton, dochter van een
rijk geworden zakenman en
John (door Diana Jan genoemd)
Leigh, een arme wees. Het verhaal begint in 1930 en gaat voort
tot in de Tweede Wereldoorlog.
Diana en Jan ontmoeten elkaar
op jeugdige leeftijd. Zij voelen
zich onmiddellijk tot elkaar aangetrokken, hoewel hun karakters

en milieu zeer uiteenlopen. Diana is eigenzinnig en verwend,
Jan is gevoelig en arm. Samen
delen zij in ieder geval hun grote
liefde voor de prachtige natuur
in Devon. Liefhebbers van het
Engelse landschap komen dan
ook ruimschoots aan hun trekken.

Volwassen
Wanneer Diana en Jan eenmaal
zijn
volwassen
geworden,
wordt steeds meer duidelijk dat
hun levensbestemming geheel
anders ligt, mede door hun verschillende achtergronden. Zij

ontmoeten elkaar echter weer
in Frankrijk, waar zij, ieder op
een eigen manier, in het verzet
tegen nazi-Duitsland werken.
In de eerste twee delen wordt
Diana als jong meisje gespeeld
door Patsy Kensit, later door
Jenny Seagrove. Jan wordt op
jonge leeftijd gespeeld door Stephen Dean en op oudere leeftijd
door Kevin McNally.
'Diana' wordt tien achtereenvolgende woensdagmiddagen uitgezonden. De VARA heeft bewust voor dit vroege tijdstip gekozen, omdat gebleken is dat velen geïnteresseerd zijn in een
middagprogramma dat niet alleen op kinderen is gericht.

Mariëtte Janssens
weer op de radio
-

" DE

NACHBRAAKESJ

"

Nederlandse RAMBO (Ernest America uit

Sittard)

MAASTRICHT
De
Maastrichtse zangeres
Mariëtte Janssens is
deze maand twee maal
bij de Vara-radio te horen. Beide keren betreft het een concert
dat in samenwerking
met de BRT is gemaakt. Het eerste programma 'Muziek uit
Spanje' werd in november 1985 in Antwerpen opgenomen ter
gelegenheid van 'Europalia Spanje. De Europalia van dit jaar hield
in dat in België een
maand lang allerlei
manifestaties in het te-

ken van Spanje waren
georganiseerd. Mariëtte Janssens zingt in dit
concert, dat op 10 januari te horen zal zijn
opRadio 4 om 13.02 uur
verschillende zarzuela's. Op vrijdag 24 januari treedt Mariëtte
via dezelfde zender en
op hetzelfde tijdstip op
met het BRT Filharmonisch Orkest onder leiding van Georges Octors.
Het gaat zeer goed met
de charmante mezzosopraan. Ze zal de januari-concerten op de

>

MARIËTTE

JANSSENS

.deze maand tweemaal
op Radio 4....
Nederlandse radio niet
kunnen horen omdat ze
tot en met 26 januari op
tournee gaat door Oostenrijk, Zwitserland en
Duitsland. Daar neemt

ze de rol van Czipra in
Zigeunerbaron'
'Der
van Johann Strauss
voor haar rekening.
Eind februari staat er
weer een coproduktie
van Vara en BRT op stapel waaraan Mariëtte
haar medewerking verleent: de operette 'The
Mikado' van het duo
Gilbert en Sullivan. In
april is zij weer in Antwerpen en in Gent waar
ze geëngageerd is voor
'De man van La Mancha' naast Marco Bakker.
Drukke tijden dus voor
Mariëtte, die op en top
Maastrichtse is gebleven. Ze wil dan wel eens
voor een tournee van
enkele weken op stap
gaan, maar ze zou haar
geboortestreek
nooit
voor echt lange tijd willen verlaten.

DALLAS
De Amerikaanse roekgitarist David Crosby, van de
groep „Crosby, Stills, Nash and
Young", die op de afloop van zijn
proces wegens bezit van verdovende middelen wacht, blijft voorlopig achter de tralies. Een rechter in
Dallas, in de Amerikaanse staat
Texas, weigerde op het verzoek
van de 44-jarige gitarist in te gaan
overgebracht te worden naar een
particuliere ontwenningskliniek
in New Jersey. Ook kan hij niet op
borgtocht worden vrijgelaten.
Crosby had de kliniek vorig jaar in
februari verlaten en was in november niet komen opdagen toen hij bij
de rechter moest verschijnen. In december werd de musicus opnieuw
gearresteerd en hij verblijft sindsdien in de gevangenis.
De gitarist werd in 1982 aangehouden nadat de politie op hem cocaïne
en een vuurwapen hadden gevonden. Hij zei sinds de moordaanslag
op John Lennon, twee jaar eerder,
altijd gewapend te zijn.
(ADVERTENTIE)

OPRUIMING?
Als wij opruimen, om plaats
te maken voor alle nieuwe
modellen van 1986, dan
ruimen wij op
aile uitlopende
modellen van 1985

20% ■ 30%
KORTING

■

40%

uiteraard onder volledige
garantie

Eëree

Jongen

" brillen
" oogmeting
contactlenzen
"
Heerlen
Akerstraat 18a
Telefoon 045-714856

Woensdag 8 januari 1986

Limburgs dagblad

8

consument

Run op koffie
# Amper was bekend dat vanaf vandaag een pakje kof-

fie van 250 gram 30 tot 35 cent duurder wordt, of winkelende huisvrouwen spoedden zich gisterochtend naar
de kruidenier om koffie in te slaan. 'Bij de koffie-rekken is het vandaag drie keer zo druk als normaal', liet
gisterochtend een bedrijfsleider van een supermarkt in
Heerlen weten. Vooral het advies van de Consumentenbond en Konsumenten Kontakt om een paar pakken
extra in te slaan ('Omdat wij vrezen dat het niet de laatste prijsverhoging zal zijn') was voor honderden winkelende lieden reden om; pakken koffie te hamsteren.

"

Bij de afdeling 'koffie' was het in bijna alle levensmiddelenzaken in Limburg drie keer zo druk als normaal. Of
in sommige gevallen drie keer zoveel als normaal. Maar
de voorraad was, op enkele uitzonderingen na, ruim tot
net voldoende.

Thuis films kijken’ is een ware rage geworden

Het loopt storm
in de videotheek
ROERMOND/MAASTRICHT/HEERLEN/VALKENBURG

Eindredactie: Jos van Wersch

"

Rekken vol met
duizenden titels. 'Het is
een rage geworden',
konstateren de
videotheekhouders tot
hun genoegen...

- Of we

weten met onze vrije tijd geen raad óf we vinden het gewoon ontzettend prettig om thuis in de huiskamer naar speelfilms te kijken óf het is een combinatie van beide. Een andere conclusie
valt niet te trekken gezien de buitengewone opmars die de videotheek-verhuurzaken op dit moment beleven. Het loopt, met
name bij de goed gesorteerde en grote zaken die de concurrentieslag in de beginfase hebben overleefd, storm. Vooral 's zaterdags, met het weekend voor de boeg, zijn 300 tot 500 klanten in

Recordomzetten op Limburgse veilingen

CITRUSVRUCHTEN EN
WITLOF GOEDKOOP
door jan van lieshout

-

GRUBBENVORST De Limburgse veilingen hebben in 1985 goed geboerd. De Venlose Groentenveiling te Venlo haalde de 78 miljoen gulden net niet, maar zette toch viereneenhalf miljoen gulden meer om
dan in 1984. Dat is ruim zes procent. De Coöperatieve Venlose Veiling
te Grubbenvorst kwam uit op een recordomzet van 405.360.870,-: een
stijging van 5,4 procent.

één zaak meer regel dan uitzondering.

’

was vijf jaar van de drie systemen. 'Zeventig progeleden nog een statussymbool. Dat is
cent', zegt a Campo. 'De resterende
anno 1986 al lang niet meer het geval. In 30% wordt
verdeeld russen VCC en Beelke advertentie van een elektronica- tamax. Maar er is de laatste
maanden
Een video in huis hebben

zaak krijgt de verkoop c.g. verhuur van
een video speciale aandacht. Dat betekent dat dit artikel prima loopt. En wie
zich geen video kan of wil aanschaffen,
huurt bij diezelfde videotheek een zgn.
Movie-Box, een apparaat dat - in tegenstelling tot een 'echte' video - niet kan
opnemen maar alleen films kan afspelen. Voor gemiddeld een tien tot vijftien
gulden per dag kan de klant zon Movie-Box huren. Van de drie systemen
(VHS, Betamax, VCC/Video 2000) is
VHS op dit moment het meest in trek.
Het technische aspekt van die drie systemen is overigens een ingewikkeld en
apart verhaal dat door de multUiationals op het hoogste niveau wordt uitge-

Wellicht was de CW tot een nog rianIs het vaderlandse fruit duur, goedkoop
ter stijgingspercentage gekomen, ware blijken de citrusvruchten. Al naargehet niet dat de champignons en ook het lang de kwaliteit en de maat gingen de
fruit aanzienlijk minder opbrachten dan Spaanse sinaasappelen op de Fruit Exin 1984. De daling van de fruitomzet had change te Rotterdam van
13,50 tot
alles te maken met de vorst die boom30,- per plateau van 16 tot 18 kilo, de
gaarden in Noord- en Midden-Limburg mandarijnen twee tot drie tientjes per
in ruines herschiep en met het orkaanplateau van 13 tot 15 kilo. De Spaanse
achtig onweer dat op 14 juli in Zuid- citroenen - goed sappig dit jaar
kostLimburg bomen ontbladerde en ont- ten 32,40 tot 34,- per plateau van
18
wortelde. Het ooft, dat bleef hangen, kilo. Citroenen van Cyprus daarentevertoonde tijdens de pluk lelijke litte- gen waren aanmerkelijk goedkoper.
kens van de hagel die de werking van Ook het geelvlezige grapefruit van Cygranaatscherven had.
prus blijkt goedkoper dan het roodvlezige grapefruit van Florida. Een alge„wie mi, op 14 juu
mene stelregel is: hoe

opeens erg veel vraag naar VCC-films.
Dat komt omdat je video's met dat systeem tegenwoordig al voor zes-, zevenhonderd gulden kunt kopen.'
Datzelfde merkt ook de heer Egerton.
VCC trekt enorm aan. Omdat je video's met dat systeem nu erg goedkoop kunt kopen. Ik heb mij echter
nooit in één systeem gespecialiseerd.
Ik heb ze alledrie gelijkwaardig behandeld. En dat komt mij nu goed van

’

pas.

zou hebben gezegd
dat we op 7 januari
200 ton voor de klok
zouden hebben gekregen, zou ik voor
gek hebben verklaard", aldus Jozef

Prijzen

De huurprijs per dag voor een film is
een hoofdstuk apart. Twee jaar geleden
vochten.
kon je soms voor een knaak (of nóg
minder) per dag terecht. Nu de zaken
zich hebben gestabiliseerd en de (soms
illegale) 'videotheken' in kelders en
De heer Ed a Campo is eigenaar van
zolderkamers verdwenen zijn, is ook
drie videotheken in Limburg. Hij be- een eind gekomen aan
de dumpprijzen.
gon in Heerlen, toen volgde ValkenEgerton: 'In Maastricht waren op een
burg en nu is er ook in Maastricht een bepaald moment
Videosun. 'Daaruit mag u dus conclu- zichzelf de nek aandehetverhuurbedrijven
omdraaien. 'Zo
deren dat steeds meer mensen video- kan het niet langer', hebben ze op een
films huren. Het aantal groeit met de goeie dag tegen elkaar gezegd.
Anders
dag.
gaan we door die ontzettend lage huurWaren twee jaar geleden nog de hor- prijzen allemaal naar de knoppen.
ror- en keiharde knokfilms zeer in trek, Ed a Campo daarover: 'In Maastricht Na het programma voor homecomputers waarin de theoretische
de laatste tijd konstateert hij een duide- hebben nu tien zgn. Ster-videotheken kant van het rij-examen aan bod komt, is er nu ook een programma
lijke verschuiving naar de lach-, amusezich als het ware gebundeld. Die tien waarin men die opgedane theorie in de praktijk kan brengen. "Verment- en (rnelo-)dramatische films. 'De vragen dezelfde
keersrally' heet het, en het wordt eveneens uitgegeven door Wolhuurprijzen.
hoeveelheid verhuurde porno-films is film kost een tientje per dag, De ene ters-Noordhoff voor
de ander
Commodore '64-homecomputers.
ook enigszins afgenomen', aldus a zeven gulden vijftig. Dat ligt aan de inCampo.
kooppijs van zon film. Voor één band Cees Kramer van het Roosendaalse helft rijden, het negeren van stoplich'Dat is bij ons bepaald niet het geval', van bijvoorbeeld Rambo
2 betaal je al softwarebedrijf Radarsoft is de auteur. ten e.d. leveren boetes op in de vorm
zegt de heer Egerton, bedrijfsleider van vlug 250 tot
300 gulden. Je hebt ook En dat betekent dat dit verkeerspro- van straftijd. Zodra het programma
Home Movies in Roermond waar maar goedkopere films. Dat merkt de klant gramma in spelvorm is gegoten.
Maar wordt gestart loopt namelijk een
liefst zeven mensen werkzaam zijn op dan aan de huurprijs.'
een flinke portie theorie ontbreekt niet. tijdklok mee. Die is nodig voor het
400 vierkante meter! 'Een op de drie 'Home Movies' in Roermond is op dat Met de joystick loodst men
een (perso- spel, waarin men binnen een uur zes
personen neemt een porno-film mee', gebied een stuk goedkoper. 'Doorbehoorlijke
door
een
nenauto
stad. zenders moet vinden die door de hele
zegt hij. 'Veel klanten gaan met drie gaans betaalt
de klant bij ons 5 gulden Dat is al net echt. Want doorgaans kost stad verspreid zijn. Onderweg wordt
films de deur uit: een tekenfilm voor de per film per dag. Maar sommige zgn. het besturen van een auto wat
oefening hulp geboden via signaalborden, wijkkinderen, een lachfilm voor het hele ge- Super A-titels kosten 7,50-.
en dat is hier niet anders. Bepaald mak- plattegronden, sonor-stations en puz/
Inderdaad,
zin én een sexfilm voor de ouders als de Rilling Fields is daar ook bij.
kelijk is het wagentje niet te besturen, zelgebouwen. Behalve dat men de verkroost naar bed is. Maar we brengen De verhuurprijs van de Movie Box (al- vooral het (scherpe)
bochtenwerk
geen rotzooi, laat ik er dat snel bijver- leen films afspelen,
niet opnemen) ver- moet even wennen.
Wij
tellen.
hebben in onze branche en schilt per zaak. Bij 'Videosun' kost zon Wie alleen wil 'rijden' kan een heel
in deze regio een naam hoog te hou- apparaat een tientje per dag en je krijgt poosje zoet zijn, want
de mannen van
den.
er drie films 'gratis' bij. In Roermond Radarsoft hebben intussen al wel laten
Ook de heer Egerton noteert een afne- kost deze 'box' daarentegen 15 gulden zien (bijvoorbeeld bij
'Eindeloos') dat
Het kort geding verheugt zich in
mende vraag naar horror- en geweld- per dag, zónder film. Overigens, parti- ze enorme plattegronden
in de compueen levendige belangstelling. Er
films. 'Een paar jaar geleden was het culieren kunnen geen Movie Box kopen ter kunnen stoppen.
Op
de
gein
de
geen dag voorbij of ergens in
gaat
aantal 'doden' in de film maatgevend. (zon ding kost trouwens ongeveer
bruiksaanwijzing bijgeleverde stads1500
Nederland
is wel een curieus kort
Hoe meer kogels en bloed, hoe beter. gulden en je hebt al een 'echte'
plattegrond is te zien hoe groot die stad
video
geding
dat
de publiciteit haalt. Of
gaat
Dat
er nu vanaf. Klanten zijn kriti- voor de helft). De verhuur van Movie is.
het nu gaat om een Miss-Hollandscher geworden. Willen een goed ver- Boxen is een aktiviteit van de
erkende Geregeld wordt een veilige oversteek
titel, een vakbondsactie, de uitzethaal zien, met bekende spelers en be- videotheken. Ed a Campo: 'Ik
van een kruispunt beloond met een
heb
80
ting
van een vreemdeling, geromkende titels. Killing Fields is er daar één van die dingen in huis. En
ook die lopen theoretische vraag. Grafisch gezien
mel met verkiezingsvolmachten
van.'
als een trein.
winnen die 'dia's' het van het programof de publicatie van wel of niet
De heer Egerton tot slot: 'Vraag me niet ma 'Slagen voor het rijexamen', dat
nachtelijke escapades van een
hoe het komt dat er dagelijks meer vi- moet worden gezegd. Pas na de juiste
kroonprins.
deo-fans bijkomen. Ik constateer het oplossing mag men verder.
Het voordeel van een kon geding is
VHS scoort bij Videosun het hoogst slechts. En met genoegen...'
Botsingen en het op de verkeerde wegdat op zeer korte termijn een rechterlijke uitspraak kan worden verkregen. Zijn 'normale' procedures
SINT-JANSTEEN
Het
Volgens hem heeft het
postorderconcern Necvaak van zeer lange duur door onstandpunt van het comiderbezetting en overbelasting van
kermann BV in het
té zeker een rol geZeeuwsvlaamse
de rechterlijke macht in kort geSintspeeld. De
Zeeuwsding doet de president van de
Jansteen stopt met de
vlaamse vestiging is er
rechtbank
verkoop van bontjassen
uiterlijk binnen twee weniet van op de hoogte of
ken
uitspraak.
en andere bontwaren.
Voorwaarde voor het
ook het Duitse moederkunnen aanspannen van een kort
Het
steeds minder bontwapostorderbedrijf twee redenen om met de
bedrijf met de verkoop
geding is wel dat er een spoedeiheeft besloten de bontbontverkoop te stoppen. ren. Daarnaast hebben van bont
send belang is. Dat wil zeggen: de
verkoop met ingang van *De laatste jaren hebben we regelmatig brieven "Daar kan ikgestopt is.
eerlijk
gezaak
duldt geen uistel en er moét op
1 januari te staken. In de we steeds te maken geontvangen van het Algezegd niets over zeggen.
korte
termijn een uitspraak komen.
had
nieuwe voorjaarscatalomet een dalende meen
Bont
Comité, Wel weet ik dat bijvoorNeem.het
geval van Miss Holland
gus worden geen bontverkoop van bontprowaarin verzocht werd beeld ook C & A geen
(beter: Miss Nederland). Er kan
waren meer te koop dukten. Overigens een om met de verkoop te
bontwaren meer in haar
maar één Miss Holland zijn, de blote
trend die zich ook bij anaangeboden.
stoppen',
aldus
een assortiment opneemt',
of de niet-blote. De beslissing wie
dere bedrijven voorwoordvoerder van het
aldus marketing-manaDe bedrijfsleiding heeft doet. De mensen kopen
zich
nu de enige echte Miss mag
bedrijf.
ger Amian.

Minder horror

Praktische toepassingen van homecomputers

En nu de stad in...

KORT GEDING

Systemen

-

’

’

Neckermann stopt
met bontverkoop

-

-

keersregels in acht moet nemen, is het

ook zaak de benzinemeter in de gaten
te houden en onderweg bij benzinestations op tijd te tanken.

Met dit soort programma's bewijst
men dat oorspronkelijke Nederlandse
programma's zich eigenlijk nog maar
op één punt onderscheiden met buitenlandse: de laadtijd. 'Verkeersrally'
is een vrij omvangrijk programma,
dat eenmaal in de computer, vlot
loopt. Beelden scrollen mooi, zien er
grafisch goed uit. Maar ruim zeven
minuten om te laden, dat is tegenwoordig met snelladers toch niet
meer nodig...?
(Alleen op cassette, prijs 49 gulden).

Clairbois, de veilingmeester van Gronsveld. Maar ze ston-

roder

het vruchtvlees

hoe zoeter en duurder de
grapes. De Rubi Red
ging tot 32- per carton
van 18 kilo; de Star Rubi
tot 42,-.

/RoncN
’
f de ) ’

zijn goed
Een uitzondering daarop is het witlof.
den er gisteren. En
Het gevolg van areaalswat voor de fruitteler
uitbreiding laat zich voebelangrijk was: voor
len. De aanvoer op alle
de tweede kwaliteit
groentenveilingen is de
werden prijzen beafgelopen weken fors
taald, waaraan de eerste kwaliteit vorig
opgelopen. In Grubbenvorst stond vorijaar niet kon tippen.
ge week maandag zelfs 51 ton voor de
klok een rekord. Alleen het verpakte
Elstar bleef Jonagold wederom de baas. witlof kwam nipt boven drie piek de
Verpakte Elstar ging tot 2,70 de kilo, kilo. Het korte lof ging tot 2,20, het
lanverpakte Jonagold tot 2,30. Tot een ge lof tot 2,40 de kilo. Het
binnenlandopmerkelijke score kwamen ook de se lof lag rond 1,50 de kilo.
grovere maten van de Grote Drie die
decennialang het Nederlandse assortiment bepaalden. Zo ging Cox Orange Duur onder de koolsoorten zijn de
Pippin tot ’2,50, Rode Boskoop tot spruitjes met 1,40 tot 1,80 de kilo.
1,75 en Golden Delicious tot 1,45.
Goedkoop daarentegen is
boerenOfschoon het grovere fruit erg duur is, kool met een kwartje tot vierdedubbeltjes
blijven de kleine maten goedkoop. de
kilo. Of dit lang zal duren? Voor
„1986 zal leren dat het met de kleine breekpeen,
die ook voor stamppot
maten fruit is afgelopen", profeteerde wordt
gebruikt, werd zelfs drie
JozefClairbois.
kwartjes de kilo betaald. Prijzig is ook
Met 1,20 de kilo kwam Saint Remy
de prei. Ondanks de (lichte) vorst ligeen roodkokende stoofpeer - aan het gen de dagaanvoeren nog immer boniveau van de Conference en de ven de 100 ton: een bewijs dat de telers
Doyenné du Comice, waarvan de beste de prei nog altijd goed kunnen uit krijgen.
partijen tot 1,50 de kilo gingen.
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groenten
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prijs.
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recht

zonder uw voorkennis plotseling
een twee meter hoge schutting voor
uw raam plaatst, zodat u geen licht
en uitzicht meer heeft. Blijft u tegen
die klaagmuur aankijken of stapt u
wellicht naar de President om te
trachten die schutting daar weg te

toe

krijgen?
En wat te denken van uw buurman,
die uit hobby in zijn tuin enig vee
placht te houden en die pal naast u

recht
aan
noemen moet met spoed kunnen
worden genomen en kan natuurlijk
niet een jaar op zich laten wachten.
De President brengt uitkomst en
blijheid voor de ene poes en treurnis voor de mis(s)poes.
Een ander voorbeeld. Een verhuurder is boos omdat zijn huurster de
huur niet meer betaalt. Om zijn ongenoegen daarover kracht bij te zetten, haalt hij hartje winter de voordueur uit de scharnieren, zodat de
huurster letterlijk en figuurlijk in de
kou komt te zitten. In zon ijselijk
geval van eigenrichting (het recht m
eigen hand nemen) moet de President met spoed beslissen: moet de

’

-

deur erin of de huurster eruit?
Een vreemdeling dreigt ons land te
worden uitgezet. Terugkeer naar
zijn land kan betekenen dat hij daar
wordt vervolgd door een hem niet
sympathiek gezind gezag. De President kan om humanitaire redenen
dan beslissen dat hij in Nederland
mag blijven.

Het kort geding komt veelvuldig
voor bij burengeschillen. Publicitair
wellicht niet zo aansprekelijk, maar
voor de betrokkenen uiterst belangrijk, omdat narigheid met de buurman iedere dag tot uitbarsting kan
komen. Wat zou u bijvoorbeeld
doen in het geval dat uw buurman

een grote dampende mesthoop opwerpt? Gezellig in de tuin zitten is er
voor u niet meer bij en met de ramen dicht slapen leidt ook maar tot
hoofdpijnklachten. Dit accepteren
of de president vragen of hij ter
plaatse eens wil komen ruiken en
die vervolgens de boosdoender tegen een hoge dwangsom gebiedt
de kwalijke hoop te verwijderen?
En de timmerfabriek achter u, die
zich niets aantrekt van een hinderwetvergunning en die alsmaar doorgaat met het met open deuren zagen, kloppen en boren?
Haastige spoed is zelden goed. Dat

geldt evenwel niet voor het kort
geding. Een uitspraak in kort geding brengt rust in een vaak emotionele strijd. Het kort geding
voorziet in een grote behoefte en
is niet meer weg te denken in de
dagelijkse rechtspraktijk.

Woensdag 8 januari 1986
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Domaine d'Aubian. Vin de
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Fijne vleeswaren. Altijd
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Königsschoppen. Een lichtzoete, lekkerfrisse witte wijn.
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Gegrild gehakt.
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Saksische smeerleverworst.

geld en koop een
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| srviceü Bovag- en Crom-
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Grote keu-
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Hema, gratis gesneden
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Zachte puntjes of bolletjes.
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Hoofdstraat 9 Hoensbroek

TEL.O4S-225000

Dagelijks van 9 tot 21 uur.
| "(eds
25 jaar gespecialiseerd
(
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kredietbemiddelaar.
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.HEVOS

en partner bv.

ïUnt een vak in de metaal?
hoeft u niet werkeloos
-Jan
? lopen. Voor meer infor-

!_al.ie

045-218793.
gevr.

v/d
■Jiddag en/of avond. Tel. na
-100 uur 045-462500.
,fivé. Gevraagd nog enkele
JAMES. Tel. 043-218884.
gevr. v. privé en
Tel. 045-424987.
Sic nicht! INVESeinmalig DM
Verdienst: garantiert
iSx- DM
monatüch. Nur
;;°0
psthafte
Interessenten
di. - sa. 13.00 18.00 Uhr
[|750- 19094 oder 045- ,-
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Aanbiedingen geldig t/m 11 jan. '86.
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'frISJE zoekt meisje voor

§OQn en escort ' teL °45"
CJ^ISJE gevr. voor goedlo*S?de club. Tel. 09-32-11-

P^__?___
Piyéhuis

in Geleen vraagt
sPoed een MEISJE.
vervoer wordt gek« 04494-51866.
K!M
Silat TRAINER
B, vf- voor sportclub in
U^'a-Limburg.
Br.o.nr. MA
1 LD, Stationsstraat 27,
Maastricht.
Paris zoekt 2 leuke
ii7"SJES. Provincialeweg
u\?, Nrd. Oirsbeek tel.
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bchak

ÉBN

£492-1873.

[ij-COKD. gevr. voor duo
'(■Jel. 045-244990.
!" erv. AGF-VERKObai' vel"k°°Rster brood en

"

casslere part-time,
ba'}
g|J".-time verkoopster sla-

fn^'
JEja-

K,1]

vulploeg voor och-

of avonduren. Tel. 8
van 20.30 tot 21.30 uur:

gjg4-46698.

fê&üme

TAXICHAUF-

gevr. voor de weekOin-i^
teen. 103.Bor-tax, Bom,
Pjtstr.
vj('vr. VERKOOPSTER

|[ P r onze vleeswaren en
voor iedere zateri
Enige erv. gewenst.

'

Ja3^-'

'sch Versmarkt, Kerk-59, Brunssum-Prome-

gevr. Bar
BARMEISJES 045-241829.

;f_jCherie, tel.

BARDAMES gevraagd, tel.

|,:

KJ22748

of 045-222451.
ervaren VERKOOPfgvr.
i, JER voor brood, kaas en
part-time, zond.
lyaring onnodig te soll.
fokkerij Heynen, Nieutfnhagerstr. 80, Übach o.

?

jSJ'

'

Tien dagen wintervoorcieel bij PieM^

leswaren

ï^dei-wiizertes) gevr. voor

Itjsjes lagere school BlJ-

fj^S

te geven. Tel. 045-

P»ïsh.
HULP gevr. v. 4 uur
Jj,w Tel.

045-712566 bellen
tuss. 10 en 12 u. v.m.

ny >ï^agt
!fè|^
'oütS Butte!.
voor de middagh,

c

CQTeI. 04492-1934

fcvr.

all-round TIMMERvoor o.a. maatvoe|r^N
n
| B. bekisting en stelwerk.
P'uwbedrijf J.C. CromIf^h, Einderstraat 94,
pjkrade, tel. 045-455164.
).aaP de Volendammer
zelfst. VROUW voor
£<-'Kt huishouding.
Reacties
Bl
geen tel. woensdagmid2?S tussen 17.00 en 18.00

|^045-453293.
FRITENBAKKER
blaren
Cv van 19.30 u. tot 4.00 bel(£_. na 11.00 uur, 04494gevr. voor di-!fc£PSTER
3t. Dames- en herenkap-

t?,'on W. Fober.
rl 045-256223.
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Modern wit wandmeubel met opvallend veel

beeld)

aan van U9QS--voor

De eetkamer helemaal bijpassend. Vierkante
witte tafel (110 x 110 cm), nu in combinatie
met 4 fijne armstoelen met sterke streepstof
voor echte spaarpri|s. Geen f 1395-. doch
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" spreiding betaling mogelijk *
" donderdag koopavond tot 9

ook op maandag en zaterdag geopend
uur" gratis thuisbezorgd in Nederland.
Reiskosten vergoed. Vanwaar u ook komt uit Nederland:
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Sint Jacobstraat 4, tel. 043-210944

In het centrum by het Vrijthof Parkeergarage aanwezig.
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„Een absurde straf voor zo V. kleine overtreding”

Generaal Chalupa
gaf startschot
voor nieuw
wegennet Af cent

Koffie

" Gisterenkoffie u
kon

het op de tele-

v^sie zien en in alle kranten lez
*n. De

wordt 35 cent

"Uurder. Tenminste een pakje
j?°-n 250 gram. De reden: de ster-

van de inkoopprij** stijging
op de wereldmarkt. Veel
sloeg de schrik om het
lansen
''art, want een bakkie leut kan

eJ in veelvoud op een dag in. De

*°/eters zullen daarentegen niet

treuren,
z

omdat het niet echt ge®nd genoemd kan worden, al
le
p cafeïne. Maar onze man van
heeft uiteraard weer
"*tt oplossing in petto. „Een goeraad", laat hij weten, „lees
die wordt nooit
koffiekolom,
~*
fjuurder en blijft gezond voor
ftart en geest". En zo is het maar
iet.

"*

PTT
week maakten we nog
*eeriVorige
complimentje aan het adres

j>an de PTT, want de posterijen
gisten een kaart bij ons op de
preien te deponeren die als
r°'9t

geadresseerd was: Lim-

°urgs Dagblad, donderdag 2

BRUNSSUM

van

**

£*

Blaasorkest
' Het

carnaval in Heerlen
binnenkort verrijkt met
eeji nieuw blaasorkest. Nee niet
z Qniaar een zaate hermenie
of
slpasskapel, maar een echte 'raUiteraard hebben
maestro's zich een lyrische
,Sj-ani aangemeten, namelijk
Neet te gleuve'. Dit zou slaan
J5 de lange voorbereidingstijd,
y^mienteel beschikt de kapel uit
y^lten-Benzenrade over elf enmuzikanten. Op 1 fevindt de officiële presen,atie plaats in "ut koffiehuuske,
'e ut Marjan", waar ze ook reDe start wordt een trefJ*n van zaate hermeniekes uit
tod en streek. 'Neet te gleuve'
overigens internationale
9ntacten onderhouden, want
ais we de muzikanten mogen
'z?loven komt de bombardon uit
*siecho-Slowakije. En dat is
.I*9 niet alles. De faam van
!*eet te gleuve' is al doorgeyongen tot het Limburgs Sym}£nie Orkest. Het LSO heeft zich
verzekerd van de meT^tverking van de 'radauwkavoor het carnavalsconcert
;? 1 februari in de Heerlense
Echt niet te

J^°usiaste
J^Uari

.

steren.

■

"*''

kloven.

Astronoom
*
\
I

De amateur-astronoom JeróMeertens uit Nuth heeft vele
'e9euens verzameld over ster-

I Snkunde

en

astrofotografie.

I Via. een lezing in de Limburgse
I ;o£fcsterrenu>acht te Heerlen op
j jïterdag 11 januari (aanvang

j uur), wil hij belangstellenden
I 7^* elgenoot maken van zijn ken-

| van genoemde onderwerpen.

Bak
|*

U kent waarschijnlijk wel de
volle bak. Als het
[ "^drukking
I ?r 9ens erg druk is en U loopt
dan kunt U bijvoor[
l?ee.d vriendelijk groeten maar
j t kunt ook roepen: 'volle bak.
jQt is niet hetzelfde, maar het
I P°nt wel aan dat U hoogst verbent zoveel mensen in de
j °"ïasd
Gelegenheid aan te treffen. In
*«der geval is het momenteel in
\t* Oostelijke Mijnstreek ook
l'jlle bak', maar dan wat de
betreft. Want die
fginnen aardig vol te raken en
I l)n daarmee kletterende getuiI «ten van de jaarwisseling.

i

'

In aanwezigheid

generaal Leopold Chalupa werd
gisteren het startsein gegeven
voor de nieuwe wegenaanleg op
het Hendrikterrein in Brunssum.

Tijdens een kleine ceremonie
ontving de generaal de directeuren F. Siegers en F. Roecx van de
Hoensbroekse firma Siegers B.V.
Wegenbouw, het bedrijf dat de
order in de wacht sleepte, ln totaal hadden 32 bedrijven uit Bel-

bar

<

Gisteren werd officieel begonnen
met de aanleg van het voorste deel
van het wegennet met daarbij inbegrepen de nieuwe toegangsweg.
De ingang van het kamp zal richting
Prins Hendriklaan worden verplaatst. Na dat karwei zal Siegers
B.V. Wegenbouw medio dit jaar
met de wegenreconstructie van het

-

De tegenstanders van het gisteren
aangenomen voorstel waren er echter van overtuigd dat de voorstemmers slechts lippendienst bewezen
aan de noodzaak tot hulpverlening
aan deze randgroep in onze maatschappij. Bovendien lieten zij weten
het collegevoorstel zo slecht gemotiveerd en financieel onderbouwd te
vinden, dat zij op iets langere termijn geen heil verwachten van de
harde aanpak.
De gisteren aanvaarde harde aanpak komt er op neer dat de APV zodanig wordt gewijzigd dat in een
grote cirkel rond het Heerlense centrum het tippelen uitdrukkelijk
wordt verboden. Daarnaast wordt
er eind januari waarschijnlijk tijdelijk een speciaal detachementvan
een man of zes politie in het leven
geroepen, dat zich bezig gaat houden met het bestrijden van het tippelen. Speciale aandacht wordt
hierbij besteed aan de Willemstraat
en omgeving.

-

Op genoemde dag reed mevrouw
Grond van het zwembad, waar ze regelmatig 's morgens een aantal
baantjes trekt, in de richting van
haar woning aan de Akerstraat. Om
kwart voor acht was ze op de hoek
Ruys de Beerenbroucklaan-Akerstraat. „Net voor mijn neus springt
dat licht voor fietsers op rood. Ik
moest rechtsaf, er was geen verkeer
verder, dus ik ben doorgereden.
Toevallig reed een politiewagen
achter mij. Die is me achterna gereden en heeft me ongeveer ter hoogte
van mijn woonhuis ingehaald. Ik
moest in de wagen komen en er
werd proces-verbaal opgemaakt. Ik
vond het te absurd om waar te zijn.
Dat had toch ook met een waarschuwing afgedaan kunnen worden."
De kantonrechter veroordeelde de
onfortuinlijke dame die nog nooit
met justitie in aanraking was geweest, tot twintig gulden boete of
één dag hechtenis. Ze ging in beroep en de rechtbank in Maastricht
maakte er zeventig gulden of één
dag hechtenis van. Ze schreef in
gezien en dat ook zijn fractie geen september vorig jaar een brief aan
kant en klaar recept heeft voor het de officier van Justitie waarin ze
probleem. Maar een ding wist hij
wel zeker. Het CDA zal geen medewerking verlenen aan prostitutie,
laat staan prostitutie bevorderen.
De harde aanpak haalde het uiteindelijk royaal met steun van het
CDA, GHN, de Aktiegroep '81, SP,
Scheeren en wethouder Niesten.

„Een vriendelijke agent die zelf ook
niet de noodzaak van deze toestand
inzag, kwam me begin deze week
vertellen dat ik mijn straf moest komen uitzitten. Eigenlijk moest ik
om drie uur daar zijn, maar ik had
een afspraak, nou toen mocht ik om
zes uur komen. Ik ben zeer benieuwd wat me daar te wachten
staat. Ik heb er ook al veel moeite
mee gehad, het roept natuurlijk
emoties op. Ik heb gedacht, is het
wel goed wat ik doe? Maar uiteindelijk dacht ik, ik laat me er niet onder
krijgen. Ik vind het belachelijk dat
een weerloos iemand een dag wordt
opgesloten voor zon kleine overtreding, dat staat in geen enkele verhouding tot andere zaken."

"

Generaal Chalupa (r.) feliciteert de heer Siegers met het verkrijgen van de opdracht.
achterste deel van het Afcent-terrein beginnen. Ook die klus is op
vier maanden begroot.
Binnen een paar maanden verwacht Afcent dat er tevens een begin kan worden gemaakt met de

constructie van het nieuwe stafgebouw op het Hendrikterrein. Hiervoor is nog geen bedrijf aangewezen. Voor de totale reconstructie
van het terrein heeft de NAVO veertig miljoen gulden uitgetrokken.

De raadsleden die zich konden vinden in dit plan, hadden toch wel
hun opmerkingen. Thei Vrolings
van de Groepering Heerlen-Noord
liet weten bang te zijn dat als in bepaalde delen van Heerlen het tippelen wordt verboden, het euvel in andere delen van de stad de kop op
steekt. Hij eiste keiharde garanties
van het college dat dit verschijnsel
zich niet zal voordoen. Wethouder
Savelsbergh, die wegens ziekte van
burgemeester Reijnen de vergadering voorzat, stelde Vrolings gerust
door te stellen dat in dat geval een
simpele aanwijzing van de burgemeester aan de politie om daar tegen op te treden, voldoende zal zijn.

Onzin
Paul Simons (CPN) liet weten die

redenering onzin te vinden en
vreest uitwaaiering van het tippe-

len. Erger vond hij dat het welzijnswerk door de harde aanpak ieder
zicht op de tippelaarsters verliest en
daarmee iedere mogelijkheid tot
hulpverlening de grond in wordt geboord. Bovendien ziet hij hierdoor
een gevaar voor de volksgezondheid ontstaan, omdat iedere medische controle op de meisjes ont-

breekt.

Jan de Wit van de SP was van het tegendeel overtuigd. Ervaringen in
Amsterdam hebben geleerd, dat bij
harde aanpak de drugsverslaafden
de neiging hebben zich eerder tot de
hulpverleningsinstanties te wenden.

Mevrouw Keijman vroeg zich af wat
er tegen die motie kon zijn, nu alle
partijen zeiden ook de hulpverlening te willen aanpakken. Ook vond
zij het voorstel veel te vaag.
Maar het CDA, de initiator van de
harde aanpak, liet bij monde van
Wim Beuken weten dat dit voorstel als eerste stap moet worden

-

-

-

Wetswinkel gaat
definitief dicht
EYGELSHOVEN

-

De wetswinkel
de Stichting Wetswinkel
Oostelijke Mijnstreek in Eygelshoven, de laatste in de Oostelijke
Mijnstreek, zal per 1 februari definitief de poorten sluiten. De klandizie van de stichting is het laatste
jaar zo sterk gedaald, dat het voor
de vrijwilligers niet meer aantrekkelijk is om door te gaan. De belangrijkste reden daarvoor is dat
steeds meer mensen naar profes-

van

Dief werkte huizen
keurig af

Zes vergeefse
inbraakpogingen
-

HEERLEN
In alle vroegte
werd gistermorgen rond de klok
van vieren ingebroken of een
poging gedaan in te breken in
zes woningen die liggen in de
Den Haagstraat in het Schaesbergerveld in Heerlen.
De inbreker wist twee woningen
daadwerkelijk binnen "te dringen. Uit één van die twee vertrok
hij weer toen hij bemerkte dat de
bewoners uit hun slaap wakker
schrokken. De andere woning
verliet hij toen hij zag dat er niets
te halen viel na hem op zijn dooie
gemak doorzocht te hebben. In
de vier andere huizen is hij niet
eens binnen geweest. Hij koos
daar het hazepad op het moment
dat hij bemerkte dat de bewoners hem aan de voordeur of bovenlichten hadden horen trekken en duwen. Er werd nergens
wat gestolen.

sionele rechtshulpverleners gaan,
zoals naar de advokaten en notarissen. De wetswinkel in Eygelshoven heeft 11 jaar bestaan.

„Toen wij in 1974 begonnen was er
ontzettend veel behoefte aan goedkope rechtsbijstand. Nu zijn er veel
bureaus bijgekomen, zoals die van
de vakbeweging. Bovendien hebben zich ook de advokaten en nota-

rissen gespecialiseerd op het gebied
van de sociale verzekeringswetten,'"
aldus mr. Schmitz,- secretaris van de
Stichting Wetswinkel Oostelijke
Mijnstreek;

In elf jaar heeft de wetswinkel in
Eygelshoven ruim 9.000 zaken behandeld. De laatste jaren liep het
aantal cliënten per jaar terug tot 250.
In 1985 werd het dieptepunt bereikt
(200) en dat was de bekende druppel. Het wekelijkse spreekuur op
maandag in de St. Jansgchool aan
de Anselderlaan komt per 1 februari
te vervallen. Dan worden alleen nog
de lopende zaken afgehandeld.
In tegenstelling tot de andere
wetswinkels heeft het medewerkersbestand van Eygelshoven altijd bestaan uit afgestudeerde juristen, zoals advokaten en notarissen.
Momenteel werken er 15 mensen,
waarvan negen juristen, vier mensen die in de sociale zekerheid werken en drie administratieve medewerkers. Zij werkten allemaal op
vrijwillige basis.
„De laatste drie jaarkregen we een
kleine subsidie van de gemeente
Kerkrade, maar voordien moesten
we ons zelf bedruipen. Echter, het
is gebleken dat de drempel om
naar advokaten en notarissen te
gaan, verlaagd is", zegt mr.
Schmitz.

Mevrouw Grond bereidt zich op
het ergste voor. Ze neemt een
slaapzak mee zodat ze een beetje
fatsoenlijk kan zitten, want ze
weet dat er in de politiecellen alleen britsen zijn waar men 's
nachts een matras krijgt om op te
slapen. Die slaapzak is om op te zitten, maar ze weet nog niet of ze
daarmee de cel in mag. „We zullen
wel zien" zegt ze.

Criminaliteit binnen
de perken in Landgraaf

LANDGRAAF
Commissaris L.
van Oosterbosch van de gemeentepolitie Landgraaf zette zijn zestigkoppige korps gisteren tijdens zijn
Nieuwjaarsrede
duidelijk een
pluim op de hoed voor het verrichte werk in het afgelopen jaar. Hoewel de officiële cijfers nog niet bekend waren kon hij gisteren meedelen dat de trend van de laatste
jaren een verhoging van het aantal geregistreerde misdrijven in
Landgraaf niet opging. Het aantal bleef in vergelijking met dat
van 1985 gelijk, ongeveer 2250, hetgeen voornamelijk wordt toegeschreven aan het 'preventief werkend fïetsengraveerproject'.

Klandizie in
Eygelshoven
gering

Afspraak

Verhoogde pakkans, minder misdrijven

Samen met mevrouw Keijman van
de WD en de CPN diende hij een
motie in, waarin om een beperkt uitstel van het voorstel wordt gevraagd. In de raadsvergadering van
april zou dan een nieuw voorstel
moeten worden ingediend, waarin
ook de belangen van de andere bij
het probleem betrokken partijen
worden onderkend.

-

Het voorstel trok een diepe streep
door de coalitie. Coalitiepartners
PvdA en VVD wilden hun steun
niet geven. Zuidgeest verwoordde
zijn kritiek door te stellen dat het
voorstel slechts één groep, de bewoners, uit de brand helpt en volgens
hem is zelfs dat hoogst twijfelachtig, gezien de aard van het voorstel.

de redaktie van
brunssum Aktueel daar niet
mee doen. Zij noemen een
gewoon een platenSc-Jockey
it Kiter. En geef
ze daar eens onwijk in.

schreven.

voor

inge-

HEERLEN Met een eigenlijk verrassend grote meerderheid
heeft de Heerlense gemeenteraad gisteravond ingestemd
met een hard politie-optreden, om te pogen een einde te maken aan de overlast door de heroineprostitutie in de Willemstraat en omgeving. De meeste raadsleden die het collegevoorstel steunden, 24 van de 36, gaven in de lange discussie
aan dat zij het direct stoppen van de overlast voor de buurtbewoners belangrijker vonden dan nog even wachten op een
voorstel, waarbij ook de hulpverlening voor de verslaafde
tippelaarsters is gegarandeerd. De hele raad was wel eensgezind in het streven op korte termijn een of ander hulpverleningsproject voor de tippelaarsters te starten.

Engelse woorden begin*j^nDesteeds
meer intrede te doen

wil

wegenbouwproject

aanpak prostitutie

Scheiding

n onze Nederlandse taal. Blijk-

het

hem de situatie duidelijk maakte,
maar die antwoordde dat hij vond
dat een goede rechtsgang zijn loop
had gehad. „Ik heb toen bewust gekozen voor een dag zitten, want ik
voel me totaal niet schuldig. Natuurlijk mag je niet door rood licht
rijden, dat weet ik ook. Maar is het
nu echt nodig daar zo over op te spelen, dit is toch complete waanzin,"
zegt mevrouw Grond.

Raad eens met harde

Engels
■,

gië, Nederland en Duitsland

-

HEERLEN Vanavond om zes uur
gaat mevrouw Gerda Grond-Starmans (55 jaar) de gevangenis in. Ze
moet zich dan melden bij de Heerlense politie om een straf van één
dag hechtenis uit te zitten, omdat
ze op 4 oktober van 1984 met haar
flets door rood licht reed. „Ik betaal niet omdat ik me totaal niet
schuldig voel aan een overtreding.
Ik vind het te onnozel om waar te
zijn, ik buig voor de overmacht
van de politieuniformen en ga
maar zitten," zegt ze.

’Eerste aanzet tot oplossen probleem in Heerlen’

fonuari,

Heerlen. A. Ackeruit Vijlen wist nog een
"taaier voorbeeld. Een Duitse
*öme op leeftijd schreef vanuit
een kaart aan haar al
oude vriendin in bejaarpMehuis Douvenrade in Heeryll- Maar de Duitse was de
van het betreffende teyüis vergeten en kon zich alleen
dat het iets te maï?n had met 'doeve' (duiven).
schreef op de kaart in het
plat 'enet Dufes' (in het
Desondanks wist
PTT te achterhalen dat het
moest zijn en heeft
kaart prompt op de juiste bebesteld.

-

Afcent-opperbevelhebber

Heerlense gaat
één dag cel in

Burgemeester dan Mans van
Meerssen speldt de heer Claassens de versierselen op behorend bij de Koninklijke Onderscheiding

J. Claassens
ridder orde
Oranje Nassau
- De heer J.A.M.
Claassens, tot voor kort hoofd
HEERLEN

van het woningonderhoud van
het Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting
(NCIV) in Heerlen, is gisteren benoemd tot Ridder in de Orde van

Oranje Nassau. De versierselen,
behorend bij deze onderscheiding, werden hem door burgemeester J. Mans van Meerssen,
waar de heer Claassens woonachtig is, tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van het NCIV opgespeld.

Claassens ontving zijn onderschelding op grond van de vele
verdiensten gedurende bijna
veertig jaar voor Ons Limburg,
het latere NCIV/Heerlen, de Limburgse vestiging van een landelijkekoepel van zon 350 woningbouwcorporaties.
Met name op het gebied van het

woningonderhoud heeft hij pionierswerk verricht. Thans alge-

meen gebruikelijke meerjarige
onderhoudsplanningen en -begrotingen werden door hem ontwikkeld en toegepast. Claassens
ontleedde voor dat doel de woningen in elementen, waarvan hij
de onderhoudsfrequentie vaststelde. Daardoor werd preventief
onderhoud mogelijk. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de
geautomatiseerde onderhouds-

administratie.

Een kleine zeshonderd daders van
misdrijven wist zijn korps het afgelopenjaar te achterhalen, 75 procent
meer dan in 1982, het jaar van oprichting van het korps. De acties tegen drugs, waarmee Landgraaf
steeds meer te maken krijgt, zijn allen succesvol afgesloten. Zo werd
een bekende Landgraafse heroïnedealer gepakt op het moment dat hij
zich in Amsterdam bevoorraadde
met twee ons heroïne en werden vijf
man uit een Landgraafse 'heroinefamilie' achter tralies gezet.

Hoewel Van Oosterbosch de manschappen liet weten dat door het
goed functioneren van het Landgraafse korps de pakkans voor criminelen aanzienlijk was gestegen,
tekende hij daarbij aan, dat de uitvoering van het politiewerk niet geheel zonder gevaar is gebleken.
Twee politiemannen kampen nog
steeds met de lichamelijke gevolgen
van worstelingen die ze in naam der
wet moesten voeren.
De verkeersovertredingen blijken
afgelopen jaar in Landgraaf teruggelopen te zijn met duizend tot een
kleine tweeduizend gevallen. Afgelopen jaar vonden er zevenhonderd
geregistreerde aanrijdingen plaats,
waarbij overigens toch nog vier doden vielen. Verder werd ruim 1500
keer assistentie verleend bij de
meest uiteenlopende zaken in het
kader van pure hulpverlening.
Van Oosterbosch wil dat de politie
nog dichter bij de burgers komt te
staan. Met betrekking tot de zwaardere criminaliteit pleitte hij voor
meer recherchesamenwerking in
bijstandteams, observatieteams en
drugteams, al verhinderen te weinig
manschappen en te weinig geld een
adequate aanpak van die zaken in
Landgraaf.

(ADVERTENTIE)

Alleen voor dames!

Litteken-therapie met de
RS 43 SUNTRONIC

-

-

De RS 43 SUNTRONIC is een geweldig apparaat,
waarover u vast uuel in de pers de meest-lovende kritieken
hebt gelezen. Met dit apparaat worden vooral littekens en
couperose (gesprongen haórvootjes in gezicht of benen)
behandeld. UUerkelijk een uitstekende methode om deze
huid-ontsieringen doeltreffend te behandelen, zonder
chirurgische ingrepen. De resultoten zijn duidelijk zichtbaar!
Misschien zit u al jaren met echte huidproblemen. Probeer
don eens onze SUNTRONIC! De kans is erg groot, dat wij u
kunnen helpen. Bel voor een afsproak of voor nadere informatie met

1061

beauty instituut sieben
Parkloon 5 - Schaesberg - Telefoon 045-31 8382

I

I WAARSCHUWING!
Ons Instituut werkt alléén met de enige echte, originele RS 43 SUNTRONIC, een apparaat met bewijsbare resultaten! Steeds weer probeert men dit
unieke apparaat na te maken en zelfs een naam
hiervoor te gebruiken, die er sterk op lijkt! Loot u niet
misleiden!
i

.

.-

Limburgs Dagblad
GEBOREN
30-12-'B5

KANTELDEUREN of rol
luiken bestellen (ook vooi i'
industrie). Straten Voeren
daal. Bellen Tenelenwes
8-10. tel. 045-750187.

Carlijn
Dochter van:
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lets waardevols gaf zij bij haar
overlijden aan ons mee.
na bewust afscheid te hebbeyi genomen
vari allen die haar lief waren.
Heden is zacht en kalm van ons heengegaan, in de
leeftijd van 34 jaar, mijn lieve vrouw en onze moeder

Jan Peulen en
Gerda Peulen-Glaudemans Te ruil gr. FLAT m. S -3
slaapk., luxe badkamer
Osborne-Lowe Av. 180 ; geh. i.pr.st, tegen kl. vrijgeWeavind Park, Pretoria 018 zellen-lat m. 1 slaapk., liefst
omg. Heerlen - HoensRep. of South Africa
broek. Tel. 045-220230 na
■■-■
«_. 20.00 uur.
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Woensdag 8 januari 1986
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Übaghs

echtgenote van

Hub Smeets
_

Margraten: Hub Smeets
Bram
Geert
Rik
Daar
het
ons
is
onmogelijk
\
om
Fam. Übaghs
ieder persoonlijk te bedanken bij de
Fam. Smeets
overweldigende
belangstelling
met
BL Margraten, 5 januari 1986
6269
= cadeaus, bloemen en gelukwensen,
Eijkerstraat 17
ontvangen bij ons 60-jarig huwelijks- | De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
| feest, zeggen wij langs deze weg heel | begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 10 januari
| hartelijk dank aan H.M. de Koningin, j a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Margarita te Margraten.
| commissaris der Koningin Kremers, |
Gelegenheid
:l
tot schriftelijk condoleren in de kerk.'
| burgemeester van Heerlen, burge= meester van Helden, Jan v.h. Hoofd, j Donderdag wordt Bernardina bijzonder herdacht
j 'in de avondmis van 19.00 uur in voornoemde kerk.
| Johan v.d. Woude, oud-lid van
is opgebaard in Mortuarium „Sjalom",
|.Andriesma van de Partij van de Ar- j Bernardina
Hilleshagerweg 11 te Mechelen. Bezoekuren van
beid, fanfare St.-Hubertus, familie, | 11.00-12.00 uur en van 17.00-19.00 uur.
vrienden en bekenden en vooral de j Zij die geen gewone kennisgeving hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te beschou| buren voor de prachtige versiering.
: wen.
Verder dank aan allen,

Dankbetuiging
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zonder uitzon|. dering, die deze dag voor ons onverge- j
| telijk hebben gemaakt.
|

:

Frans en Kathe
van Voorden-Wassing
kinderen en kleinkinderen

Bernardina

| Tevens wensen wij alle vrienden en
| bekenden een gelukkig 1986
.liniiiiii
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echtgenoot van

Eva Maria Debeij
Brunssum: E.M. Claus-Debeij
Maastricht: Hermien en René
Brunssum: Jos en Martha
Familie Claus
Familie Debeij
6443 AC Brunssum. 6 januari 1986
Prins Hendriklaan 181
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 11 januarias. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Vincentius a Paulo te RumpenBrunssum.
De crematieplechtigheid zal aansluitend plaatshebben in het crematorium te Heerlen. Imstenra-

weduwe van

Jan Hubert Lenssen
op de leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen,

achterkleinkinderen

Familie Heugen
Familie Lenssen
7 januari 1986
Dorpstraat 14

6361 EL Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 11 januari om 11 uur. in de H. Bavokerk te
Nuth. gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats Slagboomsweg. Bijeenkomst in de kerk. Er
is geen condoleren. Vrijdag a.s. om 18.30 uur
avondwake in voornoemde kerk. Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van de Universele te
Hoensbroek. Hoofdstraat 100. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14-15 uur en van 19-20
uur.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid vernamen wij het overlijden van onze zeer gewaardeerde voorzitter

Frans de Vijlder
Zijn grote inzet zal steeds in onze herinnering
blijven.

Bestuur en leden van
Biljartvereniging Schaesberg
M__H__^_ M__^__ a^^Maa^l^^

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 10 januari

as. om 14.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te Bom.
Er is geen condoleré*n.
In de avondmis van donderdag 9 januari as. om
19.00 uur zullen wij vader bijzonder gedenken in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek van 17.30 tot 19.00
uur.
Mocht u geen persoonlijke kennisgeving hebben
ontvangen, wil dan deze advertentie als zodanig beschouwen.

weduwnaar van

Maria Hubertina Janssen
in de ouderdom van 87 jaar.
In dankbare herinnering:
Tiny Rooijackers-van de Riet
Louis Rooijackers
Suzy

Yvette en Peter
Angelique en Peter
Familie van de Riet
Familie Janssen

Zijn inzet en interesse voor onze vereniging zullen
ds in onze dankbare herinnering blijven.
Bestuur en leden
Voetbalvereniging Schuttersveld

Elisabeth
Lenssen-Heugen

Bom: C.M. Hoedemakers-Krauth
Tegelen: Marijke en Eduard
v.d. Heijde-Hoedemakers
Bom: Frans en Adolphine
Hoedemakers-Vranken
zijn kleinkinderen Ruud,
Anka en Julie
Familie Hoedemakers
Familie Krauth
6121 XE Bom, 7 januari 1986
Tiendstraat 31

Johannes van de Riet

Peul Claus

I

Dankbetuiging

Heerlen, 6 januari 1986
Treubstraat 10
Correspondentieadres: Amsterdamstraat 12,
6415 BK Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben vrijdag 10 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Drievuldigheid aan de Amsterdamstraat te
Heerlen (Schaesbergerveld), waarna de begrafenis
op de begraafplaats aan de Akerstraat (ingang
Groene Boord).
Donderdag 9 januari om 19.00 uur avondwake in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het uitvaartcentrum v/h. Crombach, OliemolenStraat 30 te Heerlen (ingang Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks

De grote belangstelling en uw medeleven, condoleances, bloemen en h.h. missen, ons betoond bij
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Sjeng Tilmans
hebben ons diep getroffen. Blij te weten dat hij
voor velen zoveel heeft betekend. Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te benaderen betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Mevr. Tilmans-Neilen
kinderen en kleinkind
Elsloo, januari 1986
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 12 januari as. om 10.30 uur in de Mariakerk te
Elsloo.

van 17.30 tot 18.00 uur.

Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-

ren.

Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, delen wij u bedroefd mede, dat heden van ons is heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zieken,
op de leeftijd van 85 jaar, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Joanna Margaretha
Verspagen
weduwe van

Herman Jozef Gerards
Voerendaal:
Klimmen:
Klimmen:
Klimmen:
Tilburg:
Schaesberg:

Jan en Leny Gerards-Looyens
Harry en Miny Gerards-Heiligers
Lies en Joep Packbier-Gerards
Margriet en Sjuul Engels-Gerards
Mathieu en Loes Gerards-Buitenhuis
Mia en Hans Claassens-Gerards
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Verspagen
Familie Gerards
6343 PH Klimmen, 6 januari 1986
Retersbekerweg 49
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden donderdag 9 januari as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te
Klimmen.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Heden woensdag zal er mede tot intentie van de
dierbare overledene om 19.00 uur een avondmis
worden opgedragen.
Mam en oma is opgebaard in de rouwkapel van de
begrafenisvereniging Voerendaal aan de Looierstraat aldaar. Bezoek van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

_fH^B^la^HlH^^^^^H^^^^^HMH_-i_M_^_^__^_^_^_^__^__^__^_f

Te k. Zibn KAMIN RCA 86
A, 1 jr. oud, ('475,-; electr.
radiator, 65,-: Carrero Servo. f 200,-; kinderwagen(z.it)
f 30,-. fietsmand f25,-. Tel.
045-221434.
Te k. wit FORNUIS m. op-

Gerardus Hendrikus
Janssen

’

(allesbrander),

i.g.st.,

Wij blijven met dankbaarheid aan hem denken al
de leraar en direkteur die velen inspireerde.

’

150.-. Dorpsstraat 19, Bingelrade.

Bestuur Onderwijsstichting Brunssum

Te k. AARDAPPELEN,
kleibintjes le kwal., va. 0,25

Direktie, personeel,
oud-collega's en oud-leerlingen van
cent per kg, afgeh. m. 100
Mavo Johannes XXIII Brunssum
kg va. 0.20 cent per kg; friteaardappelen 100 kg ./'30,-; _^_^M_H_-a_l_-^_^_M__^_H_l_^_l__^_^_fl__^_H__^__^^^
H^^^^^^
uien 5 kg 2,-, wortelen 5
p_K___M_a__B-a_M-H-a__^_^_Maa a__^_M_^B__^_aß__H-ia_i__^_a_^_'
kg
2,50. Veendrick, in-

’ ’

gang kasteel Amstenrade.
KLEURENTELEVISIES
vanaf./ 150,- tot ’600,-, prima spelend, 3 mnd. garantie. Heulsstraat 29. Heerlerheide, tel. 224855.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden
tijdens haar ziekte, het overlijden en de begrafenij
van mijn lieve vrouw, onze zuster en schoonzusU'!

Tiny
Aquina-Schaepkens

~f

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin.
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef
heid kennis, dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, vader, schoonyader.
onze broer, zwager, oom en neef

betuigen wij u hierbij onze welgemeende dank.
N. Aquina
Familie Schaepkens
Familie Aquina
Brunssum, januari 1986
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worde!
op zaterdag 11 januari as. om 19.00 uur in de St
Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum.

Teun de Klerk
echtgenoot van

Finy Nanninga
Hij overleed op 60-jarige leeftijd in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Kerkrade-West: F. de Klerk-Nanninga
Kerkrade-West: Peter de Klerk
Nelly de Klerk-Schepers
Familie De Klerk
Familie Schepers
6466 SN Kerkrade, 7 januari 1986

L_--_^"_-__>__>__.___■-____________■_________________._■-_______________^

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk tj
bedanken voor het medeleven, ondervonden tij
dens het overlijden en de begrafenis van mijn liov
en zorgzame man en vader

Eduard Duyzings
echtgenoot van

Fien Linders

Spiraeastraat 41
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 11 januari as. om 12.00 uur in de parochie-

kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kerkrade-West (Heilust), waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd. Bijeenkomst in de kerk.
Geen condoleren.
Teun wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
vrijdag 10 januari om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van de Lückerheidekliniek te Chèvremont. dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.
Daar het mij onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van me-

deleven, de hartelijke condoleances, bloemen
en h.h. missen, die ik mocht ontvangen bij de
crematie van mijn lieve man

Mathieu Hanssen
betuig ik hierbij mijn hartelijke dank.

Mevr. A. Hanssen-Muijlkens
Haanrade, januari 1986

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-

den op zaterdag 11 januari as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te

Haanrade.

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

I

Namens:
Fien,
kinderen en kleinkinderen |
Spaubeek, januari 1986
De plechtige zeswekendienst wordt gehoudx
zaterdag li januari in de parochiekerk van SpaiV
beek om 19.00 uur.

\1

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk t')
bedanken voor de vele blijken van medeleven
doleances, bloemen en begeleiding naar de la
rustplaats van mijn lieve man, onze papa, zoofl
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Ger Spijkers
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Mia Spijkers-Reumkens
Bianca, Karin
Nieuwenhagen, januari 1986
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden ca

zaterdag 11 januari as. om 11.00 uur in de parochie?
kerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide.

,

.
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Bruids- en modestoffen I
Modestoffen Tummers

Exclusieve bruids- en modestoffen, hoedjes,

In plaats van kaarten

I

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven en de grote belangstelling, ondervonden bij het overlijden van mijn
man, onze vader, schoonvader en opa

Karel Limpens
willen wij u allen langs deze weg danken voor de
vele condoleances, h.h. missen en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding naar
zijn laatste rustplaats.
M. Limpens-Könings
kinderen en kleinkinderen
Sittard, januari 1986
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 11 januari as. om 19.00 uur in de parochiekerk Christus Hemelvaart te Sittard-Vrangendael.

Voor uw zeer gewaardeerd blijken
van deelneming, ons betoond bij het
overlijden en de crematie van ons fa-

milielid

Hubert Velraeds
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
De familie
De zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 12 januari as. om
11.00 uur in de kerk van de H. Maria
Goretti te Kerkrade-Nulland.

hei

Met verslagenheid ontvingen wij bericht van

overlijden van

garnering.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t

I

Hij was 72 jaar.

wacht van ons is heengegaan onze lieve vader,
schoonvader, opa. broer, zwager, oom en neef

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze masseur en verzorger

Wetend en aanvaardend dat zij door de Heer werd
geroepen, geven wij kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, grooten overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Jeannette Krauth

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden geheel onver-

Bestuur en leden van het
Ned. Genootschap van Sportmassage

~

echtgenoot van

t

Peul Claus

over Worms, 6 januari 1986
Corr.adres: Karel Dooipnanstraat 99, 6381 VE Übach over Worms
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op vrijdag 10 januarias. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligiu
te Schinveld.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake donderdag 9 januari om 18.30 uur in de kapel van het bejaardencentrum Heereveld, Kloosterstraat 25 te Übach over Worms.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.
Übach

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 11 januari om 19.00
uur in de parochie H.H. Martelaren van Gorcum aan de Sittarderweg te
Heerlen.

Jaap Hoedemakers

onze zaak gesloten.
Kerkstraat 53, Brunssum

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons lid, onze collega en vriend

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie van der Velden
Familie v.d. Burgt

Brunssum: C.H.A. Peeters
Brunssum: A.G.L. Huisman-Peeters
A.A. Huisman
Lorenz en Bernhard
Familie Kampken
Familie Peeters
6446 AS Brunssum, 6 januari 1986
Corr.adres: Trichterweg 197
Wij nodigen u uit, samen met ons de h. eucharistie te vieren op vrijdag 10
januari as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Treebeek-Brunssum.
Aansluitend aan deze viering, vindt de begrafenis plaats op het kerkhof
van deze parochie.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht in de avondmis van donderdag 9 januari as. om 19.00 uur in de kapel van de zusters, Zonnestraat 3.
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen, dagelijks in de
rouwkapel van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t

Lily Possen-Übaghs

derweg 10.

'

Cornelis Hendrik Antoon Peeters

Met droefheid delen wij u mede. dat vrij onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Wim Possen Mode

Samenkomst in de kerk. alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht in de
avondmis op vrijdag 10 januari as. om 19.30 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in de rouwkapel van het ziekenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Cor Rosbach

Wegens familie-omstandigheden hebben wij vrijdag 10 januari 1986

Wij bevelen de overledene in uw gebeden aan.

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 87 jaar, in het bejaardencentrum
Heereveld, voorzien van het h. sacrament der zieken.

Onze hartelijke dank voor uw medeleven bij het overlijden van onze lieve
mam

Directie en medewerkers
Loonbedrijf Steinbusch
Übachsberg. januari 1986

Paulus Claus

Theodorus v.d. Burgt

echtgenote van

Smeets-Übaghs

lieve en zorgzame vader, schoonvader, broer, zwaoom en neef

weduwe van

/ 600,-; óliehaard, i.z.g.st.,

Übaghs

''

Johanna van der Velden

Luise Kampken

Bernardina

tijd van 53 jaar teruggeroepen, mijn lieve man. onze

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, maar ook
bedroefd om het scheiden, delen wij u mede, dat na een werkzaam leven
in Gods vrede is overleden, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoc
der, grootmoeder, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

zet

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van mevrouw

Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor zijn
gezin en werk. werd heden door zijn Schepper, na
een kortstondige ziekte, toch nog vrij onverwacht,
voorzien van het h. sacrament der zieken, in de leef-

f

Ich bin der Weinstock. ihr seit die Reben.
Wer in mir bleibet und ich in Ihm,
Der bruiget viele Frucht.
Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Joh. 15 vers 5
Een leven, dat getekend werd door eenvoud en werken, leefde zij voor
haar gezin en in het bijzonder voor haar twee kleinzonen, is op de leeftijd
van 68 jaar, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Pa en Ma Übaghs-Steinbusch
Broers en zussen
mi iiiiiiiiiii1: i Rust in vrede Berni.

t

j
|

Je bent niet dood.
je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet.
God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.

t

"
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De enorme belangstelling en het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen, bij het overlijden van
mijn echtgenoot en onze.vader en opa

J.W.A. Jakobs
waren een grote steun voor ons. Daarvoor onze hartelijke dank.

Brunssum, Kerkstraat

302,

272677.

tel

0#

Weekaanbieding vrijdag en zaterdag

gr. bienestich m. slagr. 10,59
6 granenbrood 2,35

(gebakken van rogge, haver, gerst, spelt, maismeel!

Bakkerij Coumans

Kouvenderstraat 86, Hoensbroek. tel.

Opkopingcn FAILLISSEMENT etc, nw. of gebr
voor kantoor of bedrijf.
Schrijfmachines al vanaf
Mevr. Jakobs-Moes
./ 175,-, electr. al vanaf
kinderen en kleinkinderen
) 375.-, bureaus va. f 195,-,
stoelen va. ’45,-, directiestoelen, kopieerapp. va.
..
./ 450,- etc. Emly handelsonTe k. verstelbare HALTER- derneming, tel. 04498-54510
BANK, f 150,-; beencurl - 04490-23738.
70,-. Tel. 045-220969.
Te
k.
CARNAVALSGROEP, 12 engelenkostuums en duivelpak, mcl.
toebehoren, f2O,- p.st. Tel.
04406-14364.
FAILLISSEMENT profeszijn kleine advertenties in hel Limburgs Dagblad om iets sionele tekstverwerker, Olite kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz. vetti, geheel compl. met
printer, f 4750,-. Tel. 04498-54510.

’

"„ Piccolo's..."

Waar...

kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van
het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen: GOUD, zilv. munten, postzegels, brili., bestek etc.
Vrijbl. tax. Cont. bet. v. verzam. Gevr. goud, munten,
Sigarenhandel Augustus v. Neer, Markt 18
buitenl. Hoogste pr. Antiek
zilv. boven z. pr. Groenstr.
109, Geleen.
Drogisterij De Driehoek, Elsstraat 43
Hoogste prijs voor alle
goud.' munten, POSTZEGELS en ansichtkaarten.
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80a Akerstr. 208 Hoensbroek.
Di-vrijd. 4-6 u. Zat. 10-5.00
uur.
Wij bet. 500- tot f 20.000Kantoorboekhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22
-voor uw AUTO'S, schadeauto's, bedrijfsauto's, bussen. Ook sloop. Tel. 045VW Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47
-727742 / 045-723076.

Sittarpl
Beek

Heerlen
Heerlen
Vaals

Promenade

kapjfll

’

045-212656

Te k. gevr, KLEUREN?
VEES en video's. Detf
geen bezw. Tel. 045-2234(1
ENCYCLOPEDIEËN te.
gevrgd. grote Winkler Pri
80, Laroussc, Spectrum

'

Oosthoek. 04406-12875. _,
Gevraagd eiken of leder
BANKSTELLEN, tel. 0^
228825.
1
UNIEK vra»
Autosloperij
loop-, sloop- en schade!
to's tee. een goede prijs \
vrijw. bew. Bel u 045-75281
of 753386.
Te k. gevr.
VANS v.a. '77 Vm '85. '1
1
045-460262.
Te k. gevr.
ijskast, kleur.-tv en di4
vries, 045-725595.
1
Te k. gevr. eiken
met massief front, ba' 1!
stellen en eethoeken. Bf
len tussen 14.00 en lö-l
uur. 045-215716.
1
AUTOSLOPERIJ Vr. fM
spoed loop-, sloop- en si''1'
deauto's. Hoogste pi'ii*,,
vrijw. bew. Tel. 045-752931
Inkoop GOUD
inkoj
munten, briljant, zilver e''
betaling.
Contante
GebrVerseveld Saroleastr. 80',
Heerlen, 045-714666. Ela
bethstr. 38 Geleen 044!''
43754.

TOERCAflj

GASFORNüf

KASfïf

j

Woensdag 8 januari 1986

Limburgs dagblad

provincie

Wiel Friedrichs (FNV-Limburg) bij start campagne:

Regering CDA-VVD
slecht voor Limburg
-

in Hanenhof
-

GELEEN Tot en met zondag
nog loopt in de Hanenhof in
Geleen een expositie van Ma-

rijke Maesen uit die plaats.
Geëxposeerd zijn 32 werkstukken in gemengde technieken en olie op doek. Het betreft variaties op een thema,
Waarin de natuur gesublietïeerd wordt ondergebracht.

Composite en irreële kleuren
bepalen de sfeer. Bij serieWerk is er gevaar voor eentonigheid. Uitschieters selecteren zich zelf echter uit. Zoals
„Sporen van Schepping: het
Worde licht en het werd licht",
„Dromendoek van herst-

structuren", in een rustige,
oranje gloed. Marijke Maesen
(42) is autodidactisch en al

merverkiezingen in mei. Een
programma dat deels in zal
haken op landelijke akties,
deels een eigen gezicht zal
krijgen.

vele jaren gedreven bezig.

Met haar expositie lonkt zij
thans naar het buitenland.

Bijeenkomst

„We kunnen als vakbeweging geen
stemadvies geven. Onze leden zijn
vrij om hun stem uit te brengen op
de partij van eigen keuze. En bij het
uitbrengen van die stem spelen
naast sociaal-economische overwegingen ook andere zaken een rol",
zei Friedrichs.

FNV over
sociale
zekerheid
-

Met een bijeenkomst

~°or Limburgse uitkeringsgerech"Sden wil de FNV Limburg ko-

pende

donderdag 9 januari duide'.Jk maken dat het weinig waarde'"ig heeft voor de plannen van het
'Uidige kabinet tot wijziging van
stelsel van sociale zekerheid.
bijeenkomst wordt gehouden in
foyer van de Schouwburg Sita
rd
f en begint om 14.00 uur. Spref?rs zijn Wiel Friedrichs (FNV
Henk Muller (hoofdbeFNV) en kamerleden van
CDA en VVD, die met deze
"Materie zijn belast.' ROZ-eindre/^cteur Pieter Beek zal het forum

Jte

stuur
£vdA,

;le'den.

,

Reünie Marine

- Voor meer inforJ^AASTRICHT
natie over het Nieuwjaarstreffen

ari oud-leden van de Kon. Marine

_ati men telefonisch terecht bij
jammer 043-431472 in Maastricht.

f 't telefoonnummer werd gisteren

'°Utief gemeld.

Geslaagd
.^EERLEN -

Hij benadrukte echter dat in zijn visie Limburg door het beleid van het
huidige kabinet extra gestraft
wordt. „Dit beleid is slecht voor
Limburg. Deze provincie heeft een
hoog aantal uitkeringsgerechtigden, die extra te lijden hebben van
kortingen. Dat heeft weer zn uitwerking op het midden- en kleinbedrijf. Extra stimulansen voor Limburg, subsidies als BRT en WIR,
zijn

aigeoouwd.

De ïnvestenngs-

premie-regeling is gehalveerd en
met allerlei regels verzwaard. Het
LIOF wordt aan banden gelegd, het
regionaal beleid bij Economische
Zaken is nagenoeg opgeheven. De
toegezegde arbeidsplaatsen bij de
spreiding Rijksdiensten worden
niet gehaald- PNL-toezeggingen
blijven achter en worden niet waargemaakt. En zo kan ik doorgaan,"
aldus Friedrichs.
Hij merkte daarbij op dat er een
verslechterde relatie is ontstaan
tussen het provinciaal bestuur en
'Den Haag' en dat de Limburgse
Kamerleden van de regeringspartijen het partijbelang ondergeschikt zouden maken aan het regionale belang van hun provincie".

Zwevende kiezer

-

(ADVERTENTIE)

eenpreme
ER EEN MEESTERWERK VAN.
EN NAAST ZN VAKMANSCHAP BRENGT HIJ WINTERPREMÏE VOORDEEL MEE. VOOR PARTICULIEREN 50 GULDEN PER
MAN PER DAG. VOOR NIET-PARTICULIEREN 35 GUL- v
DEN PER MAN PER DAG.
I
VRAAG DE WINTERSCHILDER NAAR DE PREMIE-

VOORWAARDEN.

PUBLIKATIE VAN

HET

,

BEDRIJFSCHAP SCHILDERSBEDRIJF

TE RIJSWIJK (Z.H.)

\0
M\

|__2

niet boven water
door jan a.c. de klerk

vruchteloos gezocht naar het
geweer waarmee in de nacht
KONINGSBOSCH
Tussen na 27 december in KoningsKoningsbosch en Sittard is bosch Hennie Smeets (31) uit
gisteren
naarstig
maar Geulle werd vermoord. Een
zoekactie waaraan geen enkele concrete aanwijzing ten
grondslag lag. Een poging om
donderdag, als de raadkamer
van de Roermondse rechtbank over de verdere gevangenhouding van de van deze
moord verdachte Sittardenaar J. D. (23) moet beslissen,
steekhoudend
bewijsmateriaal op tafel te kunnen leg-

-

gen.

Twijfel viert hoogtij rond
dood van pastoor van Leut
door jan a.c. de klerk

-

DEN BOSCH Diep graven in de
wetenschap en de herinnering van
de Luikse criminoloog en anatoom-pathaloog professor Warm
uit Luik heeft de laatste twijfel
van het Gerechtshof in Den Bosch
aan de werkelijke oorzaak voor de
dood van pastoor Albert Meysen
(66) uit Leut op 11 november 1983
niet weggenomen. Het hof hield
het er ten lange leste op dat, omdat
de pastoor pas uren na een overval
was overleden, belemmering van
de ademhaling door een voor mond
en neus gesnoerde handdoek zeker bij mensen met een overigens
wankele gezondheid
ook langzaam tot een verstikkingsdood kan
leiden.

-

-

Procureur-Generaal mr. J. Wolfs bij

het Bossche hof stemde met die visie in en vorderde gisteren tegen
Maastrichtenaar J. N. (35) voor zijn
aandeel in het dodelijke geweld dat
aan een diefstal in de pastorie en de
kerk van Leut vooraf ging zes jaar
gevangenisstraf.

het laatst toe geducht aan de tand
over diens bevindingen omtrent de
dood van de pastoor uit het dorpje
op de Belgisch-Limburgse Maasoever. De Luikse prof schreef vier
maanden na de feiten in een sectierapport dat een verstikkingsdood
het logische gevolg was van de feiten en omstandigheden die hij deels
zelf had waargenomen en deels van
de mensen, die de pastoor dood in
zijn slaapkamer hadden aangetroffen, had gehoord.

voor de dood door geweld. Er is bij
het vaststellen van de doodsoorzaak
naar de verstikkingsdood toe geredeneerd", bleef mr. Lücker twijfel
zaaien. Hij vroeg het hof niet af te
gaan op de ongetwijfeld veel zwaardere straffen die de twee Belgische
medeverdachten te wachten staan.
„Belgische strafnormen mogen hier
geen gewicht in de schaal leggen",
aldus mr. Lücker.

Bij de eerdere behandeling door de
rechtbank in Maastricht in novemJos Ehrens (40) was een van die ge- ber 1984 heeft officier van Justitie
tuigen. Met een inmiddels overle- mr. van Hilten bij zijn eis van zeven
den dorpsgenoot drong hij die no- jaar gezegd daar wel rekening
mee
vembermorgen in 1983 de pastorie te willen houden.
van Leut binnen en vond er de pastoor geboeid en gekneveld dood in J. N. uit Maastricht was met Rode slaapkamer. Om mond op bert G. en Johan H. beiden uit Lamondbeademing te kunnen toepas- naken en 24 jaar oud de pastorie
sen werd meteen de knevel van het binnengedrongen om er het aanwegezicht verwijderd en het dode li- zige geld en de sleutels van de
chaam versjouwd. In afwachting brandkast en de kerk te bemachtivan de komst van de lijkschouwer gen. Uit de kerk namen ze gouden
had de Rijkswacht het lijk later vaatwerk mee. Van de voorgenopweer in de oorspronkelijke situatie men omsmelting van de gouden
teruggelegd.
kelken kwam niets terecht. Het
kostbare vaatwerk verdween in de
„Er blijft veel onzekerheid over. Er Zuid-Willemsvaart. Na de
is geen enkel strafrechterlijk bewijs stuurden ze telefonisch dediefstal
politie

--

op de pastorie van Leut om de pastoor nog op tijd uit zijn netelige positie te laten bevrijden. Door een
hoorfout ging de politie niet in
Leut maar in Luik naar een overvallen pastoor zoeken.
Joh. N. was het laatst met de pastoor alleen in de slaapkamer geweest. Hij wil er niet van horen dat
hij de knevel voor de mond van het
slachtoffer nog eens extra had aangetrokken. „Ik heb de man toen die
klaagde over pijn in zijn zijde zelfs
nog in een wat gemakkelijker houding gelegd", zei hij dinsdag.
Procureur-Generaal mr. Wolfs ging
niet op ieders deel bij het misdrijf
in. Hij stelde elk van de drie aansprakelijk voor het gehele misdrijf.
"Omdat niet duidelijk is wie de pastoor vastpakte en wie knevelde is
dat in deze zaak van belang", argumenteerde hij. Het Maastrichtse
vonnis van vier jaar vrijheidsstraf
acht hij te licht voor een misdrijf dat
tevoren was beraamd en brutaal uitgevoerd, waarbij geld het enige motief was en waarbij het slachtoffer
hulpeloos was achtergelaten.
Het hof oordeelt op 21 januari aan
staande.

Tankstations en parkeerplaatsen vormden operatieterrein

Gewapende overvaller
ging tot het uiterste
door serve overhof

-

MAASTRICHT „Een niet onaardig iemand, die echter din-

gen doet die daar allerminst
mee stroken". Dit identiteitsetiket plakte officier van Justitie
mr. dr. Reijntjes gistermorgen
in de Maastrichtse rechtszaal
op een 31-jarige vanuit Baarn
naar Zuid-Limburg gemigreerde man. Deze stond terecht voor
een aantal gewapenderhand in
deze regio gepleegde overvallen
of pogingen daartoe. Zonder
omwegen gaf verdachte alle
hem voorgeworpen feiten toe.
„Hij wilde niet dat er slachtoffers vielen, maar ging in zijn optreden wel tot de uiterste
grens", oordeelde mr. Reijntjes.
Diens requisitoir mondde uit in
een eis van twee jaar gevange-

nisstraf.

NU IS HET MOMENT OM UW SCHILDERWERK BINNEN TE
LATEN OPKNAPPEN DOOR EEN VAKMANSCHILDER. DIE MAAKT

Moordwapen kwam

PG vordert zes jaar cel tegen Maastrichtenaar

De Heerlense advocaat mr. Ch. LücAan de Rijksuniversi- De akties van de
Limburg kers voelde de Luikse professor tot
*'t in Utrecht is op 20 december jl. rond de verkiezingenFNV
zullen er voorJgestudeerd als tandarts Bart al op gericht zijn de relatief
grote
■M.L. van de Ven uit Heerlen.
groep 'zwevende' kiezers mensen

|

"

Mannen van de Mobiele
Eenheid kammen bij Koningsbosch de omgeving
uit, op zoek naar het
moordwapen. Zij volgden
daarbij een deel van de
weg die de man vanaf Koningsbosch die bewuste
nacht moet hebben gereden. Het resultaat van de
zoekactie was nihil.

die nu nog niet weten waar ze op
zullen gaan stemmen - over te halen
achter het FNV-standpunt te
HEERLEN „De nu regeren- zich
Volgens FNV-metingen is
scharen.
de combinatie
CDA-VVD die groep twijfelaars in Limburg
moet weg. Wij geven onze le- vrij groot en bestaat die uit 28% van
den géén stemadvies, maar de stemgerechtigden. Die groep zal
het is wel duidelijk dat de op- 'bewerkt' worden door persoonlijke
folders, advertenties en
vattingen van het FNV over bezoeken,
publikaties. Ook wordt veel verwat in ons land moet gebeu- wacht van bijeenkomsten die
de
ren het dichtste liggen bij de FNV
gaat houden, met als vooropvattingen van de PvdA en naamste een grote manifestatie op
26 april in Roermond. Daar zal niet
klein links."
alleen
de FNV-top aanwezig zijn,
Met die opmerking onderhoopt
maar
men ook op de lijsttrekstreepte voorzitter Wiel Frie- kers
van de drie grote partijen.
drichs van de FNV Limburg De FNV telt in Limburg ruim 60.000
gisteren sterker dan de lande- leden. Een steekproef
heeft uitgelijke
vakbondsbestuurders wezen van 33% van die FNV'ers bij
van de FNV, dat partijen die het uitbrengen van de stem rekenu in de Tweede Kamer in de ning houdt met de visies van de vakDe akties van de FNV,
oppositiebanken
zitten, vereniging.
die ook in bedrijven merkbaar zulstraks achter de regeringsta- len zijn, moeten ook de andere
fels terecht moeten komen. FNV-leden van de noodzaak van het
Friedrichs maakte die opmer- FNV-standpunten overtuigen. Maar
kingen bij de presentatie van ook wil de FNV zich richten op
en jongeren, die een
het aktieprogramma van de (huis)vrouwen
belangrijk aandeel hebben in het
FNV Limburg rond de Ka- percentage
'zwevende' kiezers.

exposeert

en

Bij moord in Koningsbosch werd geweer gehanteerd

door martin huppertz

Marijke Maesen
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Directelijk

waren

verdachte

overvallen op tankstations in
Schinveld en Geleen en een inbraak in een bedrijfsgebouw te

Maastricht tenlastegelegd. 'In de
marge' was voorts sprake van al
dan niet voltooide afpersingen in
Klimmen, Eijsden, Maastricht en
Delden in Overijssel. Met een
vriend die in de meeste gevallen
het initiatief placht te nemen en
vrijwel steeds het vervoer had
verzorgd, had verdachte het niet

alleen gemunt op pompbedienden maar ook op automobilisten
die langs de weg even op verhaal
wilden komen. Beider optreden
verliep steevast volgens een uniform scenario. Enkele honderden meters vóór de plaats van
handeling stapte de man uit
Baarn uit, trok een nylonkous
over het hoofd en liep met een in
plastic gewikkeld nagelgeweer
toe op tankstation of eenzaam
geparkeerde auto.

„ Knullig”
Allerminst de vriendelijkheid in
persoon waarvoor intimi hem
hielden, snauwde hij pompbedienden toe ogenblikkelijk met
geld over de toonbank te komen,
bij voorkeur briefjes van honderd of duizend. In Schinveld leverde deze sommatie hem 2400,
in Geleen duizend en in Delden
iets meer dan 1400 gulden op. Na
te hebben geincasseerd, dwong
hij de pompbediende diens autosleutels af te geven om zich vervolgens naar zijn met draaiende
motor wachtende vriend te spoeden. Bij een tankstation in Eijsden mislukte de operatie doordat
de bediende daar juistde deur op
slot deed. Met de geweerkolf
werd daarop een ruit ingeslagen,
overigens zonder enig nuttig ef-

fect. Eerder leek het een vorm
van afreageren. Verdachte zou
zich later openlijk voor dit optreden schamen en het 'knullig'
noemen. Van geheel andere klasse was de hold-up in het verre
Delden, een plaats waar verdachtes maat goed bekend bleek.
Daar schrok de man met het geweer niet terug voor een overmacht van vier aanwezigen in
een tankstation. Hij dreef het
viertal in een hoek en later in een
kluis om er uiteindelijk vandoor
te gaan met ruim 1400 gulden aan
geld en cheques.

Knallen
Op

een

parkeerplaats

onder

Klimmen zag een duttende automobilist plotseling een geweer-,

loop op zich gericht. Eiste de
overvaller in eerste instantie de
auto op, prompte weigering van
de man achter het stuur bracht
hem enigszins van zijn stuk. Hij
hield het vervolgens op „geld of
cheques!" en liet omwille van de
geloofwaardigheid het geweer
enkele malen knallen. Toen onverwacht een vrachtauto de parkeerplaats kwam oprijden, zag
de zich bedreigd voelende automobilist kans de wagen te verlaten. In paniek geraakt, zocht de
overvaller daarop een goed heenkomen in een maïsveld. Op een

De Sittardenaar ontkent iets met de
dodelijke schoten op de man uit
Geulle te hebben uit te staan. Op
alle verdere vragen zwijgt hij als het
graf. Hij wordt als verdachte aangemerkt omdat hij in de gunst van de
19-jarige Riet S. in Koningsbosch
plaats had moeten maken voor Hennie Smeets en daarna ook nog bedreigingen aan het adres van de
Geullenaar had laten horen.
Na zijn aanhouding heeft hij wel
verklaard die december-vrijdag
rond twaalf uur 's nachts, na een
oefenavond bij deKoningsbosscher
schietclub, via Susteren en Nieuwstadt naar Sittard te zijn gereden.
Gisteren is de omgeving langs die
route, inclusief een aantal boerenschuren, nauwkeurig geïnspecteerd.
Aan de blinde zoekactie onder leiding van de Roermondse rechtercommissaris mr. de Vos namen dertig man van de Mobiele Eenheid van
de Rijkspolitie in Midden- en
Noord-Limburg, vier duikers en
enige kaderleden van de Vaar- en
Duikschool van de Landmacht uit
Hedel en drie speurhondbegeleiders met hun dieren deel. De duikers speurden onder andere de bodem van een afgraving van de steenfabriek Dassen tussen Echt en Koningsbosch af.
Aanvankelijk dacht de politie het
moordwapen bij de verdachte thuis
in Sittard te hebben gevonden. Onderzoek van dat pistool in het gerechtelijk laboratorium wees uit dat
dat niet het moordwapen is en bovendien dat niet met een pistool
maar met een geweer is geschoten.

Vriendin
smokkelde
heroine naar
gedetineerde
-

MAASTRICHT Omdat zij haar in
Roermond gedetineerde vriend tijdens het bezoekuur heroïne voor
een bedrag van honderd gulden
had toegespeeld, daarenboven in
Sittard een paar schoenen had gestolen en bij haar aanhouding in
het bezit was gebleken van een
strip herome hoorde een 27-jarige
Heerlense gisteren voor de rechtbank in Maastricht een maand onvoorwaardelijke gevangenisstraf
tegen zich eisen. Officier van Justitie mr. Reijntjes zei vooral het
smokkelen van herome hoog op te
nemen. „Je kunt in een Huis van
Bewaring toch niet alle bezoekers
uitkleden!", stelde hij verontwaardigd vast.
Voordat de vriendin op bezoek

kwam, had de directie van het Roermondse Huis van Bewaring al verdenking tegen haar gekregen naar
aanleiding van een afgeluisterd telefoongesprek tussen haar en de

parkeerplaats bij
Maastricht
slaagde hij er wel in andermans
auto af te dwingen en daarmee
weg te rijden. In de wagen trof
hij enkele cheques aan. Voorzien
van een valse handtekening
bood hij deze in Valkenburg ter
verzilvering aan, hetgeen hem
1200 gulden opleverde.

.

Rechtbankpresident mr. Wortmann en officier mr. Reijntjes
tilden vooral zwaar aan het
dreigen met een geladen vuurwapen. „Als nu eens een pompbediende zou hebben gezegd
'ophoepelen!' en u misschien
zelfs zou hebben vastgegrepen,
wat had u dan gedaan?", vroeg
mr. Wortmann verdachte recht
op de man af. „Dan zou er niet
zijn geschoten!", verzekerde
deze. „Het mag dan waar zij dat
hij heeft willen afzien van daadwerkelijk geweld, er had toch
maar het minste hoeven te gebeuren of er waren wel degelijk
slachtoffers gevallen", wierp
mr. Reijntjes tegen. „Hij ging
werkelijk tot het uiterste..."
Dinsdag 21 januari volgt het
rechterlijk vonnis in deze zaak.
De medeverdachte moet op een
latere datum terechtstaan nadat uitspraak is gedaan over het
bezwaarschrift dat deze heeft
ingediend tegen de dagvaarding.

vriend. Ter terechtzitting ontkende
de vrouw echter dat tijdens dat gesprek heroïne zou zijn 'besteld.
Toch kwam deze stof tijdens het bezoekuur tevoorschijn toen de bewuste gedetineerde zich wilde terugtrekken op het toilet en daarop
voor onderzoek aan zijn kleding
werd meegenomen naar de badkamer.
Voor de rechtbank bestreed gisteren raadsman mr. Klinckhamer de
rechtmatigheid van dat onderzoek.
Hij stelde vast dat het hier geen normale controle betrof maar een opsporingsonderzoek op grond van de
Opiumwet. Dat nu mag uitsluitend
door een opsporingsambtenaar
worden uitgevoerd, betoogde de
raadsman. Aan de hand van een actueel arrest van de Hoge Raad betwistte de officier dit echter. Op 21
januari volgt het vonnis van de
rechtbank.

ROOKWAAR
GESTOLEN
-

VENRAY Maandagnacht is ingebroken in de kantine van het psychiatrisch centrum Servatius aan
de Stationsweg in Venray, waarbij
voor 16 mille aan rookartikelen
werd gestolen. Ruim een maand
geleden werd uit dezekantine voor
20 mille aan rookwaren gestolen.
Van de daders ontbreekt elk spoor.
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In ongevraagd advies aan minister Brinkman

In de Praktijkruimte
van het
Veiligheidsinstituut in
Amsterdam ontvingen
gisteren drie Limburgse
Springmeesters het
diploma 'Veilig werken
met springstoffen' uit
handen van de heer W.
Modderkolk,
commandant van het
corps Controleurs
Gevaarlijke Stoffen van
het ministerie van
Verkeer en Waterstaat.

Kunstraad verwerpt
wijziging artistieke
leiding bij ’Globe’

V.l.n.r. de heren
Modderkolk, M.
Benazzouz uit Übach
over Worms, H. Homan
uit Maastricht en A. Bos

-

DEN HAAG De Raad voor
de Kunst wijst een wijziging
in de artistieke leiding van
Het Zuidelijk Toneel Globe
vooralsnog af. Eerst zal het
beleidsplan van de huidige
regisseurs Sam Bogaerts en

uit Echt.

T_^^^^^^^~ Te h. BOYENWONING
T< k. gevr. BRANDKAST
tel. 04490-24882 na 21 uur.
Te k. gevr. CV-KETEL
(olie) tel. 04490-24882 na 21
uur.

te Te

Kerkrade. Veldkuilstr. 93.
event. overname van vloerbedekking en aanb.keuken.
Te h. 2 KAMERWONING Tel. 045-462398.
m. balkon en mcl. gas. licht
en water te bevr. Pappers- KAMERS te huur met voll.
jans 37, H'heide v. 18.00 uur
pension. Buttingstr. 24
tot 20.00 uur.
Hoensbroek. 045-214804.
Te Kerkrade te huur een
gemeub. ZIT-/
nette en rustige ETAGE- Te h.
gesch.
WONING
voor SLAAPKAMER m. gebr. v.
echtp. of alleenst. f 675,-: keuken en bad. Te bevr.
kale huur. Inl. 04494-48180. Akerstr. 132, Hoensbroek.

N'hagen APPARTE-

Te h. KAMER met volpen-

SNELLE VERKOOP van SCHADEAUTO'S

Sierra

MENT, wk„ slpk., w.e. sion, was, c.v. warm en uw huis daarnaar streven XR4i, '83, Manta GTE '84,
keuk., douche, terras, tuin. koud water. Enkel voor he- wij bij onze bemiddeling. Ree Caravan 2.2 I '85, Escv., c.a.i., tel., h.subs. mog. ren. Tel. 04494-46159.
Vrijblijvende
informatie: cort KR 3 '83, '81, '80. Com-

Tel. 045-310706 na 18 uur.
KAMERS te huur. Nieuwstraat 83, Bleijerheide, tel.
045-454856 na 18 uur.
Te huur oude wijven- en

Troost Onroerend Goed, bi '81. Laser '84, Fiesta '82,
Heerlen. Tel. 045-717976.
div. Kadett '80, '81. '82, Record 2.0 S '82. alle onderd. v.
Opel, Ford, BMW, Alfa enz.
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
DW.POEDELS,
Contant GELD voor uw
foxtcr..
CARNAVALSPAKJES.
dei', k.t.v. vanaf 1976 Philips
kort- en ruwh. teckels, lang- AUTORUIT stuk? Of lek,
Bouwmans, tel. 045-411960.
vanaf 1974. Tel. 045-723712.
en ruwh. yorks. terr., rott- specialist in autoglas. Inter(M'tricht)
te huur
Amby
weilers, allen pups met st.b. autoglas. Industriestr. 8,
halfvr. HERENHUIS, tuin
Te k. gevr. KLEUREN
11a, Schin op Geul, Sittard. 04490-11235.
Walem
+ gar. f98- p.m. 04494TV'S en video's, dei', geen
04459-1237.
Tevens hon- BEDRIJFSAUTO'S: Nico
Ter overname aangeboden, goedlopend
-43642.
045-228825 b.g.g. 045denkapsalon.
Neis, Op het Veldje 44.
-326160.
Spaubeek. Tel. 04493-4300.
prachtige
Te
k.
DOBEIT
Nabij centr. Hrl. mooie
KOELKASTEN en diepMANNPUPS
met
papieren
KAMER
v.
Opel
gem.
alle
comf.
SCHADEAUTO'S:
"rs gevr. Tel. 045- met vele verenigingen in Kerkrade. Br.ond.nr. XE 169 nette werk. mensen, na
tel. 04499-3966.
Kadett Caravan, '81, 1.6, "83,
-228825 b.g.g. 045-326160.
Limburgs Dagblad. Markt 42, 6461 ED Kerkrade.
18.00 uur, zat. na 11.00 uur.
Te k. BOUVIERPUPS met 1.3 '83. 1.3 '84, 1.2 '84; AscoSchaesbergerweg 43, Heerstamb., kamp.afst. + eert. na 4-drs. autom.. '82: Ascolen.
na, 2-drs., '85; Escort 5-drs.
Tel. 045-419477.
1.3, '85; Nissan Cherry 1.3,
Te huur VRIJGEZELLEmet
pups
CHOW-CHOW
'83; Mitsubishi Colt turbo,
NAPPARTEMENT. huurstamb., alleen nog 3 rode '82.
23,
Wilhelminastr.
sub. mog. in Landgraaf, tel.
teefjes. Inl. P. Janssen ken- Nieuwenhagen.
045-320079.
nel Ruchiëng, tel. 04747-2910.
Gem. KAMER voor dame
Te k. OPEL Kadett City.
m. gebr. v. keuken, w.c,
Elegante RIJPONY (C), geel. '79; BMW 525, met
douche, tel. 724169.
Welsh. stokmaat i.37 m, LPG. zilvermet., '78: Peuzeer edel voork., goede gan- geot 504 diesel, '79; Toyota
KERKRAD E-KAALHEIgen. Tel. 045-215716.
Cressida autom., i.st.v.nw.,
DE: gunstig gelegen com'78; Datsun
PAPEGAAIEN uit kweek. bruinmet.,
plete boyenwoning met 3
blauw,
'78. Inruil,
Cherry.
grijze
Handtamme
roodst.
slaapkamers, garage, berfinanc mog. Wilhelminastr.
Inr. mog. 04494-49517.
ging, gas-c.v., met voor en
23, Nieuwenhagen.
achter balkon, te huur per 1
Te k. jonge Perzische KATfebr. '86, huurprijs fBOO,TEN, tel? 04402-76551, na Te k. gevr. sloop- en SCHADEAUTO'S, ub 50 tot 3000.
-excl. p.mnd. Te informeren Uw woonhuis verkopen? 18.00 uur.
045-410500 of 045-418163.
verkoop,
geen
kosten. Te k. DWERGPOEDEL- 04494-43481.
Geen
APPARTEMENTJE ~~te BOPA O/G, 045 324133.
f3OO- tot
TJES, abricot en zwart, in- Wij betalen
huur voor 1 of 2 pers. te EYGELSHOVEN:
15.000- voor uw AUTO,
geënt, Graverstr. 24. KerkhoekHoensbroek. Tel. 04492- woning, cv., 3 slpks., badk.. rade. tel. 045-421767.
ook sloopauto's. Tel. 045-1822.
-422217.
open Keuken, garage, gr. Goedkoop: Engelse COCSUSTEREN: te huur gr. tuin, berging, pr. / 95.000- KERSPANIELPUPS m. Auto Landgraaf biedt plm.
woning m. 4 slaapk.. f 660.- -k.k. 045-351513 of 460066.
stamboom. Eikstraat 172, 75 jonge occasions met goe-p.mnd. Tel. 04499-2181.
Te k. Rijksweg-Zuid, Ge- Passart-Heerlen.
de garantie en tegen zeer
prijzen.
ZELFVERHUIZEN met leen. Halfvrijst. WONING
concurrerende
onze speciaal ingerichte m. c.v. In uitst. staat m. gaKom vrijblijvend kijken en
vergelijken op ons vermeubelwagens voor perso- rage, kelder, zolder. Geh.
koopterrein en in onze
nenautorijbewijs. Tevens woning voorzien van parverhuur personenauto's en ket. Opp. 400 m2veel priva- Te k. GEVRAAGD loop-, showroom, 0.a.: BMW 323i.
busjes. Autoverhuur Colla- cy. Pr. f 119.000-, tel. sloop- en schadeauto's. Bet. m.z.v. ace, kl. zilver. 1982;
red. pr. Gratis afgeh. TeL Audi 100 5E CD, grijs, 1980:
ris, Schelsberg 45, Heerlen. 04490-19644.
045-750794, b.g.g. 211397.
BMW 728 iaut., m.z.v. exTel. 720202.
zr.
NEEROETEREN
mooi
rep., laden, nieuw. tra's, kl. blauwmet., 1981;
ACCU'S
ingericht.
Elhuis volledig
Woensdag 15 januari
VERHUIZEN? Zelf doen is lerweg 23, e km van de Limb. Accu Centrale 8.V.. BMW 520i. nw. model, veel
niet duur met een Mercedes grens. Tel. 032/11/865518.
Grasbroekerweg 67, Heer- ace, kl. groenmet.. 1982:
Stadsschouwburg
BMW 728, excl. uitv., kl.
van Bastiaans, Spoorsingel Te k. of te h. HERENHUIS len.
1979; Citroen CX
50. Heerlen. Óók luxe wa- m. garage. Kast.
ALFA Sud 1,5 TI '80, kl. goudmet.,
Verduynaut., m. alle extra's,
2400
IE
gens, busjes, campers. Bel straat 4, Roermond,
365-,
blauw,
5750,-.
nw. model f
Donderdag 23 januari
kl. goudmet., 1983; Citroen
ons 045-724141.
04492-3234.
huursubsidie mog.
GSA spec, le eigen., kl.
Wijngrachttheater
Te huur
KERKRADE-WEST, FORD Granada 2.0 '81. kl. bruin, 1983; Chevrolet CaTe
k.
W>^o*.K,
Kerkrade
Akerstr. 169, rustig gel. antraciet, 60.000 km. i.z.g.st. price coupé, kl. blauwmet..
7250,-. 04492-3234.
als nw., 1978; Ford Escort
(nw.) appartement m. lift op
Niet voor permanente bew. 2e vera. Ind.: hal, r. woonk.,
RS 2000, van le eig., kl. wit.
llVl_?\lD7ït\SV_. Aanvang 2noo uur
KENTEKENPLATEN
1980; Ford Capri fO S. v. 5.
Met of zonder ontbijt. Pen- keuk., 2 slpk., en gr. ber- klaar terwijl u wacht. Tel. kl.
wit, 1979; Ford Taunus
Pr.
ging.
k.k.
’69.000sion Soureth, Beiiel 92, Aanv. dir. Inr.
045-724700. Limb. Accu 1.6 L, in zeer goede cond.,
mog. Tel. Centrale
8.V., Grasbroe- kl. groenmet., 1977; Honda
Heerlen. Tel. 045-415794. 04494-51544.
kerweg 67, Heerlen.
Prelude,
blauwmet., z.
I
De Limb. ACCUCENTRA- mooi. 1981; Lancia Bèta SeLE 8.V.. Grasbroekerweg dan, v. le eigen., kl. beige,
67. Heerlen t.o. VSL-garage, nov. 1982; Lancia Bèta HPE
045-724700. Motoronderde- 2.0 m. stuurbekr., kl. blauw,
Vrienden van het Limburgs Dagblad genieten in voorverkoop
len, uitlaten, ace, trekha- 1980; Mazda 626 LX Sedan,
reductie op de entreeprijs voor deze sprankelende uitvoering door
ken r.b.s., koppelingen.
z. luxe auto's, kl. blauw1983; Mitsubishi GaHoofdstad Operette.
REMSCHIJVEN en -trom- met..
lant 1.6 GL, nw. type, kl.
mels uitdr., eil.koppen roodmet.,
1983; Nissan
Gereduceerde kaarten voor de uitvoering op woensdag 15 januari
vlakken. Limb. Accu Cen- Cherry, kl. zilver, 1979;
8.V.,
trale
Grasbroekerweg san Bluebird 1.6 GL,Nis-z.
in de Stadsschouwburg te Heerlen, zijn uitsluitend in voorverkoop
67, Heerlen.
mooie aut., kl. zilver, 1982;
verknjgbaar bij ons kantoor, In de Cramer 37 te Heerlen.
RADIATEUREN rep. en Opel Rekord 1.8 S, 4-drs..
U betaalt slechts 20,- i.p.v. 23,-.
nw. Limb. Accu Centrale kl. zilver, nieuw model.
8.V.. Grasbroekerweg 67, 1983; Opel Manta GTE. m.
Gereduceerde kaarten voor de uitvoering op donderdag 23 januari
Heerlen.
z.v. extra's, kl. rood, 1977;
Wsl
AUTOSLEUTELS, ook op Porsche 911 Targa, in absol.
in het Wijngrachttheater te Kerkrade zijn uitsluitend in voorverkl. bruinmet.; Resiotnummer. Klaar terwijl u nw.st.,
koop verkrijgbaar bij ons kantoor in Kerkrade op de Markt.
nault 5 GTS. laatste nw.
wacht.
Limb.
Accu
CentraU betaalt slechts 20,- i.p.v. 22,50.
kl. grijsmet., 1985;
le 8.V., Grasbroekerweg 67, model,
Saab
GL m. LPG. kl.
99
Heerlen.
groen, i.z.g.st., 1977: Suzuki
Bent u nog geen lid, dan kunt u ook bij de kantoren terecht, waar men uw aanvraag
Bij AUTOLAND in de Alto FX, 4-drs.. kl. zilver,
graag zal noteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel GRATIS!
87497
maand januari nieuwjaars 1982; Renault Fuego GTL,
l_H RMH
_^_l
cadeauprijzen. Talbot Tag- m. elektr. venst. KL blauwgora GL 2.2 1982. zeer mooi met.. 1982; Talbot Solara
710.500,-; Mitsubishi Colt GLS, duurste uitv., kl. zilV/h
I GL 1980 f 7850,-; VW Jetta ver, 1983; Toyota Corolla
GLS 198Ó f 9750,-; VW Pas- DX, 4-drs.. kl. rood, 1981;
1
sat C 1982 LPG f 11.950-, Toyota Tercel coupé, m.
VW Passat 1981 5-drs.. spec. striping, kl. roodmet.,
’9950-, VW Passat diesel 1980; Toyota Carina ST,
1979 f6850-. Ford Escort 4-drs., m. LPG, kl. zilver.
1.3 L 5-drs., '81, f 11.750-, 1979; Volvo 340 Winner, le
Peugeot 505 SR
1981 eigen., kl. wit. 1985; Volvo
f 10.750-, Peugeot 305 SR 244 DL m. LPG, gekl. glas.
1982 break f 11.750-, BMW kl. wit, okt. 1982; VW Golf
525 1980 f 11.750-, Honda Sprinter, kl. geel, 1977; VolAccord
LPG
1982 vo 244 DL. in nw.st., kl. bei’13.750-, Honda Prelude ge. 1980; VW Scirocco LS,
1979 zeer mooi. Opel Re- kl. zwart, 1976. Automaten:
kord D 2.3 1981 f9850-, BMW 728 iaut., m.z.v. exVolvo
244
GL
1980 tra's, kleur blauwmet.,
f 11.500-, Mitsubishi Colt 1981; Citroen CX 2400 IE
5-drs., GLX '80 f8950-, aut.. kl. goudmet., nov.
Datsun Cherry GL '81, 1982; Honda Accord aut., in
f 8500-, VW Golf diesel '80 nw.st.. kl. groenmet., 1980;
„ir,
f 9250-, VW Golf diesel '79 Mazda 323 aut., v. le eigen.,
/ 8250,-, Mitsubishi Galant kl. zilver, 1981; Mitsubishi
LPG '79 (4950-, Triumpf Sapporo GSL m. LPG, kl.
TR 7 1978 f7500-. Ford blauwmet., 1978; Opel AsMustang 5.41979 f7500-, cona 1.6 aut., z. aparte uitv.,
Fiat X 1.9 1978 f 6950-, Mit- kl. bruinmet., 1983: Opel
subishi Celeste 2.0 1980 Ascona aut., in absol.
/8750.-, Opel Kadett 12 nw.st., kl. bruinmet.. dcc.
1980 f8950-, Opel Senator 1980. Diesels: Mitsubishi
2.8 S 1978, f8950-. Ford Turbo D GLX, groenmet.,
Taunus 2.0 L combi 1981 1981; Opel Ascona 1.6 D.
f 8950-, Volvo 264 GL 1978 4-drs., kl. bruin,
Opel
’4750-, Mercedes 350 SE Kadett 1.6 Diesel,1983;
zwart,
kl.
1977 aanbieding ’5950-, 5-drs., 1983; Renault 9 TD,
Alfa combi 1979 groen 4-drs., kl. wit, 1983; VW
f 2750-, Toyota Starlett Golf D. zeer mooi, kl. beige;
1979 f 5650-,VW PassatTs VW Jetta D, 2-drs.. kl. bei1975 APV f 1650-, Fiat 127 ge, z. mooie auto, 1981. Sta3-drs., 1978. Ford Taunus tioncars: Ford Sierra Sta2.0 1977 /' 1750-, VW Derbi tion 1.6 L 5-drs., goudmet.,
1977 f2650-, Alfa Sud TI 1983; Ford Taunus Bravo
1978, f 1000,-, Chevrolet Station, kl. blauw,
198%S
Malibu 1979 J 4750-, Mitsu- Opel Kadett Station, luxe
bishi Celeste 1978 4500-, 1.6 D. 1984; Opel Rekord 2.0
Ford Taunus 1.6 GL 1981 S. 5-drs., wit, 1982; Nissan
’9750-, Opel Manta CC Bluebird Station 2.0 GL
1980 8500.-. Tal van goed- diesel, kl. wit. 1981: Renault
kope
inruilauto's vanai 18 TD break diesel, kl. borHEEttßt Heertertaan 108
I |
AMBY-MAASTWCHT
500.-. inkoop, inruil en di- deauxrood, 1983; Renault
BRWSSUM: Julianastraat 24
rekte financiering mogelijk 18 TS break, kl. blauwmet..
Lindeplein 1
p"
vanaf 1 jan. 3 mnd. Bovag- zeer mooie auto, 1980.
SITTARD (Sanderbout): Veestraat 42
#
1
t.o. eindpunt bus Aen bus 2
garantie. Autoland, Heerle- Autobedrijf Landgraaf. InGEOPEND vanaf WOENSDAG 12.00 uur
nerweg 39. Sittard, Timoil- ruil, financiering, mog. gaDONDERDAG KOOPAVOND
servicestation, onder aan rantie boven 5000-, eigen
Windrakerberg, tel. 04490- werkplaats en
service-20454.
dienst. Ook ruilen wij uw
Te k. MAZDA 626 '80 motor, brommer in. Tevens
i.z.g.st. 5 gang 2 ltr. 3950,-; plm. 15 inruilauto's vanaf
Boy. Devoonstr. 4 Zeswe- f500,-. Heerlerbaan 74-76,
Heerlen, tel. 424268.
gen-Heerlen.

cafébedrijf

Limßurgs Dagblad
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Gemeub. eenpers. ZITSLAAPK. m. gebr. v. W.c,
douche, keuken, c.v. Te
bevr. Homemrterweg 86,
H'broek.
WINKEL/WOONHUIS tê
koop of te huur. Hommerterweg
115-117, Hoensbroek. tel. 045-213249.
WINKELRUIMTE te huur,
± 60 ïrr, in centrum v. Heerlen. Tel. 045-724690.
Ix2KAMERS te huur, met
vrije opgang, direkt te aanv.
Tel. 045-724690.
Te huur PAND met div.
mogel. Tel. 045-353793.
Gem. ZIT-/SLPK. t.h. cv.,
kookgel. aanw. Kerkrade,
045-460245.
STUD.KMR. 4x5,5 m m.
aparte douche, w.c, hal,
beg. gr. 045-212613.
Te h. 2 KAMERS voor nette
pers. Inl. 045-712534.
KAMERS te h. Willemstr.
95, kamers te h. Hoogstr. 48
te Nieuwenhagen. tel. 045-727879.
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Kees Hulst op zijn mogelijkheden moeten worden onderzocht, voordat er verdere definitieve stappen worden on-

vangen produktie „Hamletmaclj
ne-Egofiel" bij Globe gedebuteen;
Het stuk leidde tot boze reacties tf
een aantal Brabantse en Limburg!
schouwburgdirecteuren.
Het
dernomen.
geen geheim dat mede onder ij
In een ongevraagd advies aan vloed daarvan bestuur en zakelijH
minister Brinkman van cul- leiding van Globe het besluit tot ei
tuur stelt de werkgroep To- andere opzet van de artistieke m
ding hebben genomen.
neel van de Raad voor de De
Raad voor de Kunst vindt dj
Kunst dat het beleidsplan binnen de huidige artistieke
goede
aanknopingspunten voldoende kwaliteit voorhanden ij
biedt voor verdere kwali- De eerste drie maanden van het 4
teitsverbetering en voor ver- zoen 1985-'B6 hebben
ondanks de geringe voorberg
breding van het publiek. Uit dat
dingstijd Globe op de goede wegj
informatie is de werkgroep en zich verder ontwikkelt als het ei
gebleken dat het plan door centrieke gezelschap dat de
alle artistieke medewerkers tijd op het gebied van vormgeviH
van Globe wordt gedragen.
en keuze van stukken in de regj
een belangrijke bijdrage heeft gelj
Doordat het artistieke vierman- verd aan de vernieuwing van het
schap, dat bij het begin van het sei- pertoiretoneel in Nederland.
zoen 1985-'B6 aantrad na het vertrek
van Gerardjan Rijnders, het niet
eens kon worden over de toekomst
van Globe, werd al in november '85
door bestuur en zakelijke leiding Vooral Sam Bogaerts is er. naar hj
van Globe besloten om dramaturg- oordeel van de Raad voor de Kunfl
regisseur Ronald Klamer voor te „aan toe om zich met Globe te proi
dragen als nieuwe artistieke leider. leren". Daarmee kan het artistielj
Klamer zal met ingang van het nieu- beleid worden voortgezet op ei
we seizoen 1986-'B7 worden aange- weliswaar andere, maar niet mmdi
interessante manier. De samenwej
steld.
king van Bogaerts met Kees Huw
die resulteerde in het eerder &
noemde beleidsplan voor de kj
mende vierjaarlijkse subsidieperij
Binnen het gezelschap bestaat te- de, noemt de Raad van belang.
gen deze wijziging in de artistieke
leiding aanzienlijke weerstand. Dit De werkgroep Toneel is tot dit all
heeft ook de Raad voor de Kunst in vies overgegaan na overleg rm
gesprekken met betrokkenen ge- alle geledingen van het gezelschaj
constateerd. Het viermanschap be- Alleen met de huidige artistiek'
staat uit artistiek directeur Paul de leiding en de medewerkers \A
Bruyne en de regisseurs Theu Boer- Globe is gesproken; bestuur en zl
mans, Kees Hulst en Sam Bogaerts. kelijke leiding (Kommer 't Mal
De laatste heeft met de omstreden netje) volstonden met het toezei
maar door de critici uitstekend ont- den van schriftelijke informatie.

leidilj

s

aangetooij

laatsj
rj

Profileren

Weerstand

BAARMOEDERHALSKANKER

SP wil onderzoek
weer zien
-

LANDGRAAF Met het aanbieden van de nota 'Het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker' aan de
raad van de gemeente Landgraaf is de Limburgse SP (Socialistiese Partij) een actie
begonnen om het in 1982 gestopte experiment met bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker weer door
te laten gaan. Volgens het
aangeboden rapport kan het
sterftecijfer aan deze ziekte
van 350 naar nul worden teruggedrongen.
Volgens het plan van de SP moeten
alle vrouwen tussen 35 en 54 jaar
eenmaal per drie jaar onderzocht
worden door middel van een zogenaamd uitstrijkje. De overheid stopte in 1982 met het onderzoek omdat
volgens haar te weinig mensen aan
het onderzoek meededen en het onmogelijk zou zijn het nut van het bevolkingsonderzoek vast te stellen.
Het eerste geeft de SP wel toe, al
zegt de partij erbij dat een neveneffect van het onderzoek was dat meer
vrouwen naar huisarts en gynaecoloog gingen voor een uitstrijkje; het
nut van het onderzoek staat volgens
de SP onomstotelijk vast, omdat gebleken is dat bij veel vrouwen afwijkingen konden worden vastgesteld

Basketbaldrama

ingevoerd

die anders verborgen waren gebll

ven.

De komende dagen zullen alle gr4
tere gemeentebesturen in
van de SP het rapport ontvangen- 1

Limbul

Ontmoetings

voor

weekend
jongeren in
’Centrum
Rolduc’
-

KERKRADE Onder het mott<{
'Waarom ben ik er?', organiseert

het Jongerenplatform van h4
bisdom Roermond zaterdag 18 ej
zondag 19 januari een ontmo4
tingsweekend voor jongeren ttfl
sen de 16 en 30 jaar in het
trum Rolduc' te Kerkrade.

'CeA

Vanuit de katholieke beginselej
zullen diverse levensvragen wol
den besproken. Op het progrartl
ma staat o.a. de vertoning van OJ
film 'Brother sun, sister mooi
van Franco Zeffirelli. De bisschoj
houdt een redevoering naar aal
leiding van de film, waarna er A
groepen van gedachten zal wol
den gewisseld. Voorts wordt 4

gebeden, is er een eucharistievi#
ring, en ook een gezellige
en een ochtendwandeling. Deel
nemers aan dit ontmoetingsweelj
WEERT De basketbaltopper tus- end moeten zich vóór 10 janual
sen landskampioen Nashua Den opgeven: Neerstraat 51/53
j
Bosch en runner-up Kaypro BSW KB Roermond S 04750-86801 4
einidigde in een 109-71 overwin- 86888.
ning voor de Bossche ploeg. Een
fikse domper voor het basketbal in
Weert dat door de recente overwinningen aan glans had gewonnen.
Kaypro kon de mentale druk van
het moeten presteren voor het
1300-koppige publiek niet aan en
ging hard onderuit.
HULSBERG De expositie vW
Kansloos waren de Weertenaren al werken van de jonge Turk Bed*
na vijftien minuten. Nashua speelde Baykam in galerie Wanda
bij vlagen perfect basketbal met in Hulsberg is verlengd tot en m<]
de hoofdrol spelverdeler Jos Wolfs zaterdag 25 januari.De openstel
die zijn tegenspeler Boers het nakij- lingstijden zijn als vanouds
ken gaf. Kaypro-Amerikaan Davis derdag tot en.met zondag van
had zaterdag al zijn kruit al verscho- tot 17 uur. De tentoonstelling j
ten en kwam in het stuk geheel niet enkele dagen gesloten geweest
voor. Vlak voor rust nam Nashua verband met brand in het aa">'
een beslissende voorsprong: 36-50. grenzende
woonhuis.
In Weert staat men nu weer met beide benen op de grond en kan men
zich gaan opmaken voor een andere Ook de expositie van werken van y\
zware dobber, namelijk de uitwed- Vlaming Roger Raveel in de gelij^
strijd in Haaksbergen tegen de namige galerie aan de Heggenstra<]
nummer vijf op de ranglijst Permain Maastricht is verlengd tot en m*l
zaterdag 25 januari. Deze galerie *]
lens.
Scores: Kaypro: Sanders 27 punten open vanaf dinsdag tot en met zatefl
dag van 12 tot 17 uur.
Nashua: Esveldt 39 punten.

avonJ

Kaypro/Weert
-

604

Exposities in galerie
Wanda Reiff verlengd
-

Rei^

do«^\
1
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THEATERS

Aod en Nuut

Woensdag 8 januari
'De Rechtvaardigen' van Albert
Camus, opgevoerd van de eindexamenklas van de toneelacademie.

Stadsschouwburg Heerlen,

yang 20.00 uur.

aan^

'Alice' van het KA-theater, voor
kinderen vanaf 7 jaar in het Wijngrachttheater in Kerkrade, aanvang 14.30 uur.
Donderdag 9 januari
Jasperina de Jong met haar 'onewoman-show' De Gekking van de
Gracht in Wijngrachttheater in

Kerkrade om 20.00 uur.

;

Vrijdag 10 januari
Limburgs Symfonie Orkest onder
leiding van dirigent Ed Spanjaard
als soliste Alicia de Laroche.
{riet
Wijngrachttheater

Es

dr letste sjlaag
van
twelf klinkt
en
't aod jaor
vur ummer aafsjèèd
van os numt,
dan
wunsjt dr miensj,
dat
't nuut,
dat daonao kumt
vaöl geluk,
zeëge en gezondhèèd
vur hem
en alle andere
met zich bringt.

HULSBERG

Galerie Wanda Reiff, AalbekerWeg 85: werk van Bedri Baykam.

Open do t/m zo 13 - 17 uur. Tot 19
Januari.

MAASTRICHT
I

Natuurhistorisch Museum: sculp'uren in brons en zilver van Betty
Sijen-Paanakker. Open ma t/m vr
10 -12.30 en 13.30 -17 uur, zo 14-17

I uur.

Advokatencollectief,

Brusselse

Straat 59: schilderijen en grafisch
I v>'erk
van Patrick Schols. Open tij-

dens kantooruren en in weekeinde
volgens afspraak (043-251859).
Galerie Wanda Reiff, Heggenstraat 10: werk van Roger Raveel.
°pen di t/m za 12 -17 uur. Tot 11 ja-

Hoensbroek
Zaterdagavond

kennismaken

zal

Hoensbroek

met de nieuwe stads-

prins.

Het Comité Carnavalsviering
in Kasteel Hoenszitting georganiseerd, tijdens welke de opvolger
van Rob I wordt uitgeroepen. Op de
bühne verschijnen dansgroep Scope, buuttereedner Wiel Hendrix,
duo Oetgesjloape en Trööt in de
Gööt. Na afloop is er bal met de Philomena Boys. Kaarten zijn verkrijgbaar bij drogisterij Dols Storms.

Hoensbroek heeft
broek een bonte

Der meester vroog get daag dernoa,
Wie 't gedich 't hauw gedoa.
En of 't zonger breefke gong,
Wie me doa vuur de ouwesj sjtong.
Der Haarie zach: „Der pap woar brul,
Heë vong 't kwatsj en flauwe kul.
Mich hauwe ze op ing sjoeël gezat,
Beej inne deë der kop los had."

Wiel Stienstra

A.H.F. Meertens

Nuj-joars

gedich

Op der ieësjte jannewarie,
Koam gans vreug der klinge Haarie,
Wie nog alles loog te sjloape,
Sjtiekem oet zie bed gekroape.

In der duuster sjtil noa onge,
Is de kamer gauw gevonge,
Woa in Morpheus erm geleëge,
Pap en mam woare aan 't zeëge.

I van Brunssum
is niet afkomstig van carnavalsvereniging De Brikkebekkesch, zoals gisteren in deze rubriek stond, maar van De
Klotsköp. De aftredende prins was van
De Brikkebekkesch.
Stadsprins Raymond

De Heymennekes
Zaterdagavond precies om 22.11

Uur weten de Heymennekes uit Heksenberg wie hun nieuwe heerser is.
'n café Heyman aan de RoebroekWeg zal tijdens een carnavalsavond
met muziek eerst prins John II aftreden. Gastvereniging Sjilvend Alaaf
's daarna getuige van de proclamatie van prins carnaval 1986. Tevens
Wordt die avond de Orde van Verdienste uitgereikt.

Eikske
Carnavalsvereniging 't Eikske organi-

seert zaterdag om 20 uur de prinseproclamatie in zaal Theunissen aan de
Koelmoer. Om 21.15 uur treedt prins
Funs I af, waarna hij de scepter overdraagt aan zijn opvolger. Aan de
avond werken mee de dansmariekes
Jessica, Monique en Anja, jeugdcarnavalsvereniging De Sproethe, The
Knully Dots en sjpasskapel Vuur de
Joeks. Gastverenigingen zijn c.v. De
Lotbroekers uit Hoensbroek en c.v. De
Jong Bök uit Nieuw Einde. De entree is
vrij.

De Geete
Een bonte zitting omlijst zaterdag

as.

de prinseproclamatie van De

Geete uit de Groenstraat. Aan de

avond werken mee de buuttereedPierre Cnoops, Huub Jansen,
trompettist John Quadvlieg, dansmariekes Diana Bitter en Monique
van Bijnen, dansgroep 't Ströatje,
danspaar Manuel en John en showgroep The Silverlines. De muziek
Wordt verzorgd door The Joe Hame
Band. Al 48 jaar is het traditie dat de
Prins een vrijgezel is. De zitting
vindt plaats In gemeenschapshuis
't Ströatje en begint om 20 uur. De
entree bedraagt zes gulden.

ners

De Paljassen
Op vrijdag 10 januari huldigt carnavalsvereniging De Paljassen uit de
Heerlense wijk Schandelen een drietal
jubilarissen. Dat zijn F. Merkelbach en
J. van Hoorn (33 jaar lid en medeoprichters) en H. Bexcks 22 jaar lid. De
avond begint om 21 uur en de muziek

Paul van Hoensbroek

Mehoft
hos nieëmes
te lieëre
wie
en wienieë
e
zieng fieng zie
nö boete
mot kieëre.

Leef lüj

en vuurt zich,
aaf
van 't jatse,
lieët de ylamme
davere op
zie katervel
en vleisj
en biete nao zien batse;

Ich bin wir dao

Vuur de Sjeeterlüi

Wil dr mich bii haote
doot dan get vlot
want mienge tied
is och mer kot.

Al oppene Sjeet, in de Petrus en Paul
Doa sjtont noe de hillige op 't okzoal.
eg 10Anoniem
Heëjesj

Of sjtont ze op dr zulder, ich weet 't
nit mieë

Anoniem

Ze beëne zich doa mar get vuur de
erm zieële
En bekieke 't keeëtsevet op hun tieëne.
Ze durve nit klage, ze hotte zich koesj
Ze dinke: de luuj vinge os toch mar
get foesj.

En och Sinte Berb vuur inne zieëlige
doeëd
Die lik in dr sjtup zieëker ónger ing
komoeëd.

A.H.F. Meertens
Gulpens dialect

Getiegerd en gewölkerd
likt Herodes
aa gn sjtoof

HEERLEN

Kalk an de Boks
Op zaterdag 11 januari geeft prins
Ruud I van Kalk an de Boks uit Bocholtz zijn scepter over aan de prins
1986. Dit gebeurt omstreeks 21.11
uur, terwijl om 20.11 uur het programma start met het parodistentrio High
Society uit Roermond, 'Boks en Bükske' uit België, zanger Bruno Majcherek, buuttereedner Frans Haselier, de
Knuuveltjer en hofkapel Die Kalkdörfler. Voorverkoopkaarten zijn te krijgen
bij Modehuis Hameleers en drogisterij
Ellen.

Receptie

Heksenberg

De Klotsköp

De fieng zie

Die nit kinne ligge die motte mar sjtoa
Ze veule waal good dat ze aaf hoht
gedoa.

Vier gèëve die hillige mar an dr antiquair
me wit toch waal dat die ze dont
sjteeële zoeë geer.

Dr hillige Antonius deeë ummer
broen droog
Deë kroog noa 't kirk-verve inne sjneiwitte toog.
De luuj zant datte is oet de orde getrèëne
Och jummig, v'r zalle get vuur 'm goa
bèëne.

Griene
Va griene is van alles te

Moste vier noe vuur dem al die kèëtse
aasjtèëke
E hei joa nog beeëter dr nak kinne
breeëke.

wordt verzorgd door Freddy & Anita.
Zaterdag 11 januari roepen De Paljas-

sen om 20 uur de nieuwe prins uit.
Voor de muziek zorgt dan orkest Sunshine. Beide festiviteiten vinden plaats
in café Oud Me'ezenbroek.

De nieuwe stadsprins van Heerlen,
Carol I, en tevens heerser over het
rijk van De Berguule in Molenberg
houdt zondag 12 januari receptie in
hotel Wilhelmina op de Molenberg.
Deze vindt plaats van 11 uur tot 13
uur.

De Böschpiete

De Nachuule

De Böschpiete uit Abdissenbosch

In Nuth begint zaterdag het carnaval
met het proclameren van de nieuwe
prins tijdens de zitting in het Trefcentrum. De buuttereedner Piet Kusters,
parodist Ronny Coenen, de Starsisters uit Hoensbroek en het orkest Formule 3 zullen er vanaf 20.11 uur de
stemming in houden. Tevens wordt afscheid genomen van Rene 1 en wordt
de Nuther carnavalssjlager ten doop
gehouden.

proclameren hun nieuwe prins op
zaterdag 11 januari in gemeenschapshuis Residentie. Eerst zal
prins Martin I aftreden. Aan de
avond zullen diverse carnavalsverenigingen deelnemen, waaronder
ook de nieuwe stadsprins van
Landgraaf. De muziek komt van orkest Trib Jingle. De avond begint
om 20 uur.

De Buschjonge
De Molenbergse carnavalsvereniging
De Buschjonge maakt zaterdag as.
kennis met prins carnaval 1986. Prins
Vic I maakt dan plaats voor zijn opvolger. Tijdens de zitting, die plaatsvindt
in het lokaal van Drumfanfare Molenberg, treden op: Nico 'Dorus' Pleyers,
dr naate Sjoon, sjpasskapel dr Zeute
Inval, dansmarieke llonka Berendsen
en het orkest de Avanties. De presentatie is afwisselend in handen van Nico
Pleyers en president Marcel Hendriks.
De avond begint om 20.11 uur en de
entree is gratis.

■

De Kaateboere
In Kunrade gaan De Kaateboere de

nieuwe prins uitroepen tijdens een
daverende zitting zaterdag as.. Hieraan werken mee: de Globetrotters,
Frans Haselier, Pierre Cnoops, De
Nachroave, Blieërheidsjer Jonge,
ballet La Cascade en orkest The
Montevideo's. De zitting begint om
20.11 uur in het Kunderhoes.

Eikenderveld
Zaterdag as. wordt ook de prins van
carnavalsvereniging Eikenderveld bekend. Om 20.11 uur start in het HKBgebouw aan de Pater Beatusstraat
een daverende carnavalsavond met
orkest Trio Kwatsch. Eveneens wordt
de sjpasskapel Vlot Kapot verwacht.
De entree is vrij.

„We gaan dus in ieder geval een bijzonder moeilijk en zwaar jaar tege-verzuchting
slaakt de directie van het De Wever-ziekenhuis in Heerlen

moet." Deze
in de gisteren openbaar gemaakte nieuwjaarsrede. De directie wijst in dit verband
op de van overheidswege verplichte steeds verdergaande bezuinigingen, terwijl het
aantal patiënten ongeveer gelijk blijft in 1986. Omdat de afgelopen jaren al flink is
ingeleverd is het volgens de directie nu onvermijdelijk geworden, dat er ingrepen
gaan plaatsvinden in het dienst- en zorgverleningspakket. Dat betekent dat er ingrijpende keuzen moeten worden gemaakt: „We zullen ons moeten afvragen of alle
diensten en zorg wel echt nodig zijn," aldus de nieuwjaarsrede.
Dc directie van het Dc Weverziekenhuis verbindt aan een en ander
eenwaarschuwing. „Politieke organen zullen zich moeten realiseren
dat nog verdere inkrimping van het
ziekenhuisbudget
onvermijdelijk
zal leiden tot verlaging van dc kwaliteit en tot het stoppen met bepaalde onderdelen van het zorgverleningspakket. Onze verantwoordelijkheid tegenover dc patiënten
kunnen we echter niet uit dc weg
gaan. We zullen niet toestaan dat in
dat vlak onverantwoorde risico's
gaan optreden", laat Dc Wever-di-

rectie weten.
In 1986 zal het externe budget van
het ziekenhuis 2,5 procent worden
gekort. In '85 was het budget al twee
procent of 1,8 miljoen gulden lager
dan het jaar daarvoor. Het ziekenhuis is er niet geslaagd die bezuiniging helemaal uit te voeren. Vooral
op het vlak van dc materiële kosten
kon dc doelstelling niet worden gehaald. Dit jaar zullen deze kosten
daarom kost wat kost met tien procent moeten worden verminderd.

op dc personeelskosten te realiseren moeten dit jaar ongeveer veertig banen verdwijnen. Dat gaat
niet gepaard met gedwongen ontslagen, omdat als gevolg van dc arbeidstijdsverkorting zon 45 banen
voor herbezetting worden geschapen. Per saldo dus geen ontslagen,
maar wel harder werken voor het
personeel.

Grieniezere!

J. Pimay t
Oirsbeek

"

Sjilvend Alaaf

Zondag 12 januari organiseren de
oud-prinsen van het Woesjjoeperijk weer hun vermaarde Herre-zietsong in zaal Frijns. Vanaf 11.11 uur
treden op: Heino Conti uit Hamburg,
de buuttereedners Horst Schlag en
en Heinl Merx uit Keulen, dr Schunne en der Fienge uit België, Peggy
en Richard, buuttereedner Jef Romer, dans- en showgroep La Cascade en het orkest René Kransband.
Zaterdag as. wordt in zaal Dackus de
nieuwe bloemenkoningin- van de
Woesjjoepe uitgeroepen. Eerst treedt
dan het Turkse meisje Yasmin uit Keulen af om plaats te maken voor haar
opvolgster. De avond begint om 20.11
uur.

Carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf
uit Schinveld organiseert vrijdag
as. de jaarlijkse Bonte Avond onder
het motto 'Sjilvend wiej ut zlngkt en
lacht. In gemeenschapshuis 't
Kloeëster treden vanaf 20 uur op:
de buuttereedner Sijstermans, de

Straatmuzikanten, play-back zangeres Carmen, troubadour Joep Ra-

demaker,
enkele dansmariekes,
Can Can-danseressen en de Oranje-zangers. De presentatie is in handen van president Leo Daniëls, terwijl de St. Josefband voor de muziek zorgt. De entree bedraagt vijf
gulden, waarvoor men ook een lot
krijgt met als hoofdprijs een televisie.

tuur «roor om twee beleidsgroepen

te formeren. Dit om te komen tot

een verbetering van de samenwer-

king in het algemeen en een bredere visie te ontwikkelen omtrent de

samenhang van het beleid van elke
Instelling In het bijzonder.
De verantwoordelijkheid van de instellingen ten aanzien van het
eigen beleid blijft daarbij onaangetast, zo wordt In de conclusies gesteld. Het slagen van de opzet
wordt afhankelijk gemaakt van de
bereidheid van de instellingen om
In een breed kader mee te denken
en het eigen beleidop de algemene
lijn af te stellen. Afstemming van
jaarprogramma's op het gemeentelijk welzijnsbeleid wordt er door
vergemakkelijkt, zo vinden de samenstellers van de nota.

jaarsrede aandacht besteed
aan de samenwerking tussen
de drie ziekenhuizen in de
Oostelijke Mijnstreek. Onlangs is wederom de intentie
uitgesproken, aldus de directie, dat die samenwerking
moet uitmonden in één ziekenhuis op drie verschillende
lokaties. De op te heffen
Vroedvrouwenschool
mag
dan ook niet aan een van de
drie ziekenhuizen in de regio
worden gekoppeld, maar
moet een zaak worden van
het samenwerkingsverband
van de drie ziekenhuizen.

Het De Weverziekenhuis

OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Kerkrade-west

Herre-Zietsong

toekomstige samenwerkingsstruc-

Tenslotte wordt in de nieuw-

Bokkeriejesj-onderscheiding

prins voorgesteld.

-

KERKRADE Een door het Kerkraads college ingestelde Stuurgroep Jeugdwelzijn, die de toekomstige organisatiestructuur van
de jeugdwelzijnsinstellingen tn
Kerkrade onder de loep heeft genomen, stelt In haar nota over de

Samenwerking

Dr Bok mit de Gouwe Heure. Deze
onderscheiding wordt verleend aan
een Heerlenaar, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de cultuur
en het carnaval. Dit jaar Is het Thel
Vrolings. De entree bedraagt vijf
gulden.

Het Verenigingsgebouw in Spekholzerheide zal zaterdag as. op de kop
staan. Dan roept Vasteloavends Verain Kirchroa-West tijdens een grote
zitting de nieuwe prins uit. Om 20.11
gaat de zaal open en begroet president J. Rouvroye voor de laatste maal
prins Pierre 11. Daarna start de zitting
met dansmarieke Marie-José Gouders, de zanggroepen De Charlies en
Rabadatsj, de buuttereedners 'n
Heidsjer Jong en dr Sjunne en dr
Fienge, de Rodazengere en dr Weerwaas. De muziek komt van orkest Revival '83. Circa 22.11 uur wordt nieuwe

Gemeente Kerkrade
wil jeugdwelzijn
herstructureren

zetting met acht procent teruggelopen. De grens is nu zo ongeveer bereikt.
Verleden jaaris het aantal opnamen
een fractie gestegen ten opzichte
Het zelfde verschijnsel heeft zich van het jaar ervoor: 19.888 tegen
ook in dc afgelopen jaren voorge- 19.5662. Dat betekent het doorbredaan, blijkt uit dc nieuwjaarsrede. ken van een trend. De afgelopen jaOm dc noodzakelijke bezuiniging In enkele jaren is dc personeelsbe- ren was er steeds een daling van het
aantal verpleegdagen te zien. De gemiddelde verpleegduur is ook in het
afgelopen jaar ietsje teruggelopen
en bedraagt nu 12,71 dagen. In 1982
was dat bijna een volle dag langer.

bij gelegenheid van Bxll-jarig bestaan van carnavalsvereniging De
Bokkeriejesj. Eerst wordt de aftredende prins Funs I onder muzikale
begeleiding
van
sjpasskapel
Noeêts Noa Heem van café Stassen
naar het Corneliushuis gebracht.
Daar start vanaf 20.30 uur een daverende zitting, waaraan meewerken
orkest Roly Poly, showgroep Fantasy en de Klumpkes Blumkes. Een
van de laatste officiële daden van
Funs I is het uitreiken van de hoogste

zegke.

Griene va gelök.
Griene door leid.
Griene va plezeer.
Griene va angs.
Griene va piejn.
Griene van 't lache.
Griene es me kaod is.
Griene om angere.
Griene om dich zelf.
Griene va ieëlenj.
Griene omdat-ste 't neet kons laote.
Griene mit
en
zonger traone.

De Wever-directie rekent
op moeilijk en zwaar jaar

Proclameren tijdens een bonte carnavalsavond. President P. Duykers heeft
dan de presentatie in handen, terwijl
orkest Les Cubaneros de muziek verzorgt. De avond begint om 20.11 uur in
narrentempel Chalet aan de Komeetstraat en de entree bedraagt 3,50 gulden.

3,50 gulden.

Krumt de puuët
en sjtiep ze,
Knuppert nit cjn aug
en kniep ze
tot ei sjplieëtje,
en doeër
't rieëtje
van de plumpe
uigt en lunkt e
nao zne baas.

Ze zalle toch urges nog waal motte
zieë.

Bezuinigingen in ziekenhuis worden onverminderd voortgezet

Carnavalsvereniging Chalet uit Treebeek zal zaterdag as. de nieuwe prins

Heksenbergse Vasteloavends
Verein stelt zaterdag as. eveneens
de nieuwe prins voor in het gemeenschapshuis Heksenberg aan
de Hei-Grindelweg. Daarvoor is een
bonte avond georganiseerd, waarsan een keur van artiesten meewerkt zoals dansgroep de Valentino's, orkest de Rambo's en de
sjpasskapellen Kwatsch a la Carte
sn Mazzerang. De zaal gaat open
Om 19.30 uur en de entree bedraagt

|

onder redactie van:

Herodes
’t

Veldekekrink Heele
Amstenraderweg 109,1
6431 EK Hoensbroek

Dialectrubriek

'Ne sjloep deë vloog 'm langs derkop,
Der Haarie flietsjt de trap wer op.
En onger dekkes, boete oam,
Geloesterd of der pap nog koam.

Chalet

De

MAZJERANG

Der sjtrop gong vuur de bedder sjtoa,
En leet opins zieng sjtum hel goa:
„Zalig Nieuwjaar, wens ik u toe,
U allebeide pa en moe "

20.00 uur.

EXPOSITIES

I
I

oostelijke mijnstreek

| Limburgs dagblad

REDACTIE:

verenigingen uitgenodigd. Het batig saldo van de markt gaat naar een
739282 goed doel.

JOURNAAL
Heerlen

zorgen de muziek en de entree is
gratis.

De groepering Heerlen Noord
Vanavond van 20.00 tot 22.00 uur
morgen om 20.30 uur een
houdt
uur de eerste van vier thema-avonopenbare
ledenvergadering in café
den in het gebouw van de Pabo in De Hiljesvijver te Heerlerheide. Op
Heerlen over de identiteit van het
agenda staat de definitieve opkatholieke onderwijs. De discussie- de
stelling
van de kandidatenlijst.
avonden worden georganiseerd
door het regionaal primair onderwijs Oostelijke Mijnstreek en zijn
In de HTP, Oliemolenstraat 60,
bestemd voor schoolbesturen, on- wordt vanaf 16 januari een cursus
derwijsgevenden en ouders.
gegeven over liturgische muziek.
De
cursussen worden op vijf donDames die lid willen worden van derdagavonden gegeven van 20 tot
de Nederlandse Vereniging van 22 uur. Voor inlichtingen kan men
Huisvrouwen zijn morgen om 10.30 terecht bij het secretariaat van de
uur van harte welkom op de kennisHTP, S 045-718520.
makingsochtend. Voor informatie
kan men terecht bij mevrouw RaBegin februari start in Heerlen
makers, Putstraat 14, S 420736.
centrum een yogacursus voor oudeIn het ontmoetingscentrum van ren. De lessen worden op vrijdagWelterhof wordt morgen om 19.30 ochtend van 10 tot 11 uur gegeven in
het nieuwjaarsbal gehouden. De de ontmoetingsruimte van de cityOriginal Bergdorf Musikanten ver- flat. De deelnemersbijdrage is viif

"

"

"

"
"

"

"

In het Jeugdhuis Chèvremont
draait de Meidengroep weer. Van-

avond is er van 19 tot 21.30 uur video over reclame, 15 januari wordt
een grimeuse bezocht.

Hoensbroek

"

Het vrouwengilde houdt vanavond om 20 uur in gemeenschapsgulden per maand. Men dient zich huis Mariarade een informatievoor 15 januari aan te melden bij de avond over magnetisme. Niet-leden
heer van Aken, Nobelstraat 25, S betalen twee gulden entree.
715530.

Bij gelegenheid van de terugkeer
van het Fluit- en tamboerkorps Juliana '27 in Versiliënbosch geeft het
korps zondag om 11 uur een concert
in het nieuwe verenigingslokaal café De Sport aan de Anjelierstraat.

Kerkrade

"

Brunssum

"

In café Ter Linden, Maastrichterstraat 8, houdt de SV Terlinden vrijdag en zaterdag vanaf 20 uur haar
jaarlijkse open schietkampioenschap Terlinden. ledereen die geen
lid is van een schietvereniging kan
deelnemen aan de strijd om de wis-

seltrofee.

Het IVN maakt zaterdag een exKlimmen
cursie naar het Broichbachtal. Men
Bij gelegenheid van de oprichvertrekt om 10 uur op de parkeerplaats van het zwembad Herzogen- ting van de jeugdafdeling van de
rath-Centrum. ledereen is welkom. Philatelistenvereniging 't Fakteurke wordt zaterdag om 14 uur een
# In de Rodahal vindt zondag van grote ruilbeurs gehouden in de
10.30 tot 17.30 uur weer de Roder- scholengemeenschap De Ravensland Vloc^pnmarkt plaats. Als burg, Roevoetstraat la te Valkenstandhouders zijn de plaatselijke burg.

"

Limburgs Dagblad
Crown Tax B.V. vraagt met
spoed nette TAXICHAUFFEURS
voor
full-time

Woensdag 8 januari 1986

_________

"

I GOED KOOPJE Bü DE HEMA I ff s£

dienstverband. Vereisten:
goede omgang m. klanten
en kennis v. omg. Heerlen
en in bezit van vereiste papieren. Soll. tijdens kantooruren. Anjeüerstr. 123A,
Vrieheide-Heerlen.
Disco-dancing
TROPIC
2000 te Vaals vraagt nette
buffetjuffrouw
voor in
weekends, leeftijd ± 25 jaar.
ervaring gewenst. Soll. tel.
045-315960.

_____■_____■_______________.
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Pak^e met 5

NEW LOOK B.V. Baanstr.

_^_^_k.

—

_^_H_^_^_M

Metalen
snelhechters- rood,

3' IM»_i
s°

m

tIL'UV 14,1 11 Jr
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101 Schaesberg.

________

16

flpl

ladenkastje in
wit of grijs.
15x3ox 15 cm. 15,75

i_^_H__k. _^_a_^_H

_^_^_^.

I

_■

_^h

Panties, 20 denier,

Dik brei-en haakkatoen.
100 gram. 80l over?
Geld terug! Wit en écru
425;

_m_^m

Katoenen rayéondergoed in wit of lichtblauw.
Slip 6,75
jfi&S

Naadloze niet-voorge-

ongevormd.
36/40 en 40/44.1,-

vormde beha, elastisch
met katoen 70-85A/B,

fi^tJéé» en75'85C42l

-aüi^

en7

Semi-dress shirt. Uni of

Sweatshirt. 80/20 %

'25- Hll

,_-J*< _>*A-_

\-iJr^irti
(
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£x
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K
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Schoongevelrei-

maakonderhoud,

niging, uitkappen, voegen,

steigerverhuur. Tel. Ü45-312154-312709.
Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NOK. met de langste schriftelijke garantie. Tel. 045-224459.
Voor VAKBEKWAAM behang- en schilderwerkzaamheden: tel. 045-210020.
Alles in één hand! Bel Hans
Lips B.V. voor al uw timmer- en DAKWERK, spanten, dakkapellen, isolatie,
kozijnen,
interieurbetimmering enz. alsook alle
soorten daken, zinkwerk v.
nieuwbouw of onderhoud.
Tel. 045-453818.
STUCADOOR kan nog
binnen- en buitenwerk aannemen. Tel. 045-459073.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakmanschap. Gratis prijsopgave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenhagen. Tel. 045-312613.
ANTENNEPROBLEMEN?
Antennebouw Koenen. 045-441693.
DAKDEKKERSBEDRIJF
M. Haas voor alle vernieuwingen, reparaties van alle
daken,
soorten
goten,
schoorstenen, dakkapellen,
dakbeschoten en dakisolatiepïaten. Kerkrade/Vaals.
Tef 045-451862.

NgSgJgfe^ 1
aas.

Jonge Goudse

215

500 gram.

',;

1

N^

Nt._l«

.125
Ttawnebolue- W*'

g
xl

Ontstoppen

NÜ

13? s

5?5

Armatuur met buislamp, max. 35 Wart.
19,75

TJES.i.4S

Aanbiedingen geldig tm zaterdag 11 jan.'B6.
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I KLEURENTELEVISIES
O.a. Philips. Blaupunkt,
ITT vanaf f195.-. Radio/TV
Frank 8.V., Bokstr. 33,
H'heide. Tel. 045-213432.
Tweedehands MEUBELS
van topkwaliteit. Lei Romer. Einderstr. 46. HeerlenNoord (bij Sauna Martin
Poglajen). Dond. koopavond. Tel. 045-215716.
Sissy
Te
k.
compl.
5-dlg.
TROUWJAPON
('750-,
vr.Dr.
tel. 045-727582.
Te k.
OPENHAARDHOUT, berken, tel. 045-326159.
Te k. orig. koper. MIJNLAMP (benz.) koper, waterpomp, tel. 045-458405.
Te k. Zibro OLIEKACHELTJE. Bongartstraat
22. Eygelshoven.
Te k. KLEURENTELEVISIE en stereotoren. Tel.
045-460354.

’’

uitzendbureau

Muurverf voor binnen.
In diversekleuren.
Afwasbaar. 4 ltr. 20,75

JL\#B
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wegverkeer.

-

r

Reactor sledestofzuiger
met zuig- J»*^
kracht f

blauw, rood of beige.
1-pers. 39,75 Nü 30-

Sterke boodschappen-

tas met bodemplaat.
Div. kleuren. 5,75

s s
NU

NU TC»

dE^/l

■——

—

Plastic afwasbak in rood,
wit of grijs. Rond. 2,25

katoen. Div. kleuren 3,75

Vierkant3,7s

NU2STUKS

....,

c

..

Vaatdoekjes, 100%

Ol

GOEDKOPER

NU
__L

■

NfP

Theedoeken en keukendoeken, 100% katoen.
In wit, grijs of rood. 4,75
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MEUBELINRUIL.

Tot
) 1500- geven wij terug
voor uw bankstel, kast of
eetkamer als u die inruilt op
nieuwe meubels. Nergens
beter en zo goedkoop.
Vraag vrijblijvend taxatie
van uw meubels. De Nobelmeubelgroothandel Hoek
Nobelstr./Kap. Berixstr. 2.
Heerlen, tel. 045-717496 oi
na 18.00 uur, 045-726226 oi
726239.

Te k. PEUGEOT J.7 verkoopwagen met klep en
toonbank, bi. 1977. koopje
f 1500,-. Kloosterraderstr.
78, Kerkrade,
tel. 045-456711.
Te koop GARAGE pers. J.
Braam, Berkelplein 61, Valkenburg. tel. 04406-13624.
Te k. verzameling oude Sittardse TIJDSCHRIFTEN
De Katholieke Limburger
Sittards Weekblad 18e jaargang 1879 (ingebonden) 19e
jaarg. 1880 (ingeb.), 20e
jaarg. 1881 (ingeb.) 21e
1882 (ingeb. 04490Te k. zwaar LASAPPA- jaare.
-17408.
geschikt
RAAT
voor
220V/380V.
Vraagpr.
.1 275.-: Corisbergweg 98
Heerlerbaan.
PUCH Maxi. bj. mei '83,
Droog
KACHELHOUT 850.-. Tel.
045-221434.
eiken, dennen op maat en
DT, bj. '84,
Te
k.
YAMAHA
3,
thuisbez. f6- m
045i.z.g.st.. met verz., f 1650,-.
-751687.
Tel 04406-12571 tussen 18
en 19 uur.
Te k. gebr. HONDA MTX
Yamaha DT Zündapp KS
Puch Maxi Vespa, tevens
in- en verkoop bromfietsen
en onderdelen. Defect of
schade, geen bezw. Maasstr. 3. Beersdal, Heerlen,
045-725309.

'

’

Gratis thuisbezorgd. Solide
BV. 078-180408.
i Administratief medewerker v/m
MAGAZIJNVERKOOP
met kortingen tot 60%. In \ roor de afdeling export van een van onze
Echt staat net centralekeu- relaties in Heerlen.
kenmagazijn van Hom.
Hier worden ook alle de40-urige
voor een langere periode
monstratiekeukens verza- - opleidingwerkweek
MEAO
commercieel/economisch
meld. Deze demonstratiekeukens worden te koop
met Engels en Frans in het pakket
aangeboden met grote korleeftijd ca. 24 jaar
tingen tot 609r. Zoekt u een voor administratieve verwerking per
computer
buitenkansje? Dan naar
en het telefonisch onderhouden van
Hom. Voor Limburg: Hom
centraal keukenmagazijn
contacten met cliënten
Lopenweg 2, Echt. 04754- '_. - iemand met commerciële ervaring geniet de
; 5434.
voorkeur.
KANTELDEUREN.
roldeuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening , Secretaresse
in 23 maten direkt leverbaar.
Afstand bediening. - op part-time basis
computergestuurd,
ge- bekendheid met notuleren
schikt voor alle soorten gaervaring met tekstverwerker, visietext
ragedeuren compl. met
systeem
zender voor in uw auto. Fa.
Eijkskensweg 18,
leeftijd ca. 25 jaar.
1 Straten,
Geulle. Tel. 043-641044.
Balken
planken
- i
VELDBR.STENEN - tegels Personeelsfunctionaris v/m
i etc. Bouwbergstr. 100 raor een van onze relaties in Heerlen.
' werkzaamheden gaan
I Brunssum tel. 251964.
ca. 3 maanden
i Prachtige velours GOR- d 3e
luren.
DIJNSTOF vanaf
19.95
p.mtr. Ook vitrages, prima
naaister. Velourshop No- F 3ent u geïnteresseerd in een van
belstr. 32C Heerlen 045- u
>ovenstaande vacatures, neemt u dan meteen
714161.
op met onze afdeling kantoorpersoneel
C
:ontact
ZONNEN, kuur. 12 x voor
)f
kom
even
langs.
60.-. Tel. 045-727742. Koflic gratis!
Oosthoek ENCYCLOPE- slobelstraat 1, Heerlen
DIE te koop. 22-delig, 6 T "el. 045-718332/718366
„ra,
mnd. oud, nw.pr. 4500,-.
wegens
omstandigh.
1250.-. Tel. 045-417711.
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MEUBELS,
2e
hands
bankstel leer. eiken, barok;
slaapkamer wit 375.-: eethoek f 200,- enz. enz. veel
en reinigen van riool
of afvoer. Riarex Heerlen. keus. Af 11 uur Kouvenderstr. 208. Hoensbroek.
Tel. 045-716425.
Te k. Simmons electr.
Twee schilders bieden zich DRUMSTEL 1 jr. oud,
aan voor behang- SCHIL- wem. gebr., vr.pr. f 2600,-;
DERWERK Goed en goed- tev. Pearl ace. drumstel
koop. Voor ml. 045-726096 diepe ketels vr.pr. 1600,-.
tussen 17 en 20 u.
all. i.z.g.st. samen ’4000,-.
Prof. BRUIDSREPORTA- Tel. 045-227794.
GE, 40 13x18 ’450,-. gratis Te k. grenen BABYBEDJE
vergroting 30x40, ingeplakt + commode, verstelb. bugin album; doopfoto^. inte- gy + zak, babyzitie, badje
rieurfoto's,
reclamefoto's en div.. babyspullen, tev.
voor folders. Foto Hof- Philips spelcömp. + 4 cass.
fmann Hans. Valkenburg, Tel. 045-221003.
tel. 04406-12493.
Te k. FOTOCOPIEERAPVerv. WAO'er zoekt voor PARAAT. Div. modellen
enkele uren p. dag werk als v.a. 450.-. Half jr. garantie.
CHAUFFEUR-chf.bezorSpoor
kantoormachines
ger, rijb. B.C.D.E. Tel. 045- Bocholtz. tel. 045-443961, na
-323481.
18.00 uur.
Voordelig STOOKHOUT
voor kachel of open haard,
op maat gezaagd. f 60.IJZER en staal. Verkoop -p.m'. Tel. 045-215716.
van alle soorten staafstaal.
Groronde buizen, vierkante KLEURENTEEVEE.
buizen, rechthoekige bui- te sort. met garantie. Alle
175.-;
merken vanaf
zen, betonijzer, bouwstaai75,-.
matten, balken en platen. zw./wit-t.v. vanaf
v. Voorst, GanzeweiOok verkopen wij alumi- R.T.V.
nium, koper en messing. de 48, Heerlerheide. Tel.
Alles is op maat leverbaar. 045-213879.
Felix Philips, ijzer en staal. Te k. eiken KAST, i.z.g.st.
Industriepark Nuth. Tel. Tel. 04494-49439.
045-241422. T.o. Makro.'
KEUKENS, keukenapparatuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson- i
derneming. Stationstraat 1
294. Nuth. Tel. 045-242602. j
AANHANGWAGENS, gemiddeld 25% goedkoper ai
fabriek. Gekeurd door de 1 heeft direct werk voor:

rijksdienst

.

"185
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Allround

uitzendbureau

meubelmaker of timmerman

tempo-team

gevraagd voor

bali- en interieurbouw.
Meubelwerkplaats A. Lenssen,

onze relaties te Hoensbroek direct werk voor:

.«anSF^^ffl
"_____________Ï3____E

ervaren glazenwasser
- in bezit van rijbewijs
- leeftijd 25 a 30 jaar

VRACHTAUTOCHAUFFEUR

Geïnteresseerden vragen wij contact op te
nemen met Cilly de Wildt of Wilma Smaling
045-718332/718366.

I BOUWGROND*"Jl

- werkzaamheden 20 uur per week

wiens taak bestaat uit het distribueren van
frisdrank bij de drankenhandel binnen
Limburg en Brabant.

)^'.'t.'

De navolgende eisen worden gesteld:
a. rijbewijs BCDE, chauffeursdiploma
b. leeftijd ca. 25 jaar
c. ervaring in de drankenbranche
d. vaardigheid met vrachtauto+aanhanger
e. bedreven met bediening heftruck
f. laden en lossen m.b.v. meeneem-heftruck
g. kennis met administratieve afwerking
h. genegen overige werkzaamheden te vervullen.
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Fin.kantoor JORISSEN

Pers. leningen
36x

.nl"
-10100

-15000
-20000

H2-"
330-

491-

655.-

in handen
60x
72x
114'- -

netto

48x
135

'~
261.-

387517,-

219,-

326-

435,-

193-

287381,-

Pers. leningen
25000

84x
428,-

30000
35000
40000

514599685-

Lopende lening geen bezwaar. Zeer voordelige 2e
hypotheken en doorlopende kredieten. Gediplomeerd en
vertrouwd kredietintermediair.

Geboden wordt een goede salariëring, prettige

werksfeer en goed materieel.

/courage bv/I
/

Jeugrubbenweg 22, 6431 DH Hoensbroek.

WINKELS/ KANTOREN 'BEDRIJFSRUIMTEN

HEERLEN, Tempsplein.

Jong dynamisch AUTOVERHUUR- &
VERVOERBEDRIJF biedt plaats aan een
aktief, vakbekwaam en betrouwbaar

richten aan:

I~r _,B

"^

Onze afdeling industrie heeft voor een van

Hobbelrade 6, Spaubeek. Tel. 04493-1812.

sollicitaties te

Il

eer-Jl
835

_
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Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132
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Sthtn.tra HttrlanB«1r, tim»*«H__K(i,r
KruMilrut 56, 6411 BW HMrl.rr
I

045-712255"
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187348

I

Op goede lokatie te huur of te koop, zeer representatief kantoorpand. Voorzien van een eigen park
plaats. Goed geoutilleerd. Bruto vloeroppervlak
m2. Aanvaarding direkt.
Prijs op aanvraag.
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KACHELS, januari uitverkoop 50', tot 80% korting,

’150.-. ..De Kachelsrnid" Walem 21. Tel. 04459-1638.
MEUBELS nodig? Geen
probleem! Nu of nooit,
z.g.a.n. gebruikte meubelen
aan spotprijzen. Doordat
wij uit een gewone hal en
niet in een luxe ingericht
winkelpand (dat u moet betalen) verkopen, kunnen
wij blijven concurreren, o.a.
eiken bankstel va. ’200,-,
slaapkamer va. ’350.-, eethoek va. 150.-. kasten va.
200,-, enz. enz. Gratis thuis
bezorgd. Open dagelijks
vanaf 12.00 uur. 't Stoeltje,
Akerstraat
54
Noord
Hoensbroek.
] Goede KLEURENTELEva

’

’
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I prima spelend sortering.
en met ga| rantie: Philips grootbeeld
VISIES,

grote

’

245.-. Radio Geel.
Grasbroekerweg 25. Heer-1 len. Tel. 045-724760.
Te k. DIEPVRIES ’250-,
Amerik. ijskast groot +
va.

diepvries

; 045-725595.

(nieuw)

Dames-en herentruien
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Damespullovers

1375,-.

'

Te k. compl. BABYSLPK.
hang- en legkast
I met
I 550.-. Europalaan
83.
Brunssum-Nrd.

GOEDKOOP
GELD LENEN

WTÊ

d
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Kinder-

Tweed rokken

Dr^^^^

Eenmaal overeengekomen rente bij pers. leningen
kan tussentijds niet meer worden verhoogd.

Persoonlijke lening:
(aflossingen mcl. rente) voorbeelden:

24 mnd. 36 mnd. 42 mnd. 54 mnd. 60 mnd. 72 mnd 84 mnd
240,170.- 150.- 123- 114377.- 266,- 235,- 193.- 179- 157- 142470,330,291,- 238.- 220192- 173-15 000,699- 491- 432,- 353,- 326,285- 257-20.000932- 655.- 576,- 471,- 435,- 380- 342-25.000- 1.165.- 818,- 720,- 589,- 544,- 476,- 428'5 100.-8.000-10.100-

’

10.000,-: 11,6%, tot 10.000,-: 13%
1e hypotheken: 7,6%
Vraag vrijblijvend naar de niet genoemde bedragen
en onze gunstige eerste en 2e hypotheken
1e hypotheken eveneens met gunstige rente vanaf 7,6%

Effectieve rente va.

’

LwableßH

enSTart. *J5O

Uw intermediair:

ASSURANTIËN
H.M. GEURTS B.V.
Nieuwstraat 22-24,
Hoensbroek
Telefoon 045-211668 of 045-221090
Eigen parkeerplaats achter ons kantoor
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Arjan Brouwer: een onderbroek als baken in de woestijn

Half uur winst voor De Rooy
door nino tomadesso
HEERLEN/TAMANRASSET/EINDHOVEN
Gehoord van
Brouwer? Hoe hij, dolende ergens
in de zanderige Région de Hamada,
vertwijfeld zijn onderbroek als baken heeft aangewend? De weer opgespoorde KTM-rijder Arjan Brouwer, gisteren in tegenstelling tot
eerdere berichten uit Parijs-Dakar
nog niet op weg naar huis gegaan,
vertelde zijn slip-story aan NOSreporter Harry Jansen. Daarover
elders in deze tekst. Eerst het
nieuws van de moordende etappe
van gisteren. Waarin „boss" Jan de
Rooy, aan boord van zijn DAF Turbo/Twin, weer boenderde als vanouds. Hij zette zijn naaste concurrenten, het Franse trio GroineDrey-Malferiol (Mercedes) en het
Duitse duo Capito (eveneens Mercedes), op meer dan een half uur.
De Brabander pakte de eerste
plaats in het dagklassement en bezette gisteravond, na alle tegenslag en tijdverlies in de rit van afgelopen maandag, de dertiende
plek in het gecombineerde auto/vrachtwagen-klassement. ledereen in het Eindhovense DAFhoofdkwartier liep gisteravond
met een brede glimlach rond.

—

Er valt nog meer goed nieuws van
Nederlandse deelnemers te melden.
Motorrijder Gerard Rond (KTM)
beëindigde de bergachtige, 380 km
lange „special" op de flanken van de
2748 meter hoge Col Assekrem op
de 13de plaats. Arme Kies (KTM)

wer ook niet. Na zes uren sjokken
door het zand, bereikte hij een kleine oase waarin een ruïne stond.
Daar trok hij eerst in het zand grote letters, voorstellende de mondiaal bekende hulproep 5.0.5.,
vervolgens ontdeed hij zich van
zijn onderbroek en bevestigde dat
ding aan het hoogste puntje van de
ruine. Bij het vallen van de avond
kwam de kou. Brouwer groef zich
zélf in het zand in en bezat vervolgens ruim veertig uren zonder eten
en drinken zijn ziel in lijdzaambeid. Zoals bekend werd hij afgelopen maandagmorgen door verkenningsvliegtuigen gelokaliseerd en
door Thierry Sabine, organisator
van Parijs-Dakar, sterk verzwakt
en bevriezingsverschijnselen vertonende in een helikoper gehesen.
Die bracht Arjan Brouwer over
naar Tamanrasset en niet, zoals
aanvankelijk aangenomen, naar

klasseerde zich als 18de net voor de
BMW 980 van Gaston Rahier. De
Italiaan Eddy Orioli (Honda) won
bij de motoren de etappe, waarin de
leider in het voorlopige klassement
Bel Guy Huynen (die overigens zijn
route-boek verloor) op zijn Yamaha
de strijd moest staken. Althans zo
luidt een gisteravond nog niet officieel bevestigd bericht.

Tijsterman
Datzelfde overigens werd ook bericht van het Franse duo Patrick Zaniroli-Jean da Silva (Mitsubishi Paje: o). Feit is dat het voertuig van de
winnaars van verleden jaar hardnekkige motorproblemen vertoonde. A propos, de wereldberoemde
wielrenner van weleer Jacques Anquetil, samen met Pierre Yver equipe vormend in een Mercedes
280GE, behoort onder de uitvallers.
Olie-toevoer en versnellingsbak
naar de bliksem. Zaniroli-Da Silva
wél of niét uit de strijd, feit is dat het
tweetal de eerste plaats in het algemeen klassement heeft moeten afstaan aan het Franse stel Jean-Pierre Gabreau en Dominique Pipat
(Range Rover). Het Nederlandse
echtpaar Kees en Mieke Tijsterman
(Mitsubishi Pajero) kwam, na de misère met de schokbrekers, weer
sterk naar voren en nestelde zich
opnieuw binnen de eerste honderd
in het voorlopige gecombineerde
auto/vrachtwagenklassement:
86ste. De DAF FAV 3300, bemand
door Ketelaars-Kiggen-Vanmaris,
houdt zich keurig aan de opgave.

Algiers.

"

Parijs-Dakar. Dag in dag uit ploeteren door de woestijn.

kelend dat hij afgelopen zaterdagmiddag ergens tussen Ouargla en
El Golea de route kwijtraakte, aan
het dwalen sloeg en op een gegeven
moment zonder brandstof raakte.
De vijftig liter in voor- en achterDe slip-story van Arjan Brouwer tank waren opgesoupeerd. Hij
tenslotte. Aan NOS-reporter Harry maakte toen de grote fout zijn moJansen vertelde de nog enigszins tor achter te laten en te voet verder
groggy zijnde „verloren zoon" hak- te gaan. Waarheen? Dat wist BrouDie luidt: Niks forceren. De boel
heel houden en aankomen. Gistermorgen nam het trio in het voorlopige algemeen klassement de 150ste
plaats in.

(ADVERTENTIE)

’Maestro’ schuift belastingschuld door naar Barcelona

Beslag op banksaldi

villa van Johan

en

Cruijff

Jasperina De Jong
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UVISTERDAM/TILBURG -

voor om de Banca Catalana in Barcelona
gulden te betalen. Dat bedrag bestaat uit
jjn door de bank betaalde belastingvordering uit
LB'6 van twee ton, aangevuld met boetes en rente.
. e huidige technisch-directeur van Ajax is van
ening dat niet hij, maar FC Barcelona, de club
hij destijds voetbalde tot betaling
over te gaan.
'
r uijff begrijpt dan ook niet dat de Tilburgse
advoa at van de Banca Catalana,
mr. Van Rooy, voorlobeslag heeft laten leggen op zijn villa in Vinkeen al zijn banksaldi en bovendien zijn tegoebij Ajax en zijn sportkledingbedrijf zijn geIn een gesprek met zijn raadsman mr.
ji°kkeerd.
le «seman hééft Cruijff er dinsdagmiddag op gedat Barcelona indertijd heeft toegezegd al
belastingschulden te betalen. Die toezegging
in de schriftelijke overeenkomst met Barcelozijn opgenomen.
'esseman: „Voor zover wij weten heeft Barcelo,a wel het nodige betaald. De belastingschuld
las immers hoger dan twee ton. Het komt er dus
u
j op neer dat we moeten nagaan waarom Barcej^a niet alles heeft betaald. Is Barcelona in ge/eke gebleven dan zullen we die club er alsnog
.°e moeten bewegen ook dit bedrag over te mae
g in Amsterdam wonende advocaat geeft overi*ns wel toe dat het om een „vrij gecompliceerde
gaat waarvan ik nog niet alles afweet. Ik heb
r*n ook vanmiddag voor het eerst met Cruijff geDat dat onderhoud pas nu heeft plaatsterwijl al op 18 december beslag is ge§d op de villa en de tegoeden, komt volgens FlesR" Hian
voornamelijk vanwege de kerstvakantie,
komt nog eens bij dat het niet zon urgente
*ak
is.
Ik begrijp ook niet dat er nu zoveel ophef
j
jj^r wordt gemaakt. Het zal er wel mee te maken
Johan Cruijff, voor bijna vier ton in de
dat het om een bekend persoon gaat. Dit
rode
cijfers bij de Banca Catalana.
Hort kwesties komt echter vaak voor".

De Gekkin van de Gracht
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DE M.T.S. NODIGT U UIT
Vrijdag 10 januari '86 houdt de M.T.S. Maastricht

OPEN HUIS

envan 18 30 20.30 uur
4-jarige
opleiding voor middelbare
Deze moderne
functies biedt u de volgende keuzemogelijkheden:

BOUWKUNDE
ELEKTROTECHNIEK

*
** WERKTUIGBOUWKUNDE

Vooropleiding Mavo, Havo (3 klassen) of LTS. Voor
bezitters van een HAVO-diploma (met wis- en natuurkunde) is een verkorte opleiding mogelijk.
Op verzoek wordt u gaarne een brochure
toegezonden

met aanmeldingsformulier

jï J BEMELERWEG 1
C"**^!.1 IV.
Btfffl
TEL.
043-622541
MffJW#Pili
UULUCJ\ MAASTRICHT |tfCSEM

kopie heb ik aan mijn collega
(Flesseman,
red.)
toegestuurd. De bank heeft zich
tien jaar geleden garant gesteld voor het betalen van de

inkomstenbelasting
van
Cruijff. Op 29 november 1979
klopte de Spaanse fiscus bij
de bank aan met het verzoek
over de brug te komen. Een
half jaar geleden ben ik ingeschakeld om het bedrag dat
inmiddels door boetes en rente is opgelopen tot 385.000
gulden, te innen".

’

-

BOSTON Een paar uur voor
het begin van de vriendschappelijke
ijshockeywedstrijd
tussen de Boston Bruin en Dinamo Moskou, maandag in
het stadion Boston Garden,
heeft de politie een bom ontdekt en onschadelijk gemaakt. De explosieven waren
verstopt in een vuilnisbak en
hadden tijdens het duel moeten ontploffen. Hoewel de
aanslag in een anoniem telefoontje werd geclaimd door
de militant Joose organisatie
Jewisch Defense
League
(JDL), ontkende een woordvoerder later elke betrokkenheid. Vlak nadat de bom was

Knetemann
houdt stand
MADRID - Een dag voor het einde
van de zesdaagse van Madrid voert
Gerrie Knetemann en zijn Spaanse
partner José Luis Navarro het
deelnemersveld nog steeds aan.
Het duo Noel de Jonckheere en Frederic Vichot heeft de strijd gestaakt met blessures. De Jonckheere liep net als Fignon een dag eerder een sleutelbeenbreuk op.
Stand in

ontdekt, demonstreerden 150

sympathisanten van het JDL
voor de Boston Garden tegen
de aanwezigheid van het Sovjet-team.

’

vr. 10.00-16.00; za. 10.00-12.00 uur.

ijshockevduel

"

Edwin Gorter, voorlopig
nog bankzitter.

de zesdaagse:

1. Knetemann (NedVNavarro 115 punten;
op een ronde: 2. Pieters (Ned).Bondue (Fra)
118; op twee ronden: 3. Van Vliet (NedVMoreno (Spa) 110.

Roda JC’er Edwin Gorter op wisselbank

Oranje met vier

debutanten

*rcelona, dat nu de bal akte van borgtocht tussen Van Rooy, „zijn die overeentoegespeelt, zal op zijn Cruijff en de Banca Catalana. gekomen. Cruijff heeft die
herinneren aan een „Beide partijen", aldus mr. akte mede-ondertekend. Een
s^^mmsmmmmmsm

Donderdag 9 januari
20.00 uur
Kaarten a 22.50. CJP'Pas 65 13.Tel. kassa: 045-454141: open: di. Tm

Bom ontdekt bij

-

GENUA De interlandwedstrijd van vandaag in Genua, door de Italianen beschouwd als
een krachtmeting voor een experimentele ploeg, wordt door Leo Beenhakker niet in de eerste plaats aangegrepen als een proeftuin-duel. Beenhakker koos de drie beschikbare volwaardige internationals (Gullit, Van Breukelen en Van Tiggelen) plus vier man die al eerder
ten minste een keer in het nationale elftal speelden, Lokhoff, Wouters, Van Loen en Van der
Gijp. Roda JC'er Edwin Gorter zal het voorlopig moeten stellen met een plaats op de reservebank.

In overleg met de Italianen is afgesproken dat de vijf wisselspelers
kunnen worden ingezet. Beenhakker zal het van de wedstrijd laten afhangen of hij van dat recht gebruik
zal maken. Volgens hem biedt het in
ieder geval de kans, zonder aarzeling of beperking in te grijpen wanneer de noodzaak zich daartoe zou
op 15 januari voor kunnen voordoen.

De Italiaanse coaches Bearzot en
Maldini zullen vermoedelijk meer
gebruik maken van de mogelijkheid
te wisselen. Uit de groep van woensdag moet namelijk de aanvulling
komen voor de Mexico-ploeg. Praktisch zeker van de reis naar Mexico
zijn de doelverdedigers Galli en
Tancredi, Nela, Ancelotti (na een
Cruijff, die
blessure op de weg terug) en de aande arrondissementsrechtbank
vallers Vialli en Serena. Maar ook de
in Utrecht moet verschijnen, Gisteren hebben de zestien spelers, vier veldspelers zullen zich vermoezegt zich „niet druk te maken. een half uur buiten Genua geoe- delijk in de resterende vijf maanden
fend op een goed bespeelbaar veld. niet kunnen opwerken tot basisspeIn het Marassi-stadion zijn de lers.
Die schuld dateert al van vele oefenmogelijkheden
zeer beperkt
jaren terug. Wat dat betreft is omdat de zon er nog lang niet in Roda JC'er Edwin Gorter zit op de
er dus niets nieuws aan de was geslaagd de sneeuw op het wisselbank. In de basis staan vier
hand".
veld te doen smelten.
spelers opgesteld, die nooit eerder

laat nog niet bekend.

VANDAAG: Tamanrasset-Goudron 80 km
verbindingsroute, Goudron-Iferouane 320
km „special", Iferouane-Agadez 350 km
nachtelijke „special", alleen voor auto's en
vrachtwagens echter. Algerije wordt verlaten, de karavaan komt in Niger. Aantekening: Iferouane, aan de voet van het2ooo
meter hoge Airgebergte, is zélfs voorvliegtuigjes moeilijk te vinden.

ROTTERDAM - All Stars heeft het
zaalvoetbaltoernooi in Ahoy/Rotterdam gewonnen. In de finale klopten
de All Stars Groningen via strafschoppen, na een 1-1-gelijkspel.
Uitslagen halve finales: Sparta-All
Stars 1-2; Feyenoord-Groningen 3-3
(Gron. wns). Eerste ronde: FC Den
Bosch - All Stars 0-0 (All Stars w.n.s.);
Sparta FC Utrecht 4-3; Fevenoord
FC Groningen 5-2.

-

Wijngrachttheater Kerkrade

Johan Cruijff voelt er

MOTOREN: 1- Balestrieri (It., Honda, 13
uur 58 min 25 sec; 2- Bacou (Fr.), Yamaha,
op 15 min. 46 sec; 3-Neveu (Fr.), Honda, op
16 min; 18- Arme Kies, KTM, op 2 uur 48
min 34 sec; 21- Gerard Rond, KTM, op 3
uur 42 min 25 sec De klasseringen van de
overige Nederlanders waren gisteravond

Triomf All Stars

one-woman-show

Van onze sportredactie

GECOMBINEERD
GEDEELTELIJK
AUTO/VRACHTWAGENKLASSEMENT
VAN GISTERAVOND 20.00 uur: 1- Gabreau-Pipat (Fr.), Range Rover, 7 uur 02
min. 07 sec. ; 2- Metge-Lemoine (Fr.), Porsche, op 26 min. 35 sec; 3- Raymondis-Bos
(Fr.), Range Rover op 30 min 16 sec; 16 -De
Rooy-Geussens-De Saulieu, Daf TurboTwin, op 2 uur 33 min 26 sec.

het Oranjeshirt in een A-elftal
droegen. Het zijn: Blind (Sparta),
Plomp (FC Utrecht), Verkuyl (FC
Groningen) en Van Rooy (PSV).
Nederland: doel: Van Breukelen

(PSV):
Blind (Sparta), Plomp (FC Utrecht), Van
Tiggelen (FC Groningen) en Verkuyl (FC
Groningen); midden: Lokhoff (PSV), Wouters (FC Utrecht), Gullit (PSV) en Van Rooy
(PSV); voor: Van Loen (FC Utrecht) en Van
der Gijp (PSV). Wisselspelers zijn: Hiele
(Feyenoord), De Wolf (FC Groningen), Godee (FC Utrecht), Gorter (Roda JC) en Van
Herpen (FC Den Bosch).
Italië: Giovanni Galli (Fiorentina); Ferri
(Inter), Tricella (Verona), Filippo Galli (Milan) en Nela (Roma); De Napoli (Avellino),
Matteoli (Sampdoria) en Ancelotti (Roma);
Vialli (Sampdoria), Serena (Juventus) en
Baldieri (Pisa).

-

Denen op
hoogtestage

-

KOPENHAGEN
De Deense
nationale voetbalploeg gaat
zich van 17 tot 27 mei in de Colombiaanse hoofdstad Bogota
voorbereiden op de eindronden van het wereldkampioenschap voetbal in Mexico. De
vriendschappelijke wedstrijd
tegen België op 19 of 20 mei in
Brussel wordt afgezegd.

Ferguson

non-actief
GLASGOW - Alex Ferguson,
de trainer van het Schotse nationale elftal en FC Aberdeen,
zal bij zijn club anderhalf jaar
niet op de bank mogen zitten.
De tuchtcommissie van de
Schotse voetbalbond veroordeelde Ferguson, die onlangs
na een heftige woordenwisseling met een scheidsrechter
naar de tribune werd verwezen, ook nog tot een boete van
ruim 1600 gulden. Ook de manager van Dundee, Archie
Knox, die bij het het toernooi
om het wereldkampioenschap
in Mexico Stad als assistent
van Ferguson zal optreden,
werd voor een soort gelijk vergrijp veroordeeld. Hij mag tot
het einde van het seizoen niet
op de bank zitten.

Nieuwe mokerslag

Engelse voetbalbond
LONDEN

- De Engelse voet-

balbond heeft een nieuwe mokerslag te verwerken gekregen.De firma Canon liet weten
dat de sponsorovereenkomst
niet wordt verlengd. De Engelse voetbalbond kreeg de laatste drie seizoenen 3,2 miljoen
pond sterling, een slordige
dertien miljoen gulden. Het
contract loopt in mei af.
Vorig jaar werden de Engelse
clubs voor onbepaalde tijd geweerd uit de Europese competities, was er een langdurige
vete met de televisie over uit
te zenden competitiewedstrijden en daalden de toeschouwersaantallen schrikbarend.
De Japanse geldschieter ontkende, dat het niet voortzetten
van de overeenkomst iets te
maken had met de tragedies in
Brussel en Bradford, die negentig mensenlevens kostten.
MÜNCHEN Udo Lattek, de
trainer van Bayern München,
zal zijn contract met de Zuidduitse club dat aan het einde
van het seizoen afloopt, verlengen. Het zag er naar uit, dat
Lattek (50) naar Italië of Spanje zou gaan.
LIVERPOOL
Jeugdelftallen van Liverpool en Juventus
zullen tijdens de Paasdagen
deelnemen aan een internationaal voetbaltoernooi in Turijn. Het zal de eerste maal
zijn na de Heizelramp in Brussel, die in mei 39 voetbalsupporters het leven kostte, dat
spelers van de twee clubs tegen elkaar uitkomen.

"
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I Let op! Let op! Wij geven 1 Saab 900 turbo, bj. '82, alle
j.man 41 ir. m. werk
ï, RENAULT
RE<KTATTTTe.TT
v. -. G. uitz.
Te k.
het meeste voor loop-, extra's, onderhoudsboekje, KADETT type 12 S '79 als t
5 TL, bwj.
g uitz VROUW ± 35
zkl
sloop- en SCHADEAU78. met accessoires, i.z.g.st., tot 42 jr. Ben jij het alleennieuwstaat; Peugeot 505 nw. Rotterdamstr. 24, Heer2350,-. 045-727534.
TO'S. U belt. wij komen di- in
z jj n 00 za reageer dan.
GL, bj. '82. blauwmet., len.
OPGELET! Wij betalen rect. Ook 's avonds. 045- i.st.v.nw.; Mitsubishi Ga- Mooie BMW SÏB 4-76. Te k. gevr. AUTO'S, alle Alle br. liefst m. foto zullen
f3OO- tot f 15.000- voor -422610.
lant stationcar, le eigenaar, Vr.pr. ’1750,-. Tel. 045- bouwj. Tel. 045-420572.
worden beantw. en ret. gez.
uw auto. Ook sloopauto's. FIAT Panda 45 '81 f 5900,-; bj. '83, gasonderbouw; Ran- -415528.
B,rjn°n "«40, DP
Argenta
Injectie
Te k. FIAT
Tel. 045-423063.
Mazda 323 '78 285Ö,-: Hon- .ge Rover, bj. '80, le eige- Bussen en bestelauto's, be- Electro Nica 1983, m.a. Heo,w"n
i.st.v.nw.;
n
aar,
Opel ReWij bet. f 500- tot f 20.000- da Civic '78 f 2500,-; Peu- ; kord, 5-drs., stationcar,
drijfsauto's, stationcars, ca- mog. extra's, f 18.500,-. In- "eerien'
bj. ravans,
-voor uw AUTO'S, schade- geot 305 GL '78 f 3900,-; dcc. '81, le eigenaar; Ford
ombouwers voor ruil Peugeot 505 mog. Tel. Hrl. soe. v. alleenst. woensdag weer onze eerste, gezelauto's, bedrijfsauto's, bus- Ford Escort 1100 '78 f 3200.- ! Taunus
campers,
open laadbakken -04402-72070.
L,
4-drs..
-;
1600
le enz. Steeds
Lancia Bèta 2000 '78 i
sen. Ook sloop. Tel. 04550
stuks
voorra'80;
Ford Fies- dig. DONNY KLASSEN
f 1250,-. Oude Landgraai eigenaar, bj.
-727742 045-723076.
101 Schaesberg. tel. 311078. ta, bj. '77, APK-gekeurd, b.v. Meerssenerweg
r
219, tel.
Wij betalen de hoogste prijs
opknapper, pr. 1750,-. Ink. OPEL Blitz open laad- ruil
043-627354. na 20.00 uur
voor uw loop-, sloop- en Te
mogeen
financiering
klein rijbewijs, sloop,
043-646629 Maastricht.
SCHADEAUTO'S. Tevens bak,
Opel Blitz open laadbak. lijk. Te bevr. Auto WINGS,
gratis afhalen. 045-413855.
24, 5000 ACCU'S uit voorraad
Verl.
Klinkertstr.
root rijbew. i.g.st., t.e.a.b. Hoensbroek (nabij station), leverbaar voor alle typen wordt opgebouwd in
vertrouwen. Hierbij kunnen wij u
Wij betalen (500.- tot
el. 04457-2362 na 18 uur.
voertuigen. Kerp, In de helpen. Vraag vrijblijvend inlichtingen voor persoonlijke
’20.000- voor uw AUTO. HONDA Civic '78 kl. groen, tel. 045-226829.
ook sloopauto's. Tevens
TALBOT Rancho, bj. dcc. Cramer 31, Heerlen. Tel. bemiddeling.
toercaravans.
Tel. 045- i.g.st. f 2500,-. 04492-3234. '81, km.st. 57.000, zilver- 716951.
Weg. omst. FORD Taunus met., i.st.v.nw. Tel. 04490- Kerp heeft ruim 5500 UIT-416239. tot 21.00 uur.
Relatievorming Limburg
LAATDELEN voor u voorHallo,
AUTO'S.
opgelet. 1.6. 4-drs., eind '79. Tel. -17563.
erkend
door
de
Raad
van Toezicht, ingesteld door het
In de Cramer 31,
Wij betalen ’3OO- tot 04498-56225.
Te k. MAZDA 616. 950.-, radig.
ministerie
van
WVC.
Heerlen.
Tel.
716951.
f20.000- voor uw auto. Terugname van FINAN- type '78; Ascona, '76. Tel.
Ook sloop. Tel. 045-411572. CIERINGSBANK. Toyota 04499-3398.
Mooie CELICA ST 5 Speed Heerlen: mevr. T. Reulen, 045-412847; Mergelland,
liftback. bj. '78, Te k. DATSUN Cherry, liftback, bj. '77. Amstel- 04454-4050; Geleen-Sittard: mevr. Kompier, 04490Te k. gevr. loop-, sloop- en Celica
f 5450.-; Honda Accord type 1000, zeer mooi, type straat 8, Beersdal-Heerlen. -23450; Roermond en omg.: mevr. A. Riley, 04749-3903;
SCHADEAUTO'S.
Bet. 3-drs.,
'78, f 3750,-. Inl. '80. Tel.
red. pr. Gratis afgeh. Tel.
Te k. gevraagd AUTO'S mevr. Sillekens, 04750-25035; hoofdkantoor mevr.
04499-3398.
04498-54510.
045-753058 b.g.g. 752814.
'78 t7m 83; hoogste Driessen, Vestahof 41, 6215 KA Maastricht, tel. 043FORD Fiesta 1100, 11-5-78, vanaf
AUTO LIMBURG een kei Te k. RENAULT R 4, bj. geel. Handelsweg 12, Suste- prijs, contant geld en vrij- -476677\
waring. Tel. 045-227395
in lage prijzen, kwaliteit, '78. Dr. M.L. Kinglaan 133. ren.
b.g.g. 04459-1665.
Hoensbroek.
Bovagbeservice en erkend
k. FIAT Fiorino bestel
drijf. Datsun 280 ZX stuur- OPEL Rekord Berlina. okt. Te
bekr., sportvelg. enz. T'Bo '80. LPG, ’7950,-; Pontiac bwjr. '79 in z.g.st.. pr.
2750,-. Te bevr. Verl.
f 14.750.-: Suzuki Jeep SJ Le Mans, type '79 (nieuw), f
te k.
GOLORGOPY SPAARBRIEVEN tussen- SLACHTVARKEN
410 Q mett.blauw dcc. '82 f 4750.-; Peugeot 604 TI. '78, Broekstr. 62, Schinveld.
tijds verzilveren. Ook ver- Tel. 045-212239.
CENTRE
’12.500.-; Opel Ascona 1.6 f 2500.-; Honda Accord. '78. Te k. weg. omst. FORD Eskoop rente tot 8%. Buro W SORTEERMACHINES
S mett.goud abs. nw.st. '83 f 2450.-; Volvo 244 GLE cort 16 L veel extra's.
KLEUR
BEKENT
& P. Meerssenerweg 275, Alles v. aardappelen + uien.
f 15.750.-; Fiat Ritmo 60 CL autom.. '76. f 2250,-; Fiat 5-gang, km.st. 34.000, bj. '84,
A3
en A 4 Maastricht, tel. 043-630258. N. Kallen. 045-716364 v.m.
Kleurenfotokopieën
in nw.st. blauw 5-drs. '83 132 2000. '77, f 1750,-; Re- nieuwstaat. 045-727644.
10.50C-; Fiat 127 900 5 nault 14 TL, 78. f 1750.-;
Rode VOERWORTELEN,
k. RENAULT 18 GTL I
versn. get. glas '82 f 8750,-; Taunus 1600, 77. LPG. Te
25 kg voor 6,-. Veendrick,
bwjr.
'80. 4-drs. met trekh.
ingang kasteel AmstenraVW Golf 1.5 mett.blauw f 1500.-; Granada,
76, f 3400,-. Tel. 045-726727.
T'B2 Fll (11750.-; VW f 1750,-; VW Polo, 76,
de
Autorijschool DIEMANT,
Golf diesel 5-bak rood f 1250,-. Inruil mog. Tel. AUDI 80 L bwj. '77 met
nw.st. '81 f 11.750.-; Opel 045-211071. Overbroeker- LPG. Jerichostr. 48 Heerbiedt aan de eerste 10 lesRekord 2.0 S mett.groen straat 54. Hoensbroek.
len.
sen a 25-, daarna f 37,50
p. u. Brunssum 250286,
4-drs. dcc. '82 f 13.250,-; Te k. zeer
323,
4-drs.,
'77,
m.
mooie GOLF L MAZDA
Mitsubishi Galant 2.0 GLX diesel, i.st.v.nw.,
Landgraaf 322642.
bj. 77, trekhaak, slechts f 1950,-.
Te k. gevr. alle merken CAalle opties mett.rood '84 vr.pr. ’4250,-. Tel.
Tel.
04490-12138.
CHAUFFEURSDIPLOMA RAVANS. Tel. 045-727742
na
16.00
045f 15.950.-; Mazda 626 nw.st. -412593.
uur.
halen. Start cursus 25 jan. of 723076.
Ben-enraderwq; 78 Hec-ien ie. 045 717121
mod. wit get. GL 5-bak '83
'86.
Inl.: autorijscholen Piet 5-pers.
Voor
de
liefhebber
POR15.750.-;
f
Mitsubishi Ga- Te k. weg. omst. mijn CICARAVAN of staca045-415597;
Hillebrand.
lant 1.6 GLX mett.groen '83 TROEN 2 CV 6 club, bwj. SCHE 914 2.0 ltr. E Targa, Te k. ALFETTA 2.0 L, Nico Zoet. 045-456772.
ravan te k. gevr. Tel. 045'74,
auto is geheel 90.000 km, met LPG en 4
’14.750.-; Mitsubishi Ga- '82, km.st. 40.000 i.nw.st. bj. eind
-455164.
6500,-. extra wielen en winterbanlant 1.6 GLX mett.groen Burg. Lemmensstr. 38, Ge- i.st.v.nw., vr.pr.
Tel. 045-424659.
den, bj. juni '82, pr.
get. gl. '81 f9750.-; Mitsu- leen.
bishi Galant 2.0 GLX Com- Te k. TOYOTA Starlet DL Seat- en SUBARUDEA- ’13.000,-. Klingbemden 71,
bi gasonderbouw mett. 78, i.z.g.st. Fiat 127 79, T LER ACH., Jeugrubben- Brunssum, tel. 045-257865
grijs 80: Mitsubishi Lancer 1050/L, pr. ’2500-, Bern- weg 20 (bii Hommerter- na 18.00 uur.
GL mettzilver '82 9900.-; hardstr.
12, Munstergeleen. weg). Hoensbroek, tel. 045- Te k. VW Golf. bj. '76, i.g.st.
Mitsubishi Saporro 1.6 GL
-222455,
met garantie Dorpsstraat 19, Bingelrade.
133, bwj. 75, te koop biedt
k.
FIAT
8750.-;
mett.goud '80 f
Vol- Te
aan:
Seat Malaga
38,
vo 343 DL blauw '82 koopie. Caumerweg
1.5 GL. '85; Seat Ibiza 1.2 Te k. MERCEDES 200 D. Alles moet weg!! ledere dag open, ook zondag. Antiek
f 10.750.-; BMW 316 wit get. Heerlerbaan.
LE, '85; Seat Ronda 1.2 GL. bj. sept. '81, km.st. 145.000. P.
Cortenraad, Reinaldstr. 1, Valkenburg.
GL sportvelg. '80 f 11.750,-; Te k. weg. omstandigh. '84 en '85; Subaru
1600 DL. Veldstr. 4. Brunssum.
1
Opel Ascona 1.9 S mett- OPEL Ascona 2.0 S luxe '84 en '80; Subaru 1800 GL 4
Schrijf u vandaag nog in voor de
.brons 79 f7250,-; Honda 79. ’4450,-, 045-219237.
WD, turbo, '85; Citroen GS,
Accord ex. autom. mett- Te
'83; Citroen Visa, '80; Volksk. OPEL Rekord E 2 ltr. wagen Golf, '79;
.gnjs T '83 f 14.750.-: HonKever,
PRIVÉ en escort in Roerda Civic 5-bak mett.blauw zeer mooi en 100% in orde. '75; Talbot SolaraVW
1.6 GLS, Deze kursus leert u snel en helder te spreken op mo- mond, tel. 04750-31693.
km,
78,
bwj.
70.000
autom.
’8750,-;
'80
Renault Fuego
'83, '81 en '80; Horizon dieGTS mettzilver 5-bak '81 uiterste prijs 5000-, Hom- sel, '83; Horizon GL, '79; menten dat het er op aan komt. Weg met drempelvrees: CONTACTENBUREAU
merterallee
23. tel. 04492- Simca 1308 GLS, '79 en '78;r en gemiste kansen, u zegt voortaan waar het op staat. L'Amour.
10.500.-; Renault 18 GTL
Privé-adresbeCombi gasonderbouw '82 -1221.
Opel Kadett, '77; Sunbeam
11.750.-: Renault 18 GTL Te k. SUZUKI GT 500, bwj. 1000, '79; peugeot 104, '79; Rhetorica organiseert ook in januari weer de mondelin- middeling. Heerlen. 0455-bak. abs. nw.st. '82 76, koopje. Caumerweg 70, Peugeot 305 GL, '83; Ford ge kursussen Spreken in 't Openbaar. Verkoopkunde- 225237.
f 11.750.-; Datsun Cherry Heerlerbaan 045-411786!
Taunus 1600, '80; Lada 1600 Commerciële Vorming en Snellezen. Altijd bij u in de
1.2 GL 3-drs. '80 f 7250.-; Te k. FIAT Panda 45, bwj. (gas), '83; Renault RlB TS, buurt. Een enkel telefoontje en u ontvangt alle relevante 1 ESCORTSERVICE 045Ford Taunus 1.6 L Bravo
-1 718033. Dagelijks voor u.
vr.pr. /'5500-, tel. 045- '78; Renault R4, '78; Mitsu- info. Bel vandaag nog, dan bent u er tijdig bij.
4-drs. mett.gnjs '81 f 9250,-; '81.
Chrysler
'77;
bishi
Galant.
Nieuw, nieuw ESCORTFord Taunus 2.0 6L 4-drs. -311313.
1609, '77; Alfa Romeo
078-130388.
SERVICE
045-326181.
mett. brons
'80
8250.-: Wij halen en betalen de Sprint 1.5, '79 en '82; ReMazda 323 mett.grijs get. gl. hoogste prijs voor uw loop- nault R 5TL, '75; Austin Al- Autobedrijf Bert ARETZ,
Vele dames aanwezig.
'81 f7950.-; Mazda'BlB rood of SLOOPAUTO,
legro, '78; Datsun 120 Y. '77; Barbarastraat 10, PalemigVera PRIVÉ tel. 04754tel. 045- Vauxhall
7 f 1500.-; Triumph TR 7
Viva, '77; Simca Heerlen, tel. 045-721268
glimmend rood '78 f 9250,-; -325955.
-| 3325.
'78; Toyota Corolla. biedt aan: Nissan Cherry,
1000.
Mercurv Capri (Mustang)
k. MINI 1100 spec. 77, '75; Peugeot 504, '78. Inruil '85, 3-drs., 17.000 km, Jonge man 23 jr. z.k.m. een PRIVÉ: steeds 6 meisjes
'80 9750.-: Peugeot 505 SR Te
f 1950-, Steengang 3, en financ. mog., 's donder- f 15.750.-; Renault R 4GTL, lieve VROUW 'van 20 tot ca. aanwezig. Kapoenstr. 29
vr.pr.
autom. div. extra's '81 Schaesberg.
'83, f 8750,-; Kadett Caradags koopavond.
26 jr. met ofzond. kind. wel- Maastricht.
f 11.750.-; Talbot Solara 1.6
Tel.
043van 1300 S. '82, f 13.000.-; kom.
Br. list. met foto br. -218884.
SX autom. alle opties '81
zaterdags.
Kadett hatchback, '80 en naar Postbus
Ook
31191.
6370
f 8750. : Talbot Horizon 1.3
79. va. 7900,-; Ford 1600 L,
Zondags gesloten.
GLS mett.gnjs '80 f 6750.-;
4-drs„ '81, autom. en schuif- AD Schaesberg.
Citroen CX 2500 D mett- i Bel voor snelle service 045-725507, of het adres Auto dak, ’8750,-; Ford Fiesta JONGEMAN 29 jr. aantr.
CONTACTENBUREAU
.grijs 79 (5750.-: Citroen
1000. 78. f 7900,-; Golf GTI uiterl. zkt. kennism. m. lief Yvonne. Privé en bemidd.
Heerlen,
175,
Sport
originele
dealer
van
RoSchelsberg
GSA rood nw.st. '81
type '80. 5-bak, f 11.0000.-; meisje oi' jonge vrouw.
f 7500-, Citroen GSA mett- l max-uitlaten. Ook voor kapotte schokbreker. Ook 's za- Mitsubishi Galant turbo Br.o.nr. SI 221 LL). 6136 ER te Kerkrade. Tel. 045.brons LPG '80 ’4950,-; | terdags geopend van 10.00-17.00 uur.
-425100.
diesel, nov. '82, alle extra's, Baandert 16. Sittard.
Ruska Regina Cabriolet
13.500,-; Mitsubishi Ga- Repr.
alleenst. acad.st. Club PARIS, ma. t/m vr.
model Bugatti zeer apart
lant Caravan, 5-drs., 5 bak, vrouw (37) m. twee lieve
f 5750.-; Moderne werkmet gasonderbouw, '80; kind., zkt. positieve toena- v.a. 14.00 uur. Provincialeplaats, ook onderhoud en
Origineel imitatie overzet
Golf diesel, 78. 1100 L. 78; dering tot HEER ca. 40 jr., weg 31a Noord, Oirsbeek.
reparaties. Tevens ruilen
Alle Europese en Japanse automobielen
Rekord 4-drs., autom., 78, doel nuwelijk. Uitsl. hier- Tel. 04492-1873.
wij uw motorfiets in. Auto
m. APK-keuring, z. mooi, mee corr. reacties worden
Limburg. Mauritsweg 126
f 5500,-; Dvane 6. 78, beslist beantwoord. Br. o. MARGO en meisjes ontv. u
(naast
Stem
Macintosh-Suf 1500,-; Ford Escort 1300 no. 955. LD Postbus 3100, privé te Hoensbroek. 045GL, '81, f 11.000,-.
perconfex) tel 04495-8474.
Tel. 045-244242
6401 DP Heerlen.
-213080, tvns. ass. gevr.
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Nieuw, MARESKA. Privé PRIVÉ, tel.
Hotel-bar
COUNTRY- SITTARD: Privé 649, en
045-463750
Patty
nieuw
Lailla
en
van
escortservice.
Ook C __^_^_^_mm_m^_^_^_^_^_^_M
CLUB, geopend va. 14.00 i
uur. Provincialeweg 144 ma. t/m vr. van 11.00 tot 's zaterdags. Tel. 043Zuid, Oirsbeek, tel. 04492- 23.00 uur, tel. 04490- -435259.
-28256.
van
-1260.
Club TAMARA. Privé en REPARATIES
merken k.t.v.'s en videol
escortservice.
Ook
;
Madame
BUTTERFLY.
's
zaCONTACTBURO
corders. Erkende
Lucie
Vooraf prijsopga»
voor bemiddeling van Bar open va. 19.00 uur. terdags. Tel. 043-431440. service. Honigmanstraat
\
MARIE-ANNE: privé tel. Aben.
adressen, Geleen, 04494- Hommert 24, Vaesrade.
Heerlen. Tel' 045-716830 J
-50921.
PRIVÉ vanaf 09.00 t/m 09-49-24067692, 17.00
KUNSTGEBITREPARJ»
TIES, klaar terwijl u wafl
van | 15.00 u. Henri Hermansln. 22.00 u. Nw. adres.
ESCORTSERVICE
478
D
uyzings, BevlkenswegW
Geleen.
privé
Nieuw
KITTY.
11.00 tot 5.00 uur. Tel.
Aker- Oirsbeek,
tel. 04492-46 ISJ
045-425579.
Nieuw MANUELA, Gina, str. 232 H'broek ma. t/m vr.
SNUFFELMARKT,
Privé en ESCORTSERVI- ; domina, Slavina. Privé en v. 12 24 u. Nog 1 meisje tenjacht Cocarde Valk*
burg op 12-26 jan. 2- 16-f
CE v. 11.00 tot 5:00 uur. escort. 11 tot 22 u. 04490- gevr. 045-222356.
zaterdags.
-25098.
Ook
f
ebr. 18
19 jan. mol
PRIVÉ
en
meisjes.
AngeliMet nw.
Tel. 045escort
8 9 mrt. sp'l
EVA, Paola, Wendy en Es- que, eerst Brunssum, nu 1 weekend,
-424987.
goedbeurs. Inl. tel. lw.
tel.
043- 213386.
I
CONTACTBURO
Lim- ter ontvangen u privé in Maastricht,
burg. Bemidd. privé-adr., Kerkrade van ma. t/m vrij. -633204.
Adm. en BELASTINGA?
kamerverh. Maaspaviljoen van 11 t/m 24 u. Zat. v. 11 Privé bij CHRISTEL vanaf VIESBURO J.H. Klink
berg. Pius XH-plein j
a.d. Maasbrug Roosteren- t/m 18 u. Tel. 045-411866. 12.00 uur, ook weekends. Hoensbroek.
tel.
Maaseik. 04499-3003.
Privé JESSICA van 11.00 Tel. 045-228556.
228865. Asministraties. T
aangirtl]
MADSONCLUB met Eva 18.00 uur, tel. 045-252427. ESCORT Buro „Exclusief" 's lastingadviezen.
jaarrekeningen.
1
en haar meisjes, 454372, VENUS, bemidd.buro voor vraagt jongens, mannen en
Zeer
vakkundig
verni'l
v. 14-3.00; zat. 14-20. K'ra- privé-adr. 045-219922.
heren, tel. 077-549681.
wen van rieten, biezen
de, Nieuwstr. 110.
STOELEN met 5 j4
DONNA Christien en he- „RIJANCO" bemidd.buro rotan
Igarantie. Halen en brenï
privé-adressen
v.
en
esEscortservice 045-320905. lemaal nieuw Helena tev.
gratis. Inl. 04494-40850. J
Geopend va. 's morgens 9 kamers te h. 045-227734. cort. Tel. 04749-4258.
Meubelen STOFFERM
uur. Ook de weekends.
Privé bij MIRANDA, Silvi~ Met spoed GASTVROU- Wij komen u vrijblijvw
CLUB JAGUAR Koningin en Wanda!!! Tel. 045- WEN gevraagd. E 9 Bar, bezoeken. J. v.d. Zw4
35, Übach eN
Astridlaan 10, Maaseik -228738.
Santforterstraat 4, Thorn, Kantstraat
Worms. Tel. 045-314;v(B.), 14.00 tot 06.00 uur. TANJA privé en escort tel. tel. 04756-2077.
-724303
1
ESCORTSERVICE voor GEBIT gebroken?
BAR La Strada open v. 045-228975.
KWJ
14.00 tot 2.00 u. zat. v. NANCY met nieuw Moni- bij u thuis of in hotel. Bel tot terwijl u wacht. Borsbo'1,.
Moers,
en
Streeperstr.
1
18.00 tot 2.00 u. Pr. Hen- que en Bianca, 04494- diep in de nacht 045Schaesberg. 045 315921. 1
drikln. 178-180, Brunssum. -45098, en Rosy en Chan- -220230.
WASAUTOMATENSEBj
BAR, Vaesrade 37, Nuth. talle. Dag. geopend van 10 GER tel. 045-311528.
VICE Paumen, BrunssU'l
reparaties van VW
Geop. van 14 tot 3.00 u. tot 23 uur. Zat. van 10 tot ESCORTSERVICE
Eva Tevens
drogers,
kom
18
Van ma. t/m vrij. 045uur.
met Tanja en Katja, bel dag kasten, vaatwassers,
diepvriezers
-241592.
Nieuw, nieuw! AZIANA, en nacht 045-228688.
kookplaten. Tolenhof
I
KATJA, Jack en Rob privé escort van 20.00 t/m 3.00 PRIVE-HUIS
geopend 045-253782.
zonder
vo<j
en escort, tel. 045-424050. uur. Tel. 045-222642.
TV-reparatic
vanaf 10 's morgens tot 24 rijkosten.
Z.-Limburg Tl
Nieuw in de TOPCLUB NOENDA. Privé + escort. uur. Rijksweg-Zuid 131, SERVICE. Tel. 045-3141%;
vanaf 14 uur, Marcia en Brigitte, Jessica. 11-23 u. Geleen.
Voor alle koelkasten- 4
Monique. Tev. Sandra
04492-4518. Ook zat.
ESCORTPAAR en privé, DIEPVRIESREPARADyana Sabrine Tanja en Nieuw, MARESKA. Privé ook apart mog., v. dag en TIES: Vroko, 045-441566'!
461658.
Ling. Geopend tot 4 uur en escortservice. Ook nacht, tel. 045-226546.
WILL. Ik hou van je. ö4
's nachts.
045- 's zaterdags.
Tel.
Tel. 043- PRIVÉ Putstraat 85a, Sit- lukkig nieuwjaar.
Tot ziefl
-321580/323399.
Vampje.
tard, 14 t/m 2.00 uur.
-435259.
I
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Scheveningen jßadip
heeft vanaf 6 januari 1986
een nieuw telefoonnummer
Voor alle scheepsgesprekken kunt u voortaan
bellen 06-0104 (gratis).

Het algemene toegangsnummer van het
kuststation is 02550-62333.
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Woensdag 8 januari 1986

Limburgs dagblad

sport

Verantwoordelijken verwijten elkaar nalatigheid
Van onze sportredactie

IKERLEN

afgelopen
- Tijdens deLimburgse

Weekeinde gehouden
'anipioenschappen

tafeltennis
leeft zich, naar nu blijkt, een aanonverkwikkelijke taferelen af'espeeld. Aanleiding tot de verhite discussies die tijdens het toerJ°«)i ontstonden, was de diskwalivan Bartok-speler Paul
immens. Deze verscheen voor een
'an zijn wedstrijden te laat aan de
a'el, hetgeen de organisatie deed
de Bartok-speler voor de
est van het toernooi uit te sluiten.

tal

fluiten

Sfolgens Bartok-voorzitter Piet van
was het te laat komen opdaen van Lemmens een gevolg van

puatigheid van de organisatie,
■^aul Lemmens zou om twintig
jOor vier een partij moeten spelen.
,'otselmg bleek echter dat dit half
pc was geworden. Dat was echter
\.'et bekend bij Paul Lemmens.
aa'' later bleek was die omzetting
s morgens
door de organisatie omtroepen. Rob Latten, de organisavond het toen op zijn plaats
-^rnmens te diskwalificeren, terwijl
"J daar niet de bevoegdheid voor
'eeft. Die ligt namelijk bij de
oridsgedelegeerde. Deze liet zich
enter die beslissing opdringen ".
'*eit is dat we met Rob Latten al va'er problemen hebben gehad. Hij
lsgunt ons blijkbaar de vele sucDe hele affaire was voor ons
K'lk geval aanleiding te beraden of
e ons niet zouden terugtrekken
n verdere deelname aan het toer°°i. Daar hebben we van afgezien,
aar we zullen een protest sturen
e afdeling Limburg van de
VT*rr

Diskwalificatie
Bartok-speler
leidt tot protest
Charleroi heeft zorgen

.

Arie Haan

nï^'d

Ver na de tweede competitiehelft
kijkt Anderlecht overigens tegen
een flinke achterstand aan. De club
van oefenmeester Arie Haan heeft
weliswaar een wedstrijd minder
gespeeld dan koploper Club Brugge (19 tegen 20), maar de marge van
vijf punten is desondanks niet
niks.

Eén winnaar
lotto
HAAG ?PEN
I°to van

De eerste lotto en
het nieuwe jaar hebben bei¥e eén winnaar opgeleverd. De zes
jsoed geraden cijfers in de lotto le-

den een bruto-bedrag van ruim

gulden op. De eerste prijs in
;|'l-000
toto
l"°ulden. bedraagt bruto ruim 24.000
i£
_fca,Ult?'agen zijn: lotto nr. 1: le prijs: 1 winbruto f. 371.447.50; 2e prijs: 3 winT°fi 6tr„s' f- 50.000,-; 3e prijs: 91 winnaars, f.

4e P"JS: 4747 winnaars, f. 31.70; 5e
%.ii
f. 5,-. Cijferspel nr.
IS* '9101
winnaars,

in coma
\iï Ont
>o; 3a

~~ e Zwitserse bobslee-piiF^
Heinz Schmid ligt sinds zater-

!fj f Middag in

een ziekenhuis in Zücoma. Bij de nationale kaml- [jgTischappen in St. Moritz vloog
ijj ."^-jarige aannemer uit Dietikon
de tweede manche in de laattf ste
3 bocht uit zijn slee. Hij werd met
Ij a lig hersenletsel en een schedelISfraktuur naar net universiteitsP'taal in Zürich gebracht. In zijn
-0
nd is sinds zaterdag weinig
ar>dering gekomen. Zijn remmer
"he \ Cnael
Degen bleefhij het ongeluk
J
*n

Di„

uns

lot

_%er

l'deerd.

Ex-ploegleider
De Goede voor
Engelse rechter
van onze sportredactie

b

..

■■

ly'^er

- Ex-wielerploegJac. de Goede (40) uit het

L«stbrabantse

Standdaarbuiten
het Engelse
de rechter. Hij
verdacht van het naar Engesmokkelen van 38 kilo hasj.
r^ds 19 augustus van het vorige
f zit De Goede al in voorarrest
een Britse cel.
januari in
Vjj?t op 27 voor

U^t

rd
\*

r, u°üaneautoriteiten troffen in de
van de ex-wielerbaas, toen hij
)j^heerness van de veerboot van de
reed, op een verborgen
.]p|^iJn hasj
:*
de
aan.
j. gen de douane vertelde de voorleider van de profploeg AVPdat hij naar Engeland was
om zaken te doen voor

„o

*

f^}S

,^'tel

Hoornen
j'5

1 groothandel

in wielrennerskleHij heeft altijd ontkend hasj te
Oben gesmokkeld. De verdedivan De Goede is daarop gebaje rd. Zijn Nederlandse advocaat,
|j Amsterdamse strafpleiter mr J.
i, gelsma, zegt over verklaringen
V vier getuigen te beschikken die
lq P wijzen dat de oud-wielerploegLaer zonder zijn voorkennis als
J(rotter is gebruikt.

.£&

Hoewel hij in het huidige seizoen zijn

Van de zestien ploegen uit de hooguitspraak: 'Ik vraag me af welke
ste klasse, hebben liefst elf er op scoringskansen de heren nog méér
aangedrongen de grenzen weer wensen.
open te stellen. Zelfs zou het aantal
buitenlanders per elftal opgevoerd Anderlecht behoorde tot de twaalf
mogen worden van twee naar drie. (van de achttien) formaties in de
Scifo zou de enige Belgische speler Belgische topklasse, die vanwege
zijn, waarvoor clubs uit Italië beslechte weers- en terreinomstandiglangstelling hebben.
heden niet in actie konden komen.
Een beslissing over het weer openDe massale afgelasting in de twinstellen van de voetbalgrenzen wordt tigste competitieronde heeft weer
uiterlijk in maart verwacht. Comeens aangetoond, dat het seizoen in
mentaar in Anderlecht-kringen: België waarschijnlijk enkele door'Wij wachten af tot de wereldkamdeweekse speeldagen krijgt. 'Wij
pioenschappen in Mexico, eind dienen, hoe dan ook, tijdig in eigen
juni, voorbij zijn. Als Scifo daar land de competitie- en bekerwedgoed voor de dag komt, stijgt uiterstrijden achter de rug te hebben', alaard zijn marktwaarde.
dus Michel D'Hooghe, voorzitter
van de Belgische profliga.

I*

Bobsleepilot

van de Rotterdamse zesdaagse,
reageerde zeer geschrokken op
de val van de als grote trekpleister aangekondigde Fransman.
„Als hij inderdaad niet komt, is
dat een geweldige tegenvaller
voor ons. Een renner van het kaliber Fignon is niet te vervangen", aldus Post.
Na een inactiviteit van ruim ze

zake het aantal buitenlanders op de Italiaanse voetbalvelden.

irlri'

3e P"Js: 205 winnaars,
1104-6Ü;
afrS'In' ■ week
1 was er geen toto gelijk.
"|% HH810.

Fignon niet
in zesdaagse
van Rotterdam

heeft kunnen waarmaken, tonen enkele Italiaanse
clubs belangstelling voor Anderlecht-speler Enzo Scifo. Deze
interesse heeft te maken met mogelijke reglementswijziging in-

de schoenen van de Bartok„ledereen was bekend met
e* feit dat het schema veranderd
as. Alleen Paul Lemmens blijkaar niet. Zelfs op de wandborden
aren de tijden aangepast. Alle
*ndere spelers waren op de hoogte
nieuwe situatie. De betrefr an edeSDe'er
's zelfs door meerder
"dere splers erop geattendeerd
at de aanvangstijden waren geI- 'Jz'gd. Maar Paul Lemmens vond
niet nodig te gaan kijken. Hij
e cf liever kaarten. Op het mo*Nt dat dan iemand te laat verfijnt heb ik als hoofdscheids/«chter wel degelijk de bevoegdiemand te diskwalificeren,
j,eeft deze gang van zaken
'"ledig aan zichzelf te wijten".

i.aa.
J-OOri
ifcrs

ning in een klassementskoers.
Navarro, de ploegmakker van
Knetemann, en Laurent haakten
op dat moment met de fietsen in
mekaar en smakten tegen de
baan," vertelde vader Fignon gistermiddag. „Behalve wonden
aan het voorhoofd en de neus,
zag het er aanvankelijk niet
rampzalig uit voor Laurent. Later bleek echter dat zijn rechter
sleutelbeen gebroken was. Gelukkig is het geen gecompliceerde breuk en hoeft er niet geopereerd te worden."
Laurent Fignon zal minstens
twee weken volledig moeten
rusten. „Over uiterlijk drie weken hoopt hij de training te kunnen hervatten," aldus pa Fig-

ven maanden maakte Laurent
Fignon afgelopen vrijdag zijn come-back in de Madrileense zesdaagse. De val, dinsdagavond op
het houten ovaal in Madrid, deed
hem opnieuw in de ziekenboeg
belanden. „Het was een heel ongelukkige val. De Spanjaard Jose-Luis Navarro feliciteerde Laurent al fietsende met de overwin-

non.

Wim Hofkens happy bij Beerschot

faam niet

»Pcler

winnend nummer was: 606769. 6 cijgoed: geen winnaar; 5 cijfers: 1 win100°0.~; 4 cijfers; 23 winnaars, f.
203 winnaars, f. 100,- 2 cijf' 3 c'Jfers:
7 winn"yrs, f. 10.-. Toto nr. 1: le
jWiï
]
CJS:
winnaar. | 24.366,80; 2e prijs: 11

Peter Post, de wedstrijdleider

BRUSSEL/HEERLEN -

j.°SbinLatten schuift de schuld volle-

'

-

HEERLEN/PARIJS De sleutelbeenbreuk die Laurent Fignon
eergisterenavond bij een val in
de Zesdaagse van Madrid opliep, haalt niet alleen een lelijke
streep door zijn eigen rekening,
maar ook door die van de organisatoren van de Zesdaagse van
Rotterdam. Laurent Fignon zal
immers niet tijdig hersteld zijn
voor deelname aan de Rotterdamse six-jours, die van 24 tot
en met 29 januari verreden
wordt. De tweevoudige Tourwinnaar gaf gisteren te kennen,
dat hij niet zal starten in Rotterdam.

door wiel verheesen

■^ssen.

,

van onze sportredactie

Scifo tóch in picture

:orr

"
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Pierre Essers, ex-MVV'er,

Mexico
Michel D'Hooghe doelt op het wereldkampioenschap in Mexico. Het
ligt in de bedoeling, dat de Rode
Duivels 6 mei met de voorbereiding op het WK beginnen. In het
kader hiervan staat kort voor de
oversteek naar Mexico nog een
oefeninterland op het programma:
17 mei. Wie die dag in het Heizelstadion tegenstander van België
wordt, is nog niet bekend. Behalve
Joegoslavië is ook Denemarken
kandidaat. Evenals andere Belgische officials vindt Michel D'Hooghe een vroeg vertrek naar de andere kant van de Atlantische Oceaan
belangrijk. 'Wij kunnen niet buiten
een hoogtestage', aldus de voorzitter van de profliga.

die door zijn vroegere werkgever
Anderlecht werd uitgeleend aan
Beerschot, spreekt over 'een nieuwe
periode in mij carrière. Vijfjaar verdedigde hij de kleuren van Anderlecht, maar op het einde van dit tijdvak was hij practisch niet meer zeker van een vaste plaats in het elftal
'Ik werd de pendeldienst tussen reservebank en speelveld beu', aldus
Hofkens. 'Bij Beerschot is de voetbalvreugde weer teruggekeerd. De
samenwerking met trainer Aad
Koudijzer is voortreffelijk. Ik heb
het bij mijn nieuwe baas zelfs zó
naar m'n zin, dat ik verhuisd ben
naar de Antwerpse contreien. Beerschot staat derde op de ranglijst,
acht punten achter koploper Brugge.

Degradatiegevaar
Tot de degradatiekandidaten in
België blijft Charleroi (20 gespeeld, 13 punten) behoren. Het
team met de vroegere MVV'er Pierre Essers in de gelederen heeft alleen Waterschei (20-12), Kortrijk
(19-11) en RWDM (19-11) achter zich
kunnen houden.
Het bestuur van Charleroi heeft nog
een ander probleem. De Braziliaanse aanwinst Mauricio is na het tekenen van het contract teruggekeerd
naar zijn vaderland. Opeens maakt
hij grote kans opgenomen te worden in de Braziliaanse WK-selectie.
hetgeen zou betekenen dat hij in dit
seizoen niet meer op Belgische velden verschijnt. Brazilië roept de
WK-selectie immers eind januari
voor
vier maanden in een oefenkamp bij elkaar. Bovendien is de
manager van Mauricio spoorloos.
Hij heeft van Charleroi vijf miljoen
Belgische francs (ongeveer 275.000
gulden) voorschot op een totaalbedrag van 12 miljoen francs ontvan-

'Onze belager blijft onder een flinke
druk', zei Hugo Broos van Club
Brugge, nadat deze ploeg in het
voorbije weekeinde de uitwedstrijd
tegen Seraing met 1-2 had gewonnen. De Fransman Jean-Pierre Papin ontbrak in de gelederen van
Brugge. Zijn teamgenoten (waaronder Fanky van der Eist en de kersverse speler van het jaar, Jan Ceulegen!.
mans) hadden veel kansen nodig
om een heel magere zege te behalen.
Naar aanleiding hiervan kwam onze Intussen voetbalt onze landgenoot
met Charleroi in gevarenzone.
landgenoot Henk Houwaart, die Wim Hofkens weer met veel plezier
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN trainer is van Club Brugge, tot de op de Belgische velden. Hofkens,

Oud-wereldkampioen
verdacht van moord

750 COMBINATIES PRESENT IN MANEGE DE KLIPPER

Indoor Limburg:
promotie voor
hippische sport
van onze medewerker
JAC VAN DER HEIJDEN
LIMBRICHT - Oscar Drum,
Sunrice, Optiebeurs Een en ander paarden die nationaal 1.50
meter springen worden niet toegelaten in het vierde Indoor
Limburg waarvan het eerste gedeelte komend weekend wordt
afgewerkt in en rond manege
„De Klipper" te Limbricht. Desondanks is de complete nationale ruitertop present. Niet in de
laatste plaats om een graantje
mee te pikken uit de goedgevulde prijzenpot waarin dertigduizend gulden en waardevolle
audio/video-apperatuur zitten.
De Limburgse top is natuurlijk
ook van de partij. Nationaal kampioen Emiel Hendrix neemt met
vijf paarden deel; het trio van de
IJzeren Man (Rob Ehrens, Dion
van Groesen en Toon Holtus)
met 12 paarden. Ook Willy van de
Ham van Zangersheide is present, samen met Albert Voorn en
een sterke Duitse equipe. Zij zullen met vooral jonge talentvolle
paarden strijd leveren met de
landelijke ruitertop.
Limburg is met nagenoeg alle
paarden van de partij. De klasse
zwaar telt alleen al negentig
combinaties. Voorzitter Lenssen: „Wij zijn apetrots op wat

McEnroe en
Connors
zitten snor

we hier presteren. Indoor Lim-

burg is nu met plm. 750 combi-

naties het grootste landelijke
concours hippique indoor van
Nederland. Daarbij maken wij

-

nu pas op de plaats. Volgend
jaar bij ons eerste lustrum, worden alle records gebroken."

In vijftien rubrieken zullen zowel de beginners, als de deelnemers in de klassen licht, midden
en zwaar selectiewedstrijden rijden voor de finales. In ieder van
deze finales wordt zondag door
slechts 25 combinaties deelgenomen. In de categorie zwaar worden twee manches gereden. De
inzet in de lichte klasse is de G.P.
Feyen Staal Service, in midden
de G.P. van de Stad Sittard en in
zwaar de G.P. Spaarbank Limburg. Dit zijn enkele van de
sponsors die Indoor Limburg
mogelijk maken en waardoor de
entreeprijs laag (vijf gulden) gehouden kan worden.
De scholengemeenschap MTSMAO uit Sittard zorgt er met de
eindexamenklas voor dat alles
gedurende het Indoor Limburg
op TV wordt gebracht. De bijna
100 medewerkers van Indoor
Limburg en LRV Graetheide zijn
dag en nacht in de weer voor de
toeschouwers. Er komen voldoende en verwarmde tribunes,
een prachtige eettent is er en een
aparte inrijhal voor de ruiters.

ALACHUA COUNTY - De voormalige wereldkampioen boksen Homer Jackson is op Verdenking van
moord in hechtenis genomen in
Alachua County in de staat Florida.
De 27-jarige Jackson, die zes maanden geleden zijn boksloopbaan
beëindigde, wordt ervan verdacht
twee mannen te hebben doodgeslagen. Hun lijken werden op 24 december op een boerderij in Gainsville gevonden. Jackson werkte als
knecht op de boerderij van de 49-jarige George DuPont. De lijken van
DuPont en diens 45-jarige buurman
Wesley Gordon werden door DuPonts moeder gevonden in een achteraf geparkeerde jeep.

# Rob Ehrens is een van de grote kanshebbers tijdens het indoor-Limburg.

Volgende week zijn ponys aan
bod.

uur licht; 14.00 uur midden; 17.00 uur
zwaar; 20.00 uur springen in lijn voor
midden en 21.30 uur springen puissance
voor zwaar

Programma
Vrijdag: 17.00 uur springen midden
19.30 uur springen zwaar.
Zaterdag: 10.00 uur springen B.; 11.30

Zondag om 10.00 uur laatste kans voor

midden; 11.30 uur voor zwaar. De FINALES: om 13.00 uur beginners; om 14.30
uur licht; om 16.00 uur midden en om
18.00 uur zwaar.

ATLANTA Een week voor het begin van de Masters in New Vork,
hebben John McEnroe en Jimmy
Connors hun eerste vormtest met
goed gevolg afgelegd. Bij een demonstratie-toernooi in de Amerikaanse stad Atlanta, versloeg
McEnroe zijn landgenoot Kevin
Curren in twee sets. De bij de Masters als tweede geplaatste McEnroe won de eerste set pas na een tiebreak. In de tweede reeks was het
verzet van Curren minimaal (6-1).
Jimmy Connors had meer moeite
zijn eerste partij in Atlanta te winnen. Dat de 'veteraan' dat toch
deed was echter al enigszins verbazend. De nummer vier van de wereld heeft zich de laatste weken
nauwelijks in het internationale
tennis laten zien en leek al te zijn
afgeschreven.
Tegen
Yannick
Noah bleek daar vooralsnog weinig van. De Fransman, net als de
andere zeven spelers in Atlanta
ook in New Vork actief, werd ondanks het slaan van achttien aces
in twee sets verslagen: 6-4, 7-6.

--

Loting Masters:
Lendl (Tsj-1) - Smid (Tsj-16) Noah (Fra-7)
Mayotte (Vst-10) Connors (Vst-4) Leconte
(Fra-13) Edberg (Zwe-5)

-

-

-

Kriek (Vst-12)

Becker (BrD-6) Annacone (Vst-11) Scott
Davis (Vst-14) - Wilander (Zwe-3) Jarryd
(Zwe-8)

-

Nystrtm (Zwe-9) Gilbert (Vst-15)

McEnroe (Vst-2).

SPORT KORT
WUHAN - Het Nederlands ama
teurelftal heeft de eerste wed
strijd op Chinese bodem met 1-0
gewonnen. Het was een duel tegen het provincieteam van Wuhan, dat ruim 20.000 kijkers trok.
Nederland maakte de enige treffer via Arno de Kleine. De Brabander, die recent tweede werd
in het kampioenschap van Nederland driebanden biljarten,
mocht na 24 minuten van arbiter
Wang Zhongliu een vrije trap nemen op de rand van het strafschopgebied. Hij gaf de bal zoveel effect mee dat keeper Tian
Qi misgreep: 0-1.

-

AUCKLAND Het Nederlandse
jacht Innovator van schipper
Dirk Nauta is officieel winnaar
geworden van de tweede etappe
van de zeilrace om de wereld. De
enige concurrent van de Innovator. de Franse lÉsprit was maandagnacht om 00.00 uur nog niet
in Auckland gearriveerd. De lÉsprit was nog ruim 50 mijl van
Auckland verwijderd.
LONDEN - Bij de erkenning van
drie wereldrecords heeft de
lAAF, de wereldatletiekfederatie. kleine correcties aangebracht. De Engelsman Steve
Cram en de Marokkaan Said
Aouita waren volgens de lAAF
eenhonderdste seconde minder
snel dan de electronische tijdwaarneming: mijl Cram 3.46.32,
1500 meter Aouita 3.29.46. De
Oostduitse Sabine Busch was
eenhonderdste seconde sneller
dan aangegeven: 400 meter horden in 53,55 seconden.

LEIDEN - Nederland is door de
Wereld Taekwon-do-bond uitgenodigd om deel te nemen aan een
internationaal toernooi in het

Amerikaanse Colorado-Springs.

Bij dit toernooi zijn de tien sterkste landen ter wereld, Nederland
staat officieel op een zesde
plaats, present. Aangezien tijdens de Olympische Spelen in
'88 in Korea, het Taekwon-do als
demonstratiesport zal worden
beoefend is dit toernooi een eerste selectie voor de uit te nodigen
landen. Per continent mogen
slechts drie landen deelnemen.
Naast Nederland zijn in Europa
ook Duitsland. Italië en Spanje
favoriet.
VAALS - Het Limburgs zaalvoetbalteam speelt vandaag een
oefenwedstrijd in de Grenslandhal in Vaals tegen de plaatselijke
VPV. Het duel begint om 19.00
uur.

Bart Wanders in
handbalselectie
DEN HAAG - Bart Wanders
(Vlug en Lenig) en Maarten Barendrecht (Hellas) zijn toegevoegd aan de selectie voor het
Nederlandse handbalteam, dat
deze maand drie wedstrijden tegen Zwitserland speelt en vervolgens een trainingsstage in
Tsjechoslowakije volgt. Het is
nog onzeker of Wanders de uitnodiginng zal aanvaarden. Zijn
studie scheikunde zou hem kunnen noodzaken de voorbereiding
op de titelstrijd te laten schieten.
Joegoslavië, Zuid-Korea, China
en de DDR zijn als eerste in hun
groep geplaatst voor het toernooi
om het A-wereldkampioenschap
handbal voor dames. Gastland
Nederland is ingedeeld in de derde groep.

Beker
De nog niet uitgeschakelde ploegen in de strijd om de Nederlandse handbalbeker heren strijden deze week om een plaats bij
de laatste zestien. Vanavond
(20.15 uur) in sporthal Haamen
Beek: NCR Blauw Wit-Tachos.
20.45 uur Sittardia-Hercules 2
(stadssporthal Sittard); morgen
(20.30 uur) Herschi/V en L-E en O
2 (sportcentrum Geleen); 20.30
uur Aalsmeer-NCR Blauw Wit 2.

Fortuna oefent
tegen Limburgia
BRUNSSUM - Fortuna Sittard
speelt morgen,

donderdag,

een

oefenwedstrijd tegen de selectie
van hoofdklasser Limburgia. Het
treffen wordt afgewerkt in Brunssum en begint om 19.00 uur.

OEFENVOETBAL
Morgen 19.00 uur
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'sLands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. On

